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Ренета Николова 

„През 2018 г. основните задачи пред 
Агенция „Пътна инфраструктура“ са свър-
зани с продължаването на строител-
ството на автомагистралите „Струма“ и 
„Хемус“, на Околовръстния път на София, 
както и стартирането на проектите „Ка-
лотина – София“, „Видин – Ботевград“, „Русе 
– Велико Търново“, разширяването на пътя 
Бургас – Слънчев бряг, довършването на 
обхода на Габрово и модернизацията на ту-
нелите по TNT мрежата у нас“. Това заяви 
инж. Светослав Глосов, член на Управител-
ния съвет на АПИ и почетен председател на 
Камарата на строителите в България. Той 
бе специален гост на заседанието на Раз-
ширения УС на Камарата и представи пред 
ръководството на организацията страте-

гическите пътни проекти на Агенцията за 
годината. По думите му през следващите 
месеци АПИ ще обяви търгове за редица 
инфраструктурни обекти. За три отсечки 
от АМ „Хемус“ с обща дължина от 50 км се 
планира да стартират обществените по-
ръчки за избор на изпълнител и строителен 
надзор. Това са Боаза – п.в. „Дерманци”, п.в. 
„Дерманци” – п.в. „Каленик” и от п.в. „Кале-
ник” до пресичането с пътя Плевен – Ловеч. 
„Автомагистралата ще се реализира изця-
ло със средства от републиканския бюджет 
и целта при проектирането й е максимално 
оптимизиране на трасето в съответствие 
с релефа, през който ще премине“, обясни 
инж. Глосов. Той съобщи още, че предстои 
АПИ да възложи на инженеринг отсечката 
от пътя Плевен – Ловеч до пресичането й 
с I-5 Русе – Велико Търново, която е 85 км. 

Целта е през 2019 г. да започнат дейност-
ите по нея. 

Друг стратегически обект е АМ „Русе 
– Велико Търново“. Планира се през тази 
година Агенцията да стартира тръжните 
процедури на инженеринг за участъка от 
Русе до обхода на Бяла и самия обход на 
Бяла. Общата им дължина е 75 км, което е 
повече от половината трасе на автомаги-
стралата. 

Ключов проект за Северозападна Бъл-
гария е пътят Видин – Ботевград. През 
2018 г. започват търговете за избор на из-
пълнители за строителство и надзор за два 
участъка от Видин до Ружинци – 52 км, и от 
Мездра до Ботевград – 33 км. 

Повече за проектите, по които ще рабо-
ти АПИ през 2018 г., на стр. 10 – 11 

Сред тях са 50 км от АМ „Хемус“, участъци от АМ „Русе – Велико Търново“ и пътят Видин – Ботевград 
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В Югоизточна България 
приеха бюджети  
с по-високи данъци, 
заеми и финансова      
дисциплина

В спортна 
инфраструктура от 
2009 г. са инвестирани 
над 350 млн. лв.   

Красен Кралев, 
министър 
на младежта 
и спорта: 

Арх. Иван 
Несторов, 
началник на 
ДНСК:

Продължавам да 
работя за засилване на 
превантивния контрол
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9 февруари 

Инж. Тодор Топалски – председател на Националния клуб на 
строителите ветерани 

11 февруари 

Инж. Любомир Пейновски – член на УС на КСБ 

15 февруари 

Живко Ангелов – член на УС на КСБ  

Десислава Бакърджиева

Европейската комисия 
(ЕК) одобри финансиране-
то на проекта за модер-
низация на жп отсечката 
Елин Пелин – Костенец в 
размер на 451 млн. евро. 
Той ще се реализира по 
Оперативна програма 
„Транспорт и транспортна 
инфраструктура“ („ОПТТИ 
2014 – 2020” ). С отпусна-
тите средства ще бъдат 
обновени над 51 км жп ли-
нии и 5 гари, попадащи в 
обхвата на трасето. Пред-
вижда се още да бъдат 
премахнати всички преси-

чания на едно ниво между 
железопътния транспорт 
и автомобилното движе-
ние.

Това е най-мащабният 
жп проект в „ОПТТИ 2014 
– 2020“, тъй като отсечка-
та преминава през сложен 
планински терен. За да бъ-
дат постигнати проект-
ните скорости от 160 км/ч 
за пътническите влакове и 
120 км/ч за товарните, ще 
бъдат изградени над 20 км 
тунели, най-дългият от 
които е 6 км. Предвидено 
е още строителството на 
над 23 мостове и виадукти 
с обща дължина на съоръ-

женията приблизително  
3 км.

Изпълнението на тра-
сето е разделено на 3 учас-
тъка – Елин Пелин – Вака-
рел, Вакарел – Ихтиман и 
Ихтиман – Костенец. Край-
ният срок за приключване 
на строителните дейнос-
ти е 2023 г.

Участъкът е част от 
железопътния коридор Ори-
ент/Източно-Средиземно-
морски. С реализацията на 
проекта се осигурява мо-
дерен железопътен транс-
порт и бърза жп връзка за 
53 хил. души, живеещи меж-
ду Елин Пелин и Костенец.

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

От екипа на в. „Строител“!

Свилена Гражданска 

Европейската коми-
сия (ЕК) прие Стратегия 
за надеждна перспектива 
за разширяване и засилен 
ангажимент на ЕС към 
държавите от Западни-
те Балкани - Черна гора, 
Сърбия, Албания, Македо-
ния, Босна и Херцеговина 
и Косово. В документа се 
посочват приоритетите 
и областите на съвмест-
но сътрудничество с цел 
преодоляване на конкрет-
ни ключови предизвика-
телства, пред които са 
изправени страните от 
региона, и по-специално 
необходимостта от ос-
новни реформи и добри съ-
седски отношения. 

Европейската комисия 
оповести шест водещи 
инициативи с конкретни 
действия, които ЕС ще 
предприеме през следва-
щите години в подкрепа 
на усилията за тран-
сформация на района. Те 
варират от засилване на 
принципите на правовата 
държава, сътрудничество 
в сферата на сигурност-
та на границите чрез съв-
местните екипи за раз-
следване и Европейската 
агенция за гранична и бре-
гова охрана и разширяване 
на Енергийния съюз на ЕС 

до понижаване на цените 
за роуминг и осигуряване 
на широколентов достъп 
в региона. В стратегия-
та се подчертава също 
така, че ЕС трябва да има 
готовност да приеме нови 
държави членки, след като 
те изпълнят критериите 
след 2025 г.

„Като инвестираме 
в стабилността и прос-
перитета на Западните 
Балкани, влагаме в сигур-
ността и бъдещето на 
нашия Съюз. При силна по-
литическа воля, реални и 
трайни реформи и оконча-
телно решаване на споро-
вете със съседни държави 
Западните Балкани могат 
да постигнат напредък по 
своя път към ЕС. Комиси-
ята ще бъде строга, но 
и справедлива“, е заявил 
по повод приемането на 

стратегията председа-
телят на ЕК Жан-Клод 
Юнкер. 

От пресцентъра на Ко-
мисията посочват, че ЕС 
вече е най-големият донор 
и инвеститор в региона. 
За изпълнението на стра-
тегията за Западните 
Балкани и за подкрепа на 
плавния преход към член-
ство е абсолютно необ-
ходимо да има подходящо 
финансиране. Комисията 
предлага постепенно уве-
личаване на средствата 
по линия на Инструмента 
за предприсъединителна 
помощ (ИПП) до 2020 г. 
Само за 2018 г. вече е 
предвидена предприсъеди-
нителна помощ за района 
в размер на 1,07 млрд. евро 
в допълнение към близо де-
ветте милиарда евро през 
периода 2007 - 2017 г.

Свилена Гражданска 

Темповете на растеж в еврозоната 
и ЕС през изминалата година са над-
хвърлили очакванията с продължаване-
то на прехода от възстановяване към 
икономически ръст. Това съобщават от 
пресцентъра на ЕК. Според оценките ико-
номиките както в еврозоната, така и в 
Съюза като цяло са отбелязали растеж 
от 2,4% през 2017 г., което представлява 
най-бързият темп за последното десе-
тилетие. Очаква се силните резултати 
да продължат през 2018 и 2019 г., като в 
еврозоната и ЕС бъде постигнат растеж 
от съответно 2,3% и 2%.

„Европейската икономика се предста-
вя по-добре от очакваното, а интензив-
ният растеж вероятно ще продължи и 
през следващата година. Необходимо е 
да продължим усилията си, за да гаранти-
раме, че ползите от растежа ще бъдат 
усетени от всички граждани. Трябва да 
използваме сегашната възможност, за да 
увеличим устойчивостта на нашите ико-
номики и да задълбочим Икономическия и 
паричен съюз“, е заявил Валдис Домбров-
скис, зам.-председател на ЕК, отговарящ 
за еврото и социалния диалог, а също 
така и за финансовата стабилност, фи-

нансовите услуги и съюза на капиталови-
те пазари.

Рисковете за прогнозирания растеж 
остават до голяма степен балансирани. 
Възможно е ръстът да надхвърли очак-
ванията в краткосрочен план в съзвучие 
с положителните икономически нагласи. 
Продължават да са налице рисковете с 
неблагоприятен ефект, свързани с неяс-
ния изход от преговорите за излизане на 
Обединеното кралство от ЕС, както и с 
геополитическо напрежение и възприема-
не на по-национално ориентирани и про-
текционистки политики.

Растежът в България се очаква да ос-
тане стабилен, като брутният вътре-
шен продукт нарасне с 3,7% през 2018 и 
3,5% през 2019 г. благодарение на сил-
ното вътрешно търсене. Предвижда се 
инфлация от 1,4% през 2018 и 1,5% през 
2019 г. в резултат на увеличеното тър-
сене и ръста на доходите.

Настоящата прогноза се основава на 
набор от технически допускания относно 
обменните курсове, лихвените проценти 
и цените на стоките, актуални към 26 
януари 2018 г. По отношение на всички 
други входящи данни в прогнозата е взе-
та под внимание информацията, налична 
до 30 януари.
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Елица Илчева

В първата седмица на 
април ще бъдат предложе-
ни законодателни промени, 
които да стимулират и 
регулират дуалното обра-
зование в страната. Това 
решиха на съвместно за-
седание за напредъка по 
въвеждане на новата сис-
тема за професионално 
обучение депутатите от 
Комисията по образование-
то и науката, Комисията 
по икономическа политика 
и туризъм и Комисията 
по труда, социалната и 
демографската политика. 
На срещата присъстваха 
Красимир Вълчев, минис-
тър на образованието и 
науката, и Бисер Петков, 
министър на труда и со-
циалната политика. До 
дни ще се сформира ра-
ботна група от експерти 
от Министерството на 
образованието и науката 
(МОН), Министерството 
на труда и социалната по-
литика и Министерство-
то на икономиката, която 
да предложи вариантите 
за законодателни измене-

ния, които да решат про-
блемите, очертани през 
годините от въвеждането 
на системата през 2015 г. 

„Факт е, че в последни-
те десетилетия професио-
налното образование изгу-
би престиж като желан 
избор от страна на уче-
ниците. С дуалното обу-
чение имаме възможност 
да ги мотивираме и реално 

да ги свържем с бизнеса и 
потребностите на паза-
ра на труда“, каза минис-
тър Вълчев. По думите 
му средствата за профе-
сионално образование ще 
бъдат сериозно завишени 
с бюджетната рамка още 
за следващата година, но 
освен това, за да се разви-
ва системата, трябва да 
се премахнат някои пречки. 

Припомняме, че в мо-
мента дуалното обучение 
в България се осъществява 
чрез швейцарския проект 
ДОМИНО и с друг австрий-
ски проект, като целта е 
с тях да се положат осно-
вите, а впоследствие то 
да продължи с държавно 
финансиране.  

Социалният министър 
Бисер Петков също е ка-

тегоричен, че трябва да се 
стимулира дуалното обра-
зование с оглед нуждите на 
пазара на труда. 

„170 фирми се възполз-
ват от ДОМИНО, като 81% 
от тях са български“, ин-
формира Петя Евтимова, 
ръководител на проекта. 
Тя посочи също и възникна-
лите в практиката въпро-
си, които трябва да наме-
рят дългосрочни решения. 
Например какво се случва, 
когато даден работодател 
се откаже. От друга стра-
на - въпрос, който поставя 
бизнесът, е да се плаща ли 
платен годишен отпуск, 
когато учениците са във 
ваканция, и полага ли се 
такъв в рамките на учеб-
ната година. 

 „Изключително важно 
е да намерим мястото на 
трудовите договори в ду-
алното образование“, под-
черта председателят на 
социалната комисия Хасан 
Адемов.

По време на заседа-
нието бе обсъдено, че в 
момента работещите 
ученици получават 90% 
от минималната заплата. 

Отговор очакват и въпро-
сите дали младежите ще 
плащат вноски за пенсия 
и за други осигурителни 
дейности, както се полага 
според Кодекса на труда. 
Друг проблем е двойното 
здравно осигуряване. От-
четено бе, че трябва да се 
мисли също и за актуализа-
ция на учебните програми 
примерно на всеки пет го-
дини, както и за създаване 
на регистър на фирмите, 
които наемат ученици. 
А ползите от дуалното 
обучение са безспорни. На 
първо място, рязко е нама-
лял броят на отпадащите 
от училище ученици, вклю-
чени в новата система 
професионални гимназии. 
Има интерес и от страна 
на фирмите. Трябва да се 
реши и какво се случва с 
работещите ученици, кои-
то желаят да продължат с 
висше образование по спе-
циалността.

За 2017 г. над 7 хил. 
заявления за работа на 
непълнолетни са издадени 
от Инспекцията по труда, 
през 2016 г. те са с 2000 
по-малко.

Снимка Румен Добрев

Мирослав Еленков

ЧЕЗ Разпределение България внедрява нова техноло-
гия за разкриване на незаконните присъединявания към 
електроразпределителната мрежа. Това съобщиха от 
дружеството. Компанията ще снабди с рефлектометри 
всички екипи, които проверяват за нарушения. Уредът 
позволява разкриване на допълнителни незаконни връзки 
към проводниците с точност до 99%, като при проверка 
всички кражби се установяват веднага.

Рефлектометрите правят разлика между монтаж-
ни връзки, създадени при ремонти, и нерегламентирани 
присъединявания. Това гарантира бързото и безуслов-
но установяване на кражбите. Уредите 
са изключително точни, ефективни са 
и имат възможност за откриване на 
връзки с дължина над половин киломе-
тър. Същевременно показват точното 
разстояние от електромера, където 
е реализирано нерегламентираното 
присъединяване. Това спестява време 
и излишно ангажиране на лабораторни 
автомобили за диагностика, тежка ме-
ханизация за разкопаване и откриване на 
незаконните връзки. 

До този момент ЧЕЗ Разпределение 
България използваше лабораторни коли 
за разкриване на кражбите, извършени 
чрез допълнителни проводници към раз-
витата кабелна мрежа на дружество-
то. За целта се ангажираше по-солиден 
човешки и финансов ресурс, а ефектив-
ността не беше толкова висока. Всички 
лабораторни коли вече ще се използват 
само за по-бързото откриване на повре-
ди по мрежата, което ще оптимизира 
работата и на аварийните екипи. 

През 2017 г. екипите на ЧЕЗ Разпре-
деление са констатирали 7094 кражби 
на електроенергия, като в резултат 
се дотаксували 35 750 мВтч електро-
енергия. През 2016 г. са били открити 
6499 нарушения, а дотаксуваната енер-
гия е 34 119 мВтч. Очакванията на дру-
жеството са чрез новите уреди през 
2018 г. процентът на установените 
кражби спрямо 2017 г. да се покачи.

Росица Георгиева 

„Столичната община 
(СО) подготвя проектна 
документация за корекция 
на повече от 20 участъка 
на речни корита, които 
преминават през нейната 
територия. Организират 
се процедури за отчужда-
ване на частни терени, 
необходими за реализира-

нето на предложенията.“ 
Това каза зам.-кметът на 
Столичната община по 
направление „Инвестиции 
и строителство“ Ирина 
Савина при проверката 
на ремонта на корек-
цията на Боянска река. 
Проектът включва въз-
становяване на дъното 
и на стените, изгражда-
не на парапет, отливане 

на шапки и озеленяване. 
Той се изпълнява от об-
щинското предприятие 
„Чистота-Искър“ ЕООД. 
Стойността е  около 
600 хил. лв. 

В последните десет 
години Столичната общи-
на е подготвила проекти-
те, отчуждила е имотите 
и е изградила корекции на 
6 км реки. „Нямаме кри-

тични участъци, с из-
ключение на село Владая. 
Там в момента подгот-
вяме план за отчуждава-
не. Това е единственият 
обект, където сме на 
етап актуализация на 
проекта и придобиване 
на частни терени, за да 
започнат и реалните дей-
ности“, обясни зам.-кме-
тът Савина. 
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Десислава Бакърджиева

Агенция „Пътна инфра-
структура“ (АПИ) обяви 
две обществени поръчки. 
Първата е за избор на из-
пълнители за строител-
ството на обхода на Рудо-
зем и за проектирането и 
изграждането на виадукт 
при 134-ти км на път II-86 
Средногорци – Рудозем. Об-
щата й индикативна стой-
ност е 6 383 020 лв. без 
ДДС. Търгът е разделен 
на две обособени позиции. 
Първата е за изпълнение на 
строително-монтажни ра-
боти на път II-86 Средно-
горци – Рудозем и на обхода 
на Рудозем от км. 132+920 
до км. 134+280 и от км. 
134+480 до км. 135+530. 
Дължината на отсечката 
е 2,61 км, а прогнозната 
стойност за изгражда-
нето й е 4 700 070 лв. без 

ДДС. Втората обособена 
позиция включва изработ-
ването на технически про-
ект и строителство на 
виадукт при км. 134+380 на 
път II-86. Съоръжението 
ще е с дължина 200 м. Ин-
дикативната му стойност 
е 1 682 950 лв. без ДДС.

Втората обществена 
поръчка е за надзор при 
реализацията на обекти-
те и е разделена отново 
на две обособени позиции. 
Първата е за обхода на 
Рудозем и за дейностите 
са отделени 123 990 лв. 
без ДДС. Срокът за реали-
зация е 10 месеца. Втора-
та позиция е за надзор за 
виадукта при км. 134+380 
на път II-86, като са пред-
видени 44 394 лв. без ДДС. 
Срокът за изпълнение е 8 
месеца.

Офертите за строи-
телството на обекта се 

Мирослав 
Еленков

„Подкрепяме Бълга-
рия да се присъедини 
към Шенген, но има 
още малко работа“. 
Това заяви премиер-
ът на Холандия Марк 
Рюте по време на бри-
финг след срещата му 
в София с премиера 
Бойко Борисов. Рюте 
похвали усилията на 
правителството, но 
посочи, че има още как-
во да се направи. Той 
изтъкна, че България 
е една от най-бързо 
растящите икономики в 
ЕС, както и ключов играч 
в региона.

Холандският премиер 
коментира, че е доволен 
от активните действия 
на страната ни за мигра-
ционната политика на ЕС. 
Той посочи, че България е 
изпълнила всички крите-

рии за еврозоната и поз-
драви правителството за 
напредъка.

Министър -предсе -
дателят Бойко Борисов 
заяви, че Холандия е най-
големият инвеститор в 
България с над 14 млрд. лв. 
вложения. По думите му 
страната ни има пълно-

то доверие на холандския 
бизнес.

„Разговаряхме и за За-
падните Балкани, за Тур-
ция и за свързаността в 
региона. Имаме си дове-
рие и разбиране“, каза той. 
„Надявам се за чакалнята 
на еврозоната и за Шен-
ген“, добави Борисов. 

Свилена Гражданска

Премиерът Бойко Бо-
рисов и министърът на 
икономиката на Турция 
Нихат Зейбекчи са об-
съдили на среща в София 
състоянието на иконо-
мическото партньор-
ство между двете стра-
ни и възможностите за 
разширяването му. Това 
съобщават от пресцен-
търа на Министерския 
съвет. В разговора са 
били отбелязани отлич-
ните контакти в различ-
ни сектори и е било посо-
чено, че ползотворните 
добросъседски отноше-
ния между България и Тур-
ция допринасят за пови-
шаване на двустранния 
стокообмен и засилване 
на търговско-икономиче-
ското сътрудничество. 
Пример за това са ин-
вестициите от южната 
ни съседка у нас, които 
за периода януари - сеп-
тември 2017 г. възлизат 
на 58,8 млн. евро. За пър-
вите девет месеца на 
миналата година се на-
блюдава ръст и на сто-
кообмена с Турция със 
17,4%.

Българският премиер 

и турският министър са 
отбелязали, че потен-
циалът за развитие на 
търговско-икономиче-
ското сътрудничество 
и инвестиции далеч не 
е изчерпан. На срещата 
е било посочено, че ин-
тересът на турските 
фирми у нас е насочен 
към проекти, свързани 
с изграждане на транс-
портна  и  е нергийна 
инфраструктура. Хра-
нително-вкусовата, хи-
мическата и текстилна-
та промишленост също 
предлагат широко поле 
от възможности. 

По време на разгово-
ра е било констатирано, 
че съществува потен-
циал за навлизането на 
производители на ав-

томобилни части – сек-
тор, в който Турция има 
сериозни традиции и дял 
в  световното произ-
водство. Отбелязано е 
било, че двете страни 
ще продължат да рабо-
тят съвместно и по из-
граждането на смесени 
предприятия.

Бойко Борисов и Ни-
хат Зейбекчи са диску-
тирали и двустранното 
сътрудничество в об-
ласт та на енергетика-
та. В разговора е била 
посочена важността за 
диверсификацията на 
енергоизточниците и 
доставките за нашата 
страна, като важна роля 
в това отношение има 
изграждането на между-
системна газова връзка.

Марк Рюте, премиер на Холандия:

Мартин Славчев

Министерският съвет 
предостави на Столичната 
община стопанисването на 
античния културно-комуни-
кационен комплекс „Серди-
ка“ за следващите 10 го-
дини. Решението създава 
условия за реставрация, 
експониране, управление 
и поддържане на обекта и 
развитие на културния ту-
ризъм, посочват от прес-
центъра на правителство-
то. Мерките, свързани с 
опазване на културната 
ценност и осъществява-

нето на научни, образова-
телни и туристически дей-
ности, ще се извършват в 

Мартин Славчев 

Правителството одобри допълнител-
ни плащания от централния бюджет към 
Министерството на транспорта, инфор-
мационните технологии и съобщенията в 
размер на 30 946 000 лв. Сумата ще бъде 
предоставена на „Холдинг БДЖ“ ЕАД като 
възмездна финансова помощ, която след-
ва да бъде възстановена до 28 декември 
2020 г. Това съобщават от пресцентъра 
на правителството. Средствата се пре-
доставят на холдинга за погасяване на 

задължения по втория облигационен заем, 
сключен през 2007 г.

Свилена Гражданска

Ирена Пенчева е оп-
ределена за временно из-
пълняваща длъжността 
директор на Национал-
ния доверителен екофонд 
(НДЕФ). Това е станало 
по време на заседанието 
на Управителния съвет 
на НДЕФ, съобщиха за 
в. „Строител“ от инсти-

туцията. 
Била е одобрена и нова 

програма „Микропроекти 
за климата“. Източник 
на средствата за нея ще 
са приходите по Споразу-
мението за прехвърляне 
на годишно разпределено 
количество емисии меж-
ду Република България и 
Република Малта. Програ-
мата ще финансира малки 

подават до 8 март, а за 
надзор - до 12 март. Про-
ектът ще се финансира 
по Програмата за тран-
сгранично сътрудничест-
во INTERREG V-A „Гърция 
- България 2014 - 2020“ и 
националния бюджет.

Началото на обходния 
път на Рудозем е при км. 
132+920 - в близост до 
бензиностанцията. Пре-
минава по съществува-
щия мост над р. Арда при 
км. 133+052 и продължава 
по паважна улица до км. 
134+120. След това тра-
сето е по нов терен по 
десния бряг на р. Чепин-
ска, пресича реката и се 
включва в съществуващия 
път II-86 при км. 134+700. 
Отсечката завършва при 
км. 135+530, където за-
почва участъкът от II-86, 
реконструиран в периода 
2005 - 2008 г. Обходът ще 
е с две ленти за движение 
и тротоари.

съответствие със Закона 
за културното наследство 
от Археологическия или спе-
циализиран исторически му-
зей в София.

проекти на стойност до 
50 хил. лв., допринасящи за 
смекчаване и адаптация 
към климатичните проме-
ни. Предложенията ще се 
номинират от членовете 
на УС на НДЕФ. Допълни-
телна информация за ос-
новните принципи на функ-
циониране на програмата, 
както и начини на финан-
сиране и кандидатстване 
заедно с пълен пакет доку-
менти, може да се намери 
на интернет страницата 
на НДЕФ ecofund-bg.org. 

Снимки в. „Строител“

Свилена Гражданска 

Подписан е договорът 
за ремонта на виадукт 
„Звездица“ при 2-ри киломе-
тър на АМ „Черно море“ в 
района на град Варна. В съ-
оръжението ще бъдат ин-
вестирани близо 3 млн. лв. 
от бюджета на Агенция 
„Пътна инфраструктура“ 
(АПИ). Това съобщават от 
пресцентъра на АПИ. 

Съоръжението, кое-

то е над р. Звездишка, е с 
дължина 400 м. Предвиж-
да се да бъде санирана 
мостовата конструкция. 
Планирано е полагане на 
ново асфалтобетоново 
покритие, дилатационни 
фуги, хидроизолация и от-
воднителна система. Виа-
дуктът ще бъде с хоризон-
тална предпазна решетка 
в разделителната ивица, 
ограничителни системи и 
по-широки тротоари. 

Изпълнител е „ОРС-
Инфраструктура“ ООД. 
Стойността на догово-
ра е 2 891 293 лв. с ДДС. 
Строителният надзор ще 
осъществява „Пътинвес-
тинженеринг“ АД. Техният 
контракт е за 122 496 лв. 
с ДДС.

Ремонтните дейности 
е планирано да стартират 
при подходящи метеороло-
гични условия до края на 
февруари. Срокът за изпъл-
нение е 200 дни.
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Емил Христов

До края на април 100% 
от ресурса на Оперативна 
програма „Региони в рас-
теж 2014 - 2020“ („ОПРР 
2014 – 2020“) в размер на 
над 3 млрд. лв. ще бъде от-
ворен за кандидатстване. 
Това е заявила зам.-минис-
търът на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството и ръководител на 
Управляващия орган на 
„ОПРР 2014 – 2020“ Дени-
ца Николова по време на 
11-ото заседание на Ко-
митета за наблюдение 
на програмата, който се 
проведе в София, съоб-
щават от пресцентъра 
на Министерството на 
регионалното развитие 
и благоустройството 
(МРРБ). На събитието са 
присъствали инж. Дончо 
Атанасов, председател на 
УС на Агенция „Пътна ин-
фраструктура“, и членът 
на УС на АПИ и почетен 
председател на Камарата 
на строителите в Бълга-
рия инж. Светослав Глосов, 
инж. Даниел Панов, пред-
седател на Националното 
сдружение на общините в 
Република България, и др.

По време на заседа-
нието Николова е инфор-
мирала, че до момента по 
„ОПРР 2014 – 2020“ са обя-
вени общо 

13 процедури за кандидат-

стване на стойност малко 

над 2,8 млрд. лв.

Отчитат се 68% до-
говаряне по програмата и 
28% разплатени мерки по 
нея. „В изпълнение са 447 
проекта, като най-голям 
процент от тях касаят 
енергийна ефективност 
на публични здания, след-
вани от тези за жилищни 
сгради, за образовател-
на инфраструктура, за 
градска среда, социална 
и пътна инфраструктура. 
Предстои да бъдат обя-
вени още 3 процедури – за 
енергийна ефективност 
в периферните райони, за 
деинституционализация 
на социалните услуги за 

възрастни и хора с увреж-
дания и за развитие на ре-
гионален туризъм“, е под-
чертала Николова.

„Имаме видим напредък 
по програмата, като се 
надявам ускореният темп 
на изпълнение да продължи 
и през 2018 г. 

Към края на годината 

очакваме да приключат 

163  проекта на обща стой-

ност почти 300 млн. лв.“,

е посочила тя и е от-
белязала, че само за по-
следните два месеца УО 
е разплатил 150 млн. лв. 
„Това е много важно и по-
казва, че проектите се 

реализират и ще постиг-
нат своята основна цел 
за принос в развитие на 
регионите, икономически 
растеж, разкриване на ра-
ботни места и подобрява-
не качеството на живот, 
тъй като европейските 
инвестиции допринасят за 
промяна във всички райони 
на страната“, е коменти-
рала зам.-министърът и 
е посочила, че предстои 
допълнително договаряне 
на мярката за енергий-
на ефективност в 28-те 
малки града бенефициен-
ти. „С близо 207 млн. лв. 
се финансират дейности 
по монтиране на топло-
изолация, нови дограми и 

ремонти в обществени 
и многофамилни жилищ-
ни сгради с фокус до 35 
апартамента. Допълни-
телният оставащ ресурс 
и този от спестени сред-
ства ще се насочи в про-
екти на принципа на кон-
курентния подбор, с които 
се покриват най-видимо 
индикаторите по „ОПРР 
2014 – 2020“, които целят 
спестяване на енергия, на-

маляване на парниковите 
емисии и други“, е заявила 
Николова. По думите й е 
станало ясно, че заседа-
нието на Комитета за 
наблюдение се провежда в 
ключов момент в рамките 
на Българското председа-
телството на Съвета на 
ЕС, тъй като в следващи-
те месеци предстои да се 
коментира и бъдещето на 
кохезионната политика 
след 2020 г. През май се 
очаква да бъде обявена и 

многогодишната финан-
сова рамка на ЕК, спрямо 
която ще започне плани-
ране и програмиране на 
политиките за развитие у 
нас след 2020 г. и новите 
регламенти за посоката 
на изпълнение на проекти. 
„В тази връзка 

МРРБ вече започна пред-

хождащи мерки за плавно 

програмиране

и успешен дебат за 
бъдещето на политиката 
след 2020 г. с промяна на 
статистическите реги-
они на страната. Търсим 
модел, касаещ постига-
нето на адекватно тери-
ториално разпределение 
на страната, допринасящ 
стратегически да опре-
делим нашите цели на 
регионално ниво и търсе-
нето на финансиране след 
2020 г.“, е коментирала 
Николова. 

Свилена Гражданска

До края на 2025 г. се-
измичният риск в стра-
ната трябва да  бъде 
картографиран .  Това 
предвижда проект на Ме-
тодика за анализ, оценка 
и картографиране на се-
измичния риск в Републи-
ка България. Проектът 
й е публикуван за об-
ществено обсъждане на 
интернет страницата 
на Министерството на 
регионалното развитие 
и благоустройството 
(МРРБ) и на Портала за 
обществени консултации 
на правителството. Ста-

новища по него могат да 
се изпращат до 5 март 
т.г. включително. Това 
съобщават от МРРБ.

Картографирането на 
сеизмичния риск е свър-
зано с изграждането на 
динамична, постоянно 
обновяваща се система 
със специализирана гео-
пространствена инфор-
мация. То ще съдейства 
за определяне на небла-
гоприятните последици, 
които могат да бъдат 
претърпени в резултат 
на бъдещи земетресения. 
Оценката е част от пре-
вантивните действия за 
намаляване на загубите 

Свилена Гражданска

Чрез изменение на Ус-
тройствения правилник 
на Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър 
(АГКК) се цели да се по-
виши ефективността на 
административното об-
служване на гражданите и 
бизнеса. Това съобщават 
от Министерството на 

регионалното развитие 
и благоустройството 
(МРРБ) .  Проектът на 
постановление на Ми-
нистерския съвет за из-
менение на правилника е 
публикуван на Портала за 
обществени консултации 
на правителството, на 
електронните страници 
на МРРБ и на АГКК. Залага 
се увеличение с 26 щатни 
бройки, като 20 от тях са 
за сметка на намаляване 

на числеността на Ди-
рекцията за национален 
и строителен контрол по-
ради преструктуриране на 
регионалните й структу-
ри. 6 бройки се прехвърлят 
от Държавната агенция 
„Електронно управление“.

С увеличаване на чис-
леността на служители-
те ще се извърши кадрово 
обезпечаване на службите 
по геодезия, картография 
и кадастър (СГКК). 

Снимки Румен Добрев

при бедствия.
Резултатите от ана-

лиза и картографирането 
на сеизмичния риск ще 
бъдат включени в нор-
мативни документи, из-
давани от министъра на 
регионалното развитие 
и благоустройството или 
съвместно с министъра 
на вътрешните работи. 
Те ще бъдат ползвани от 
всички участници в инвес-
тиционния процес.

Методиката е разра-
ботена от Националния 
институт по геофизика, 
геодезия и картография 
при Българската академия 
на науките по възлагане 
на МРРБ. Според направе-
ната оценка необходими-
те средства за изпълне-
ние на заложените в нея 
дейности са 10 млн. лв.



6 ИНТЕРВЮÑòðîèòåë петък, 9 февруари 2018

Красен Кралев, министър на младежта и спорта: 

Мартин Славчев

Министър Кралев, 

2017 г. беше изключител-

но успешна за Министер-

ството на младежта и 

спорта (ММС) от гледна 

точка на реализираните 

инфраструктурни проек-

ти. Кои бяха най-важни-

те от тях?

Сериозните вложения 
в спортната инфраструк-
тура у нас започнаха да се 
правят едва от 2009 г. по 
време на първото прави-
телство на премиера Бой-
ко Борисов. Ние се горде-
ем, че за трите мандата 
в изграждането и ренови-
рането на съоръжения са 
вложени над 350 млн. лв. 
През 2017 г. успяхме да 
завършим реконструкци-
ята на зала „Фестивал-
на“. Намерихме спонсор 
за издръжката й, който 
ще дава по 100 хил. лв. 
на година, и тя вече носи 
името „Асикс Арена“. При-
ключихме и пореден етап 
от обновлението на ком-
плекс „Академика 4 км“, 
където има и  плувен ба-
сейн, който също беше из-
цяло реновиран. Открихме 
залата по борба в Сливен, 
която ще се използва от 
клуба на Станка Златева. 
Завършиха и ремонтите 
на стадионите „Тича“ във 
Варна, „Ивайло“ във Вели-
ко Търново и „Огоста“ в 
Монтана. Стартира ре-
конструкцията на Зимния 
дворец в София и продъл-
жава изграждането на 
„Арена Бургас“. 

С кой обект се горде-

ете най-много? 

Всеки един от тях ми 
е важен, защото зад него 
стои много труд и е от 
изключително значение 
за хората, които го полз-
ват. Като че ли най-ценен 
обаче беше ремонтът на 
„Асикс Арена“. От първия 
момент, в който поех ан-
гажимента да работя за 
българския спорт, една от 
мечтите ми беше да видя 
тази зала реновирана, 
тъй като тя не функцио-
нираше от 2011 г. и атле-
тите бяха останали без 
своя дом. А без да им оси-
гурим нормални условия за 
зимна подготовка, няма 
как да изградим големи 

състезатели. Реализирах-
ме уникално съоръжение, 
което вече е изпълнено с 
живот и приема трени-
ровки и състезания. След 
ремонта капацитетът 
на залата е увеличен на 
2270 седящи места с 
възможност да бъдат на-
станени до 6000 души за 
концерти и масови про-
яви. Всички седалки са 
подменени. Инсталирано 
е най-модерно и качест-
вено спортно оборудване 
– пълен комплект пособия 
за лека атлетика и писта 
с четири коридора от ре-
номирания производител 
„Мондо“. Обособени са 
ВИП ложа, помещения за 
администрация, персонал, 
отбори, съдии, делегати, 
допинг контрол и сектор 
за медиите. Осигурен е 
достъп за хора с увреж-
дания както в състеза-
телната зона, така и на 
трибуните. По време на 
реконструкцията са въ-
ведени мерки за енергийна 
ефективност и изолация 

на стените и покрива, в 
резултат на което разхо-
дите за отопление и кон-
сумативи ще намалеят 
осезаемо - с 40%. 

Много се гордея и с ре-
монта на зала „София“, с 
програмата, която стар-
тирахме за реновиране 
на футболните стадиони, 
с всичко, което правим 
за спортната ни инфра-
структура. 

Предстои приемане-

то на новия Закон за фи-

зическото възпитание 

и спорта (ЗФВС). Какви 

ще бъдат акцентите в 

него? 

Едно от най-важни-
те неща е, че с негово-
то приемане ще се реши 
глобално проблемът със 
стопанисването и упра-
влението на спортните 
бази. Той ще създаде ус-
ловия за ефективното из-
ползване и качественото 
обновяване на съществу-
ващите съоръжения, при-
вличането на по-сериозни 

инвестиции за изгражда-
нето на нови, като съще-
временно се гарантират 
публичният и обществен 
интерес при предоставя-
нето на имот - държавна 
или общинска собстве-
ност. Възвръщаемостта 
на вложените средства 
в спортни обекти е най-
бавна и затова е много ва-
жно да дадем възможност 
на частния сектор да по-
лучи право на ползване за 
по-дългосрочен период, за 
да може да си върне ин-
вестираното. В законо-
проекта е предвидено да 
има начин за отдаване под 
наем и учредяване на пра-
во на ползване на съоръже-
ния държавна и общинска 
собственост за срок до 
30 години в полза на спор-

тен клуб или федерация, 
които са регистрирани 
като юридически лица с 
нестопанска цел за обще-
ственополезна дейност и 
са вписани в съответния 
регистър на ММС. 

Кои ще бъдат основ-

ните приоритети на Ми-

нистерството на младе-

жта и спорта за 2018 г.?

Ес т е с т в е н о  п р е з 
първата половина на го-
дината задачите ни са 
свързани с Българското 
председателство на Съ-
вета на Европейския съюз. 
Основният ни приоритет 
е борбата срещу допинга 
както в професионалния, 
така и в спорта за всички. 
България за пръв път пов-
дига въпроса за употреба-
та на стимуланти в сфе-
рата на масовия спорт, 
най-вече във фитнес цен-
тровете и при подраства-
щите. А това е много се-
риозен проблем, касаещ 
здравето на нацията. По 
време на председател-
ството ни ще се израбо-
ти и единната позиция на 
ЕС във връзка с прегледа 
на Световния антидопин-
гов кодекс. Другите ни 
приоритети са за утвър-
ждаване на европейските 
ценности чрез спорт и 
спортът за всички като 
средство за интеграция 
и мост между традиции и 
иновации. Ще продължим 
ефективния и структурен 
диалог с Европейската ко-
мисия (ЕК) с цел намиране 
на работещи решения и 
постигане на реални ре-
зултати за младите хора 
в ЕС. Бъдещето на Европа 
е един от основните при-
оритети на Българското 
председателство. 

Предвид нарастваща-
та агресия и радикали-
зация сред младите ще 
работим за утвърждава-
не ролята им в изгражда-
нето и поддържането на 
едно хармонично, сигурно, 
мирно и единно общество 
в Съюза, както и за оси-

гуряване развитието на 
потенциала и таланта 
им. Ще засегнем темата 
за изтичане на мозъци и 
обезлюдяване на опреде-
лени райони - нещо, което 
не се е дискутирало до 
момента. В инициатива-
та „Структурен диалог“ 
България ще има водеща 
роля при консолидирането 
на мнения и коментари 
относно бъдещата Ев-
ропейска стратегия за 
младежта, за което ще 
помогне и домакинството 
на Европейската младеж-
ка конференция през април 
тази година. По време на 
форума над 250 предста-
вители на институции ще 
работят заедно, така че 
да създадат „Младежките 
цели на Европа”. Ключова 
тема е и законодателно-
то досие „Европейски кор-
пус за солидарност“. 

Извън председател-
ството основен приори-
тет ни е приемането на 
новия ЗФВС, като ще про-
дължим и политиката си 
за изграждане и реновира-
не на спортната база. 

Какви проекти се 

предвижда да бъдат за-

вършени през тази го-

дина и ще стартират ли 

нови?

Ще продължим програ-
мата си за реновиране на 
футболните стадиони, 
като вече имаме конкрет-
ни идеи за този на „Спар-
так“ във Варна, който 
трябва да бъде готов на 
28 август – деня, в който 
се честват 100 години от 
основаването на клуба.  В 
момента работим по за-
критата писта за лека 
атлетика на „Локомотив“ 
в Пловдив. В Кюстендил 
подменяме осветлението 
и правим нова атлетиче-
ска писта. Изграждаме 
такава и в Сандански. Из-
вършваме и пореден етап 
от ремонта на зала „Вла-
дислав” във Варна. Смя-
там, че благодарение на 
трите правителства на 

Залата за борба в Сливен

                            През първата половина на 2018 г. основните ни приоритети са свързани с         
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премиера Борисов Бълга-
рия вече разполага с дос-
татъчно представителни 
зали и сега е важно да съ-
средоточим усилията вър-
ху решаването на пробле-
мите с тренировъчната 
инфраструктура за спорт.

Кои са другите обек-

ти, които планирате да 

бъдат реализирани до 

края на мандата? 

Много ми се иска да 
реконструираме стади-
он „Академик“, който да 
поеме част от по-малко 
посещаваните мачове в 
София на отборите, кои-
то в момента ползват На-
ционалния стадион „Васил 
Левски“. Планираме да му 
поставим и атлетическа 
писта и заедно с намира-
щата се само на метри 
от него „Асикс Арена“ да 
се обособи един център на 
царицата на спортовете. 
Предстои реконструкция и 
на закритата атлетиче-
ска зала в Добрич -  изклю-
чително стратегическо и 
важно за българската ат-
летика съоръжение, което 
пое основната тежест по 
подготовката на нашите 
състезатели през послед-
ните 7 години.

Каква е Вашата оцен-

ка за състоянието на 

спортната инфраструк-

тура в страната?

Като цяло то не е 
добро. Пътувам много и 
често виждам занемарени 
съоръжения, които се нуж-
даят от ремонт. Истина-
та обаче е, че след 2009 г. 

картината се подобри 
значително и непрекъсна-
то се работи за решава-
нето на този проблем. 

Освен със средства 

от бюджета какви други 

инструменти използва-

те за набавяне на необ-

ходимия ресурс за изпъл-

нението на проектите? 

Основният механизъм, 
който използваме за при-
вличане на финансиране 
там, където не ни дости-
гат пари, са т.нар. ЕСКО 
договори. Техният пред-
мет е осъществяването 
на мерки за повишаване 
на енергийната ефектив-
ност, при което инвес-
тициите и възнагражде-
нието на изпълнителя се 

изплащат въз основа ре-
ализираните икономии на 
енергия. Така бяха извър-
шени част от ремонтите 
на зала „София“, „Асикс 
Арена“ и спортен комплекс 
„Академика 4 км“. По този 
начин се осъществява и 
течащият ремонт на Зим-
ния дворец. 

Как оценявате раз-

витието на българския 

спорт като цяло?

Смятам, че вървим в 
правилната посока. За 
мен най-радващо е, че 
имаме много силна вълна 
от млади таланти, което 
означава, че през послед-
ните години там нещо е 
свършено. В традицион-
ните ни спортове, като 
бокс, борба, лека атлети-
ка, имаме уникални млади 

състезатели. Във волей-
бола, особено в женското 
направление, има сериозен 
напредък. Таекуондото, 
което не е характерен за 
България спорт, също ни 
изненада приятно. Има 
силно поколение младежи. 
Това ме кара да вярвам, че 
тежките периоди са зад 
гърба ни. Самата оцен-
ка на ръководителите на 
федерациите е, че сме на 
прав път, но трябва вре-
ме. Всяка следваща годи-
на е нужно да откриваме 
нови и нови таланти, за да 
дойде времето, когато да 
се докажат в битките с 
най-добрите. Виждате, че 
Даниел Асенов на 20 годи-
ни е два пъти европейски 
шампион по бокс. Антъни 

Иванов направи фурор в 
плуването на 18 г. Лека-
та атлетика има Лили 
Георгиева и Александра 
Начева. И двете, колкото 
и да са малки, според мен 
ще участват на Олимпиа-
дата в Токио, което ще е 
голям тласък за тяхното 
развитие. 

В  какви  с ъ би т и я , 

свързани с Българското 

председателство на съ-

вета на ЕС, ще участва 

ММС? 

Министерството на 
младежта и спорта ще ор-
ганизира няколко изключи-
телно важни форума. Като 
част от приоритета ни за 
борба с употребата на до-
пинг в спорта вече напра-
вихме събитие на много 
високо ниво -  Междунаро-

ден семинар „Предотвра-
тяване на употребата на 
допинг в професионалния 
и в спорта за всички чрез 
обучение и разследване“. 
В него взеха участие над 
120 представители на ев-
ропейски и международни 
организации, свързани с 
антидопинга, на страни-
те членки на ЕС, както и 
на спортните федерации 
в България. На форума 
присъстваха зам.-гене-
ралният директор по об-
разование и култура в ЕК 
Йенс Нийманд Кристен-
сен, зам.-генералният ди-
ректор на WADA Роб Кьо-
лер, вицепрезидентът на 
Международния олимпий-
ски комитет (МОК) и член 
на Управителния съвет и 
Изпълнителния комитет 
на WADA проф. д-р Угур 
Ерденер, председателят 
на комисията CAHAMA в 
Съвета на Европа Рафал 
Пиечота, изп. директор на 
iNADO (Организацията на 
националните антидопин-
гови организации) Греъм 
Стийл, основателят на 
iNADO Джоузеф де Пенсие 
и Клемент де Майард от 
Дирекция „Антикорупция и 
финансови престъпления“ 

в Интерпол, и др.  
През март България ще 

бъде домакин и на най-го-
лямото събитие за спор-
та на европейско ниво, 
което се организира от 
ЕК – Европейски спортен 
форум. Тази година воде-
щата тема е „Спортът 
в Европа – инвестиция в 
бъдещите поколения“. За 
форума имаме уговорка с 

еврокомисаря Тибор На-
врачич да поканим пред-
ставители на ФИБА Ев-
ропа и Евролигата, за да 
опитаме да помогнем за 
разрешаване на пробле-
мите между тях, касаещи 
синхронизирането на ка-
лендарите им. През април 
в София ще се проведат 
Конференция по младежки 
въпроси и среща на гене-
ралните директори, отго-
варящи за младежката по-
литика в ЕС. Предвиждаме 
да има повече от 250 учас-
тници от младежки орга-
низации, представители 
на институции на ЕС, 
Съвета на Европа и ООН. 
Форумът е в рамките на 
процеса „Структурен ди-
алог“ и цели да послужи за 
платформа на комуника-
ция за младите и хората, 
вземащи решения. Основ-
ната тема на събитие-
то ще бъде изготвянето 
на конкретни препоръки 
към новата Европейска 
стратегия за младежта, 
която е основен политиче-
ски документ на ниво ЕС 
в сферата. Очаква се кон-
ференцията да бъде от-
крита от високопоставе-
ни представители на ЕС и 

ООН. Ще има и среща на 
директорите на дирекции, 
отговорни за младежта. 

Също през април във 
Варна ММС ще органи-
зира заедно с още заин-
тeресовани страни член-
ки семинар по темата за 
националните платфор-
ми, насочени срещу ма-
нипулирането на спортни 
състезания. Той ще бъде 
предхождан от заседание 
на експертна група „Поч-
теност в спорта“, което 
се организира от ЕК.

През юни в София ММС 
ще е домакин на „Среща на 
генералните директори, 
отговарящи за спорта в 
ЕС“ и на конференция на 
тема „Спортът за всички 
като инструмент за ин-
теграция и мост между 
традиции и иновации“. Ще 
поканим всички европей-
ски спортни федерации и 
неправителствени орга-
низации от сферата. Ще 
има представители от ЕК, 
Съвета на Европа, държа-
вите членки. Очакват се 
около 200 души. На специ-
ална изложбена площ ще 
представим традиционни 
спортове и иновациите в 
сектора.

„Арена Бургас” ще бъде открита официално през 2019 г.

Реновираната „Асикс Арена”

Ремонтираният плувен басейн в спортен комплекс „Академика 4 км“

Снимки ММС

         Българското председателство на Съвета на ЕС
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Инж. Димо Мирчев, председател на ОП на КСБ – Силистра:

Мартин Славчев

Като цяло през 2017 г. 
не се наблюдава същест-
вен ръст на строител-
ството в Северна Бълга-
рия и в частност в област 
Силистра. Основните при-
чини според мен са някол-
ко. Първата и най-значима 
е ясно изразената разлика 
между Северна и Южна 
България. В Северозападна 
и Североизточна България 
държавното финансира-
не стига много трудно и 
в ограничени количества. 
Втората е голямото заба-
вяне на Програмата за раз-
витие на селските райони 
(ПРСР), по която има пода-
дени множество проекти 
от нашите общини. И не 
на последно място частни-
те инвеститори са много 
предпазливи в региона ни 
и не предприемат крупни 
вложения. 

През изминалата годи-
на основните строителни 
дейности в нашата об-
ласт бяха във връзка с ре-

ализацията на Национална-
та програма за енергийна 
ефективност на много-
фамилни жилищни сгради 
(НПЕЕМЖС) в Силистра. 
Благодарение на мно-
жеството обекти в нея 
местните фирми успяха да 
вземат участие при изпъл-
нението на няколко жилищ-
ни блока. На територията 
на община Силистра, при 
сключени 15 договора за 
внедряване на мерки за 
енергийна ефективност, 
13 от тях са завършени, 
а за 2018 г. остава да бъ-
дат приключени още 2. 
По Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 - 
2020“ („ОПРР 2014 – 2020“) 
в Силистра през 2017 г. за-
почна реализацията на два 
проекта. Първият е „Рекон-
струкция и рехабилитация 
на площад „Албена“, който 
беше приключен в края на 
годината, а вторият - „Об-
новяване и внедряване на 
мерки за енергийна ефек-
тивност на ОУ „Св. св. Ки-
рил и Методий” е в процес 

на изпълнение. В община 
Главиница стартира реали-
зацията на СМР по проект 
„Мерки за енергийна ефек-
тивност в сградата на ад-
министративен блок №2“.

В областта на ниското 
строителство бяха изпъл-
нени единични незначи-
телни обекти в общините 
Силистра, Кайнарджа, Ду-
лово, Тутракан и Алфатар, 
включващи ремонти по во-
допроводна и пътна инфра-
структура, финансирани 
от държавния бюджет на 

обща стойност общо око-
ло 5 млн. лв. 

Най-големият стар-
тирал проект на терито-
рията на областта през 
2017 г. е „Реконструкция и 
рехабилитация на част от 
път II-49 Кубрат – Тутра-
кан - 9,97 км“ по „ОПРР 2014 
- 2020“. Другият мащабен 
обект бе обновяване на 
част от път III-235 Глави-
ница - Окорш около 12 км, 
финансиран от държавния 
бюджет по линия на дого-
ворите за текущ ремонт и 

поддържане на републикан-
ската пътна мрежа с въз-
ложител Агенция „Пътна 
инфраструктура“ (АПИ). И 
двата големи обекта бяха 
изпълнени от една и съща 
фирма.

Най-голямата надежда 
на строителните компа-
нии от региона е продъл-
жаването на  НПЕЕМЖС, 
„ОПРР 2014 - 2020“ и стар-
тиране на проектите по 
ПРСР. Вярваме, че ако се 
започнат достатъчно мно-
го обекти по цитираните 
програми, ще има работа и 
за местните фирми. 

Община Силистра е 
пред сключване на 6 до-
говора за финансиране по 
НПЕЕМЖС. Предстои ре-
хабилитация на бул. „Симе-
он Велики“ по „ОПРР 2014 
- 2020“, както и основен 
ремонт на спортна зала 
„Дръстър“. В Тутракан 
са разработени проекти 
за 18 общински, държав-
ни и частни сгради, част 
от които са одобрени и 
за тях ще стартира про-

веждането на обществе-
ните поръчки. Главиница е 
с намерение да реализира 
предложението „Мерки 
за енергийна ефектив-
ност в сградата на ЦДГ 
„В. Левски“. Другите об-
щини основно разчитат 
да стартира ПРСР и на 
финансиране от държав-
ния бюджет за по малки 
обекти.

Само за информация 
може да се отчете, че 
брутният вътрешен про-
дукт на човек от населе-
нието в страната е вече 
най-нисък в Североизточна 
България, а не в Североза-
падна. Надяваме се в след-
ващите години държава-
та да обърне внимание и 
на западащи региони като 
нашия.

На всички строите-
ли искам да пожелая една 
много здрава година, пове-
че късмет и да не спират 
да се борят, когато се 
сблъскат с неправдата и 
нарушенията на законите 
в държавата ни. 

С ПЪТНОРЕМОНТНИТЕ МАШИНИ НА „STRASSMAYR“   
ИНОВАТИВНО И ЕФЕКТИВНО РЕШАВАТЕ ПРОБЛЕМИТЕ НА 

ВАШАТА  УЛИЦА, КВАРТАЛ, ГРАД… 
Фирма „Г и сие П инженерингова група” ООД е изключителен дистрибутор 

на продуктовата гама на фирма „STRASSMAYR“   в България. 
Машина за инжекционно запълване на дупки STRASSMAYR STP-
1008/6000 

 

Основни характеристики: 
� Два контейнера за 

каменна фракция с 
общ обем – 6 куб. м 

� Два шнекови 
механизма –  
възможност за работа с 
две фракции 

� Резервоар за емулсия – 
1 400 литра 

� „Бай  пас“ система –  
икономия на 
вложените материали 

� 11 месеца възможен 
срок на откупуване при 
нормално натоварване 
на машината. 

Самоходната фреза за обработка на 
пукнатини STRASSMAYR - SFF-12 

 

Машината за разширяване на банкети 
STRASSMAYR - BF- 290 

 
 
 
Г и П Инженерингова група ООД 
тел.:   +359 2 946 10 82 
факс.: +359 2 943 49 44 
бул. "Мадрид" 39, София 1505, 
България. 
www.gp-group.org 
 

Машини за запълване на пукнатини и фуги 
STRASSMAYR - RWK 600/500 

 
 

Ренета Николова 

Със стилно тържество „Пътпро-
ект” ЕООД отбеляза 70-годишния си 
юбилей. Многобройните гости по-
срещаха инж. Венцислав Зарев, упра-
вител на „Пътпроект“ ЕООД, и инж. 
Валентин Зарев, изп. директор на 
„Път ин вест инженеринг“ АД, който е 
и председател на секция „Проектира-

не и строителен надзор“ в КСБ. Сред гостите 
на празника на една от най-авторитетните 
компании в бранша бяха председателят на 
АПИ инж. Дончо Атанасов, членът на УС на 
Агенцията и почетен председател на КСБ 
инж.Светослав Глосов, инж. Галина Василева, 
ръководител на УО на ОП „Транспорт и транс-
портна инфраструктура“. Камарата на стро-
ителите бе представена от и.д. председателя 
на УС инж. Илиян Терзиев и изп. директор инж. 
Мирослав Мазнев. На тържеството присъст-
ваха и д-р ик.н. Николай Иванов, председател на 
Българската браншова асоциация „Пътна без-
опасност“ и член на УС на КСБ, проф. д-р инж. 
Иван Марков, ректор на УАСГ, председателят 
и изп. директор на ББК „Пътища“ инж. Стефан 
Чайков и инж. Лазар Лазаров, председателят 
на КИИП инж. Иван Каралеев, гл. редактор на 
в. „Строител” Ренета Николова, много пред-
ставители на фирми от бранша и ветерани. 
Инж. Дончо Атанасов прочете поздравителен 
адрес от АПИ и пожела много нови успехи на 
компанията. Поздравителни адреси бяха връче-
ни от ББК „Пътища“, ББА „Пътна безопасност”, 
УАСГ, КИИП, Федерация на научно-технически-

те съюзи в България, „Джи Пи Груп” АД, „Геоте-
хмин” ООД, „Пътстрой – 92” АД, и др. 

„Безспорно сте компания със сериозни ис-
тория и опит, с които малко фирми в България 
могат да се похвалят. За изминалия период 
дружеството се доказа като лидер в проекти-
рането на автомагистрали, пътища и мосто-
ве. Поздравяваме Ви за професионалната Ви 
работа по значими обекти от републиканската 

пътна мрежа, като обходите на Габрово и Кър-
джали, АМ „Марица“, Калотина – СОП, лот 4 АМ 
„Струма“, различните участъци на АМ „Хемус”, 
АМ „Тракия“ и др. Убедени сме, че развитието 
на компанията не просто ще продължи, но и ще 
достигне нови измерения в проектирането. На 
Вас и на Вашия екип пожелаваме здраве, къс-
мет, нестихващ ентусиазъм и енергия за ра-
бота!“, се посочва в поздравителния адрес от 
председателя на СД на в. „Строител” инж. Пла-
мен Пергелов. 

След разрязването на празничната торта 
за доброто настроение на гостите се погри-
жиха с изпълненията си Веселин Маринов и 
„Тоника Домини“. 
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Аналитичен доклад на Европейската комисия

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

Икономическата криза 
от 2008 г. оказа значител-
но отрицателно влияние 
върху заетостта в Европа 
и доведе до рязко намаля-
ване на предлагането на 
нови работни места. Осо-
бено силно това засегна 
младите хора, като зна-
чително понижи техните 
възможности за заетост. 
На равнище ЕС периодът 
2008 - 2014 г. отбеляз-
ва двойно увеличение на 
процента на дългосрочно 
безработните лица, кое-
то носи сериозен риск от 
потенциална атрофия на 
техните умения. Освен 
това се наблюдава рязък 
спад в количеството пред-
лагани квалифицирани ра-
ботни места, изискващи 
ръчен труд в секторите 
производство и строител-
ство, което прави по-бав-
но и трудно възстановява-
нето им. Това се посочва 
в Аналитичен доклад на 
Европейската комисия.

В документа се от-
белязва, че понастоящем 
пазарът на труда в Европа 
се характеризира с някол-
ко основни тенденции. На 
първо място, търсенето 
се развива в посока високо-
квалифицирани работници 
с висше образование. Вто-
ро, въпреки че търсенето 
на заетост се увеличава 
през последните години, 
работодателите изпит-
ват трудности да наемат 
квалифицирани служители. 
Две от всеки пет компа-
нии срещат сериозни про-
блеми при набирането на 
хора с необходимите уме-
ния, а много безработни не 
могат да открият работа, 
съответстваща на ниво-
то им на квалификация.

Въпреки високите нива 
на безработица в Европа 
няма индикации за коли-
чествена разлика в човеш-
ките ресурси за заемане 
на съществуващите сво-
бодни места. Напротив, 
недостигът на работна 
сила има качествен ха-
рактер, показващ несъот-
ветствие между уменията 
на търсещите заетост и 
свободните места на па-
зара.

Строителният сек-
тор е силно засегнат от 
липсата на работна ръка 
след кризата. Чувства се 
остър недостиг главно за 
ниско- и средноквалифици-

рани кадри. В Европа около 
една трета от работни-
ците са прекалено може-
щи за дейността, която 
вършат.

Липсата на умения 
и несъответствията в 
строителния сектор са 
свързани с няколко струк-
турни бариери:

1. Намаляването на 

броя на младите квали-

фицирани работници в 

отрасъла представлява 

заплаха за развитието 

на индустрията. Посто-
янният спад на заетост 
при младежите е свързан 
с лошия имидж на строи-
телния сектор, ниските 
заплати в сравнение с 
други отрасли, рисковете 
за безопасността и непри-
влекателните условия на 
труд. Навлизащите млади 
хора не са достатъчни да 
заместят остарелите ка-
дри в бранша, за да може 
той да се възстанови.

2. Застаряването на 

работната сила в сек-

тора се отчита като 

по с т о янен  пр облем. 

Средната възраст на 
строителните кадри се 
увеличава (в Германия на-
пример голяма част от 
тях са във възрастовата 
група 35 - 50 години), кое-
то създава допълнителни 
бариери за интегрирането 
на нови умения в индустри-
ята.

3. Миграцията се пре-
връща във важен фактор 
за разпределението на 
труда в Европа. Движение-
то на висококвалифицира-
ни работници от страни 
с по-ниско към страни с 
по-високо заплащане може 
да доведе до недостиг на 
специалисти в първите, 
като същевременно запъл-
ни липсите във вторите. 
Някои държави (Естония, 
Румъния, България) под-
чертават трудности при 
задържането на високо-
квалифицирани кадри. Съ-
щевременно северните 
държави (Швеция, Норве-
гия и Финландия) отчитат 
увеличение на броя на чуж-
дестранните работници 
през последните години. В 

Ирландия и Испания, напро-
тив, броят на чуждестран-
ните е спаднал поради ико-
номическата криза, която 
порази отрасъла.

4. Несъответстви-

ето между професио-

налното образование и 

обучение и търсенето на 

умения на трудовия пазар 
забавя модернизацията и 
развитието на бранша, 
като оставя работни-
ците често с остарели 
способности. Въпреки че 
строителството е един 
от секторите с най-ви-
сока потребност от нови 
знания, само 45% от ка-
дрите са участвали в ня-

каква форма на обучение 
на работното си място, 
разчитайки най-вече на 
знанията, получени в учеб-
но заведение.

В същото време тех-
нологичното развитие 
притиска работниците 
да придобият нови умения. 
Иновациите и регулацията 
на ниво ЕС създават нови 
двигатели за развитие на 
сектора и подчертават 
необходимостта от спе-
цифични способности:

- Енергийната ефек-

тивност (ЕЕ) остава един 
от основните двигатели 
за развитие на умения в 
сектора. Браншът потре-
бява около 40% от енерги-
ята в ЕС и има най-голям 
потенциал за ефективни 
икономии. С планирането 
на ЕС за сгради с почти 
нулева енергия до 2020 г. 
секторът е  изправен 
пред спешната необходи-
мост от актуализиране 
на уменията за ЕЕ. В този 
контекст BUILD UP Skills 
е стратегическа иници-
атива на ЕС, целяща уве-
личаване на броя на ква-

лифицираните работници 
чрез разработване на на-
ционални квалификационни 
платформи и пътни карти 
и осигуряване на знания в 
областта на ЕЕ и възобно-
вяемата енергия в здания-
та. Обхватът й бе разши-
рен и до други строителни 
специалисти в рамките на 
Програмата за научни из-
следвания и иновации „Хо-
ризонт 2020“ с проекти за 
разработване на схеми за 
обучение в много държави.

- Дигитализацията 

също води до нови изиск-

вания за умения на работ-

ниците. Автоматизиране-
то и компютризирането 

на процесите и все по-ши-
рокото въвеждане на BIM 
(Информационно моделира-
не на сградите) непрекъс-
нато повишават ефектив-
ността на строителните 
процеси. Секторът обаче 
не е запознат с тези ин-
струменти и ще трябва 
да развие допълнителни 
компетенции и методи на 
работа.

Заетост в строителния 

сектор 

Според Евростат на 
равнище ЕС общият брой 
на заетите в строител-
ството достига 21,1 ми-
лиона през 2015 г. Нали-
це е увеличение с 3,4% в 
сравнение с 2014 г., което 
е най-голямото нетно на-
растване в периода 2008 
- 2015 г. и е показател за 
възстановяване на секто-
ра. Сборът на заетите 
лица в Германия, Обедине-
ното кралство, Франция, 
Италия и Испания предста-
влява 60,7% от общата ра-
ботна сила в бранша в ЕС.

Пр о м и ш ле н о с т т а , 

свързана със строител-
ството, представлява 
8,3% от общия брой на 
заетите в икономиката в 
много страни от ЕС. Де-
лът на работната сила 
в отрасъла е най-висок 
в Люксембург (21,2%), 
Латвия (14%) и Естония 
(13,3%). Трябва да се от-
бележи, че балтийските и 
скандинавските държави 
се нареждат сред стра-
ните с най-висок дял от 
индустриите, свързани 
с бранша. Ирландия (6%), 
Румъния (6,8%) и България 
(7,9%) отчитат най-ниски 
дялове от заетостта в 
строителния сектор.

Разпределение на работната сила по подсектори на строителството по 

държави през 2015 г.

Дял на заетото население в строителния сектор 

по пол

Производство Строителство Недвижими 
имоти

Архитектурни 
дейности

2008 2015 2008 2015 2008 2015 2008 2015

България 14.11% 14.84% 70.75% 62.85% 9.51% 14.69% 5.63% 7.62%

EU 28 13.99% 12.35% 62.60% 60.12% 11.84% 14.16% 11.57% 13.37%

Жени Мъже

2008 2015 2008 2015

България 6,1% 2,8% 93,9 97,2

EU 28 9% 9,5% 91% 90,5%

Дял на труда в индустрията, свързана със строителството, в %

Разпределение на служителите в сектора по възраст   
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Ренета Николова 

Специален гост по вре-
ме на разширения Управи-
телен съвет на Камарата 
на строителите в Бълга-
рия, провел се на 31 януа-
ри т.г. в Стара Загора, бе 
инж. Светослав Глосов, член 
на УС на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ (АПИ) и 
почетен председател на 
КСБ. На заседанието той 
представи подробна инфор-
мация за стратегическите 
инфраструктурни проекти 
на АПИ през 2018 г. В днеш-
ния брой на в. „Строител“ 
публикуваме презентация-
та на инж. Глосов. 

„За мен е чест и удо-
волствие да Ви представя 
стратегическите пътни 
проекти на Агенция „Път-
на инфраструктура”, зая-
ви инж. Светослав Глосов, 
член на УС на АПИ и поче-
тен председател на КСБ, 
в началото на презента-
цията пред разширения УС 
на Камарата. „През 2018 г. 
основните задачи пред 
АПИ са свързани с продъл-
жаване на строителство-
то на автомагистралите 
„Струма“ и „Хемус“, на Око-
ловръстния път на София, 
както и със стартирането 
на проектите „Калотина 
– София“, „Видин – Ботев-
град“, „Русе – Велико Тър-
ново“, разширяването на 
пътя Бургас - Слънчев бряг, 
довършването на обхода на 
Габрово и модернизацията 
на тунелите по TNT мре-
жата у нас“, подчерта той 
и допълни, че 

задача №1 е продължава-

не изграждането на АМ 

„Струма“ в най-сложния й 

участък през Кресненско-

то дефиле,

 а именно лот 3.2. „Зна-
ете каква беше битката 
през годините да се избере 
трасе. Предстои ни сери-
озната задача за изграж-
дането на лот 3.2. Целият 
лот 3 е 61,6 км. Той е раз-
делен на три части – 3.1, 
3.2 и 3.3. В 3.1 е обособен 
като отделен обект туне-
лът при „Железница“, чиято 
реализация пък е разделена 
на още три – тунела, път-
ния участък преди него и 
моста след него“, обясни 
инж. Глосов. Трасето преди 
тунела е 720 м, мостово-
то съоръжение е 620 м и 
2 км е дължината на туне-
ла. 250 млн. лв. без ДДС е 
индикативната стойност 
на целия проект. Членът 
на УС на АПИ припомни, че 
е в ход тръжната процеду-
ра за тези три подобекта. 
Обществената поръчка е 
на инженеринг. В момента 
комисията разглежда до-
кументите на 28-те учас-
тници. „Да се надяваме, че 
няма да има обжалвания на 
търга и през тази година 
ще можем да стартираме 
реализацията на обекти-
те“, информира той. 

„През миналата годи-
на работихме сериозно за 
подготовката на проек-
та на лот 3.2 и благодаря 

много на всички експерти 
от Камарата на строите-
лите, които ни подкрепиха 
с експертизата си. По-

строяването на пътя през 
Кресненското дефиле е 
национална кауза и вярвам, 
че заедно ще се справим. 
Успяхме да утвърдим про-
екта за трасе през дефи-
лето, а преди седмици бе 
възложено и изработване-
то на Подробен устрой-
ствен план - парцеларен 
план за лот 3.2. Одобрена е 
Оценката на въздействие-
то на околната среда“, съ-
общи инж. Глосов и добави, 
че има жалба от екологич-
ни организации. Той поясни, 
че в следващите месеци 
предстои да стартират 
тръжните процедури за 
избор на изпълнител и на 
строителен надзор, за да 
може през 2019 г. да запо-
чнат дейности по изграж-
дане на обекта. 

Инж. Глосов отбеляза, 
че напредва реализацията 
на лот 3.3 между Кресна и 
Сандански. Очаква се до 
края на годината обектът 
да бъде готов, което е с 
около 6 месеца предсрочно. 
„По договор той трябва да 
е завършен през следва-
щата година, но изпълни-
телят е поел ангажимент 
това да стане през октом-

ври т.г.“, подчерта членът 
на УС на АПИ и каза, че 
има да се решава проблем 
за връзката при Кресна с 
лот 4. „Смятам, че това 
обаче ще бъде решено“, 
посочи той и припомни, че 
в края на август м.г. е на-
правена първата копка и 
на другия участък от АМ 
„Струма“ от Благоевград 
до Крупник. Там също рабо-
тата върви в график. 

По думите на инж. Гло-
сов 

АМ „Хемус“ е другият осно-

вен приоритет.

Към момента има дого-
ворени за изпълнение два 
лота. През тази година ще 
започне строителството 
на 26 км от АМ „Хемус“. 
Предстоят първите копки 
на участъците Ябланица – 
Боаза и Белокопитово - Бу-
ховци. „По-бързо ще стар-
тира отсечката Ябланица 
- Боаза. Там са почти при-
ключили отчуждителните 
процедури. С другия учас-
тък имаме някои дребни 
проблеми, свързани с от-
чужденията“, добави той. 

За три отсечки от „Хе-
мус“, с обща дължина 50 км, 
за които миналата година 
беше възложено проекти-
ране, за да се избегнат 
сложните съоръжения, се 
планира през 2018 г. да 
стартират процедурите 
за избор на изпълнител и 
строителен надзор. Това 
са отсечките Боаза – пъ-
тен възел Дерманци, пътен 
възел Дерманци – пътен 
възел Каленик и от Каленик 
- до пресичането с пътя 
Плевен - Ловеч. „Ако търго-
вете минат без обжалва-
не, има шанс през 2018 г. да 
започне изграждането и на 
тези 50 км“, подчерта инж. 
Глосов и посочи, че автома-
гистралата ще се реализи-
ра изцяло със средства от 
републиканския бюджет и 
целта при проектирането 
й е максимално оптимизи-

ране на трасето в съот-
ветствие с релефа, през 
който ще премине. По този 
начин се избягва направа-
та на сложни и големи съо-
ръжения, които не само ос-
къпяват строителството, 
но и в бъдеще ще увеличат 
многократно разходите за 
нейното поддържане.

Предстои АПИ да възложи 

на инженеринг отсечката 

от пътя Плевен – Ловеч до 

пресичането с път I-5 Русе 

- Велико Търново,

 която е 85 км, за да 
може през 2019 г. да запо-
чне изграждането на обо-
собените три участъка. 
„Поели сме ангажимент 
до 2025 г. АМ „Хемус“ да 
бъде изцяло построена и 
работим последователно 
и с хъс, защото пътищата 
сами по себе си не правят 
бизнес, но създават усло-
вия за инвестиции и раз-
витие“, подчерта членът 
на УС на АПИ. Той посочи, 
че на старите участъци 
от „Хемус“ се предвижда 
през тази година да про-
дължи ремонтът на туне-
лите „Ечемишка“ и „Вити-
ня“ в тръбите за София, 
тъй като привеждането 
на съоръженията по TNT 
мрежата в съответствие 
с европейските директиви 
е друга важна задача пред 
екипа на пътната агенция. 
Планира се в тях да бъдат 
изградени системи за без-
опасност. През пролетта 
ще стартира процедура за 
проектиране и извършване 
на ремонтно-възстанови-
телни дейности на двете 
тръби на тунел „Топли дол“. 
Дейностите ще се извър-
шат през 2019 г. „Много е 
сериозно положението и с 
виадуктите по АМ „Хемус“. 
Има съоръжения, които са 
в предаварийна ситуация. 
В момента на някои от 
тях се извършва авариен 
ремонт. Те не са рехаби-
литирани повече от 30 
години. Хубаво е за тях да 
остане документация, за 
да се знае в бъдеще как-
во е правено, а не както 
сега да няма нищо, което 
да гледаме“, обясни инж. 
Глосов и припомни, че през 
м.г. стартира процедура 
за разработване и внед-
ряване на интелигентна 
транспортна система на 
АМ „Тракия“ и на тунел „Тра-
янови врата“. Проектът 
временно е блокиран зара-
ди жалба пред Комисията 
за защита на конкуренци-
ята, но се очаква скоро да 
има решение и търгът да 
продължи. Предвижда се в 
тунела да бъде изграде-
на уникална за България 
интелигентна система 
за автоматична иден-
тификация на инциденти 
(Automatic Incident Detection 
– AID). Тя ще позволи чрез 
система от подвижни ба-
риери да се управлява и 
пренасочва трафикът в 
една от двете тръби, така 

Сред тях са 50 км от АМ „Хемус“, участъци от           
Снимка авторът
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         АМ „Русе - Велико Търново“ и пътят Видин – Ботевград
че при настъпване на инци-
дент в едната трафикът 
да се прехвърля по другата. 
В съоръжението ще бъде 
монтирано LED осветле-
ние, електронни информа-
ционни табели, светофар-
ни уредби, хоризонтална и 
вертикална сигнализация, 
метеорологични станции 
при порталите на съоръ-
жението и др. 

На АМ „Тракия“ ще бъдат 

поставени 40 бр. елек-

тронни информационни 

табели (Variable message 

signs),

по 20 бр. във всяка по-
сока. Чрез тях шофьори-
те в реално време ще се 
информират за възник-
нало събитие на пътя. С 
изпълнението на проек-
та за първи път ще бъ-
дат монтирани и камери 
за измерване на средна 
скорост и мониторинг на 
трафика на определени 
участъци от АМ „Тракия“. 
Целта е повишаване без-
опасността на движение 
и спазване на ограничени-
ята на скоростта. Друга 
новост е поставянето на 
сензори за претегляне на 
моторните превозни сред-
ства в движение (Weigh in 
motion). Това ще позволи да 
се филтрират претоваре-
ните превозни средства и 
да се даде възможност за 
повече на брой, по-бързи и 
по-ефективни проверки. По 
този начин значително ще 
се намали износването и 
увреждането на пътната 
настилка и съоръженията 
на автомагистралата.

През т.г. за „Траянови 
врата“ ще стартира про-
цедура за изграждане на 
системи за безопасност, 
която ще включва дейнос-
ти, невключени в поръч-
ката за интелигентната 
система, като по този 
начин ще я допълни. Рабо-
тите ще се извършат през 
2019 г.

Друг важен проект е „Ка-

лотина – София“, 

който ще се реализира 
със средства от републи-
канския бюджет и с фи-
нансиране чрез Механизма 
за свързване на Европа 
на ЕК. Общата дължина е 
48 км. Реализацията му е 
разделена на три участъ-
ка. През м.г. стартираха 
тръжните процедури за 
избор на изпълнители на 
строителството на две 
от отсечките, които са 
с обща дължина 31,5 км. 
Това са Калотина – Дра-
гоман и Драгоман – Слив-
ница. Общата им индика-
тивна стойност е около 
258 млн. лв. - 141,7 млн. лв. 
за Калотина – Драгоман, 
117 млн. - Драгоман – п.в. 
Храбърско. Инж. Глосов 
припомни, че офертите са 
отворени в началото на 
януари - на 9 и 10 януари. 
И за двата участъка са 

постъпили по 12 предложе-
ния. По думите на члена на 
УС на АПИ в процедурата 
участват почти всички 
големи пътностроител-
ни компании у нас, както 
и чуждестранни фирми. 
Ако няма обжалване и има 
подписани договори, още 
през тази година може да 
започнат строителните 
работи. Предвижда се уши-
рение на съществуващия 
път, а в отделни участъци 
ще бъдат подобрени гео-

метричните му елементи. 
Отсечката ще бъде с по 
две ленти за движение в 
посока и лента за аварийно 
спиране. При 12-и киломе-
тър ще бъде изграден вход-
изход от първокласния път 
към интермодален терми-
нал Драгоман. Ще бъдат 
построени 10 големи съо-
ръжения, две от които са 
при пътните възли Кало-
тина и Драгоман. Трети-
ят участък п.в. Храбърско 
– София ще бъде по изцяло 
ново трасе, което ще из-
веде трафика извън София 
по Северната скоростна 
тангента. Той ще бъде с 
дължина 16,5 км. В момен-
та отсечката е на етап 
проектиране и изготвяне 
на подробен устройствен 
план.

Друг стратегически 
проект е 

АМ „Русе – Велико Търново“ 

с обща дължина от 133 км.

„На 11 януари Висшият 
експертен екологичен съ-
вет при Министерството 
на околната среда и во-
дите одобри предложения 
комбиниран вариант на 
трасе с изпълнение на га-
барит А27. Има подадени 
жалби. Много е оспорван 
участъкът, но според нас е 
най-подходящият“, подчер-
та инж. Глосов. Бъдещата 
автомагистрала ще започ-
ва от Русе при моста на 
р. Дунав и ще достига до 
Дебелец. „С изграждането 
й и на тунела под Шипка 
в Стара планина ще по-
вишим безопасността на 
движението по коридор №9 
и ще скъсим значително 
времето за пътуване меж-
ду Северна и Южна Бълга-
рия“, добави Светослав Гло-
сов и поясни, че се планира 
агенцията през тази годи-
на да стартира тръжните 

процедури на инженеринг 
за участъка от Русе до об-
хода на Бяла и самия обход 
на Бяла. Те са с обща дъл-
жина 75 км, което е повече 
от половината трасе на 
автомагистралата.

„Един от най-слож-
ните проекти, които се 
изпълняват в момента, е 
обходният път на Габрово. 
Работи се доста сериозно 
по него. Очакваме до края 
на годината той да бъде 
завършен“, поясни членът 

на УС на АПИ и добави, че 
напредва строителство-
то на големите съоръже-
ния. Прокопани са 500 м от 
540-метровия тунел на об-
хода, остават само 40 м до 
неговото пробиване. Рабо-
ти се по горното строене 
на уникалния 640-метров 
мост, преминаващ над до-
лината на р. Синкевица, кв. 
„Чехлевци“ и кв. „Войново“, 
който се прави по мето-
да „конзолно бетониране“. 
Мостът над р. Паничарка, 
с дължина 21 м, и този над 
бул. „Трети март“ - 197 м, 
са с положена неплът-
на асфалтова настилка. 
130-метровият мост при 
14-и километър е завършен 
до пътна плоча. „Това е ге-
нерална репетиция за лот 
3.2 на АМ „Струма“, където 
голяма част от мостовете 
ще бъдат изпълнявани по 
тази технология“, подчер-
та инж. Глосов.

Според него след за-
вършването на първата 
фаза от обхода на Габрово 
другата важна задача е из-
граждането на тунела под 
връх Шипка, защото с про-
копаването му ще имаме 
най-краткия път за връз-
ка между Северна и Южна 
България. В момента АПИ 
разработва разширения 
идеен проект и се разглеж-

дат възможностите за фи-
нансиране. 

Ключов проект за Северо-

западна България е пътят 

Видин – Ботевград, 

който е с обща дъл-
жина 167 км. Тази година 
се очаква да стартират 
тръжните процедури за 
избор на изпълнители за 
строителство и надзор на 
два участъка от Видин до 
Ружинци - 52 км, и от Ме-

здра до Ботевград - 33 км. 
„Видин – Ботевград е 

приоритетен проект в ин-
вестиционната програма 
на АПИ и МРРБ до 2022 г., 
тъй като с цялостното 
хомогенизиране и модерни-
зация на трасето от Ду-
нав мост II ще се осигури 
бърза и удобна връзка с ав-
томагистралите „Хемус”, 
„Тракия” и „Струма”, акцен-
тира инж. Глосов и добави, 
че участъците Видин - Ру-
жинци и Мездра - Ботев-
град ще се финансират 
със средства от републи-
канския бюджет. След при-
ключването на тръжните 
процедури и подписването 
на договорите ще започ-
нат дейностите. Пред-
вижда се това да бъде в 
началото на 2019 г.

Отсечката Видин - Ру-
жинци ще бъде по нов те-
рен и ще бъде с две платна 
с по две ленти за движение 
в посока и аварийна лен-
та. Ще започва от чети-
рилентовия обходен път 
при Дунав мост II. Новото 
трасе ще се отделя от I-1 
на около 500 м след път-
ния възел с II-14 за Видин 
- Връшка чука. Участъкът 
ще преминава източно от 
Новоселци и Слана Бара, а 
след това между Дунавци, 
Търняне и Синаговци. Про-

дължавайки към Димово, 
трасето ще се насочва на 
изток от Ивановци и ще 
пресича път III-141 между 
гара Срацимир и с. Сраци-
мирово. След това ще про-
дължава между с. Вълчек и 
съществуващата жп линия 
Видин - София. Участъкът 
ще пресича сегашния път 
I-1, ще обхожда гр. Димо-
во от запад и отново ще 
преминава през I-1. Продъл-
жавайки към с. Ружинци, 
новото трасе ще минава 
на юг от първокласния път 
между селата Медовница и 
Орешец. След това отново 
ще пресича I-1 и, изнасяйки 
се на север от I-1, ще за-
вършва преди с. Ружинци 
при км. 58+128.

В участъка Видин - Ру-
жинци ще има 7 пътни въ-
зела, чрез които новото 
трасе ще се свързва с 
пътната мрежа и с насе-
лените места в региона. 
Това са: пресичаният с II-12 
за връзка с гр. Видин и гр. 
Брегово и с II-14 за връзка 
с гр. Видин, с Войница, гр. 
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 гр. Дунавци и 
Синаговци и Грамада; п.в. 
Кула - при пресичането с 
път III-141 за връзка с гара 
Срацимир и с. Срацимирово 
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, като той ще се 
ползва и за връзка с гр. Ди-
мово; п.в. Бела - при преси-
чането с път I-1 за връзка 
с гр. Димово, Скомля и Бела.

Отсечката Мездра 
- Ботевград ще бъде с 
две платна с по две лен-
ти за движение в посока. 
Трасето ще следва съ-
ществуващия път, като 
се развива по нов терен в 
участъците, обхождайки 
селата Люти дол, Типче-
ница, Новачене и Скраве-
на. Ще бъдат изградени 
редица съоръжения - над 
жп линията Мездра - Со-
фия, мостове над р. Искър, 
Малата река, Калница, 
Бебреш, Рударка, както 
и пътен възел при село 
Новачене. Пресичанията 
на републиканските и об-
щинските участъци ще се 
осъществяват чрез кръго-
ви кръстовища „Мездра“, 
„Дърманци“, „Ребърково“, 
„Люти дол“, „Скравена“ и 
„Ботевград“. Предвидено 
е построяването на сел-
скостопански надлези, 
площадки за отдих и т.н.

Довършването на ма-

гистралния пръстен около 
София също е сред приори-
тетите на АПИ. След из-
граждането на Западната 
дъга и Северната скорост-
на тангента остават 
само два участъка, които 
не са с автомагистрален 
габарит – това са отсеч-
ките от „Младост“ до АМ 
„Тракия“ и от „Бъкстон” до 
АМ „Люлин”. „Предстои през 
т.г. да стартираме търг 
за проектиране и строи-
телство на участъка от 
пътен възел Младост до 
АМ „Тракия“. Отсечката е 
в напреднала фаза на про-
ектна подготовка. Проек-
тът ще се изпълнява със 
средства от републикан-
ския бюджет“, обясни инж. 
Глосов.

Разширяването на 16 
километра от първоклас-
ния път I-9 Слънчев бряг 
– Бургас в участъка Помо-
рие – Ахелой е също сред 
основните приоритети на 
агенцията за тази година. 
Той се изпълнява като три 
отделни проекта – изграж-
дане на обходи на Поморие 
и Ахелой, които ще бъдат 
ново строителство, и ре-
конструкция на същест-
вуващия участък Поморие 
– Ахелой с построяване на 
второ платно. Изгражда-
нето на обхода на Ахелой и 
реконструкцията на пътя 
Поморие – Ахелой старти-
раха почти едновременно 
в края на м.г. Предстои 
след приключване на от-
чуждителните процедури 
да започне реализация и 
на обхода на Поморие. „С 
изпълнението на тези про-
екти ще се повиши безо-
пасността на движение 
по основната черноморска 
пътна артерия, трафикът 
ще бъде изведен извън на-
селените места и огромни-
те задръствания, които 
всяка лято стават, вече 
няма да ги има, защото не 
може от София до Бургас 
да стигаш за три часа и 
половина, а малко над 20 км, 
колкото са между Бургас и 
Слънчев бряг, да се измина-
ват за още час и половина“, 
подчерта инж. Глосов. 

През пролетта ще 
стартира поръчка за из-
готвяне на разширен идеен 
проект на АМ „Черно море“. 
Индикативната стойност, 
необходима за изграждане 
на 95-километрова магис-
трална отсечка, е 723 млн. 
евро. С реализацията на 
проекта ще завърши из-
граждането на магистрал-
ния пръстен на страната и 
ще се свържат основните 
направления в Северна и 
Южна България. 
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Планирам скоро да проведа съвместна среща с всички браншови организации, защото 
проблемите са общи и ние сме обвързани в този процес, в който не трябва да се делим

Арх. Иван Несторов, началник на Дирекцията за национален строителен контрол: 

Свилена Гражданска

Арх. Несторов, в нача-

лото на 2018 г. какво от-

читате като свършено 

през миналата? 

Благодаря на колегите, 
които работиха през цяла-
та изминала година. Тяхна-
та дейност личи от докла-
дите им. Ще припомня, че 
само от почти четири ме-
сеца съм начело на Дирек-
цията за национален стро-
ителен контрол (ДНСК). 
Постъпили са 50 800 за-
питвания, жалби, сигнали 
и молби на физически и 
юридически лица, в т.ч. 
получени чрез Народно-
то събрание, Президент-
ството, Министерския 
съвет, Министерството 
на регионалното разви-
тие и благоустройство-
то (МРРБ), омбудсмана и 
други ведомства, както 
и искания за назначаване 
на държавна приемателна 
комисия. От тях 16 866 са 
внесени в централното 
управление на ДНСК и око-
ло 33 934 – в регионалните 
ни дирекции. Проведени са 
425 процедури по издава-
не на удостоверение за 
вписване в регистъра на 
консултантите за оценя-
ване на съответствието 
на инвестиционните про-
екти и/или упражняване 
на строителен надзор и 
отразяване на промени 
на обстоятелствата по 
издадено удостоверение. 
Въведени са в експлоата-
ция общо 3119 строежа, 
за които са проведени 
държавни приемателни 
комисии и са издадени раз-
решения за ползване от 
органите на ДНСК.

Голям брой от тези 
обекти са с широко об-
ществено значение, в т.ч. 
и финансирани с европей-
ски средства по различни 
оперативни програми - 
„Региони в растеж“, „Окол-
на среда“ и др. Ще посоча 
като пример рехабилита-
цията на железопътната 
инфраструктура в учас-
тъци от жп линия Пловдив 
- Бургас от км. 105+560 до 
км. 292+460; вътрешно-
то преустройство на съ-
ществуващ полуподземен 
бункер в отделението по 
лъчетерапия на Комплек-
сен онкологичен център - 
Бургас, с монтаж на меди-
цински линеен ускорител; 
конструктивното укреп-
ване на базилика „Света 
София“; интегрирания во-
ден проект за гр. Шумен 
–  втори етап; и др. 

През 2017 г. от експер-
тите на ДНСК са реализи-
рани общо 36 864 проверки 
на строежи и обекти за 
установяване законосъо-
бразността на извърше-

ното строителство, въ-
веждане в експлоатация 
и ползването им. В резул-
тат са съставени 648 кон-
стативни акта за устано-
вени нарушения на Закона 
за устройство на тери-
торията (ЗУТ), като са 
предприети необходими-
те последващи действия 
при спазване процедурите 
на ЗУТ. Съставени са 484 
акта за административни 
нарушения и са проведени 
540 административно-на-
казателни производства.

През изминалата го-
дина ефективно са из-
пълнени 255 влезли в сила 
заповеди за премахване на 
незаконни строежи. Извър-
шени са и 336 комплексни 
планови проверки на об-
щински и районни админи-
страции. В резултат на 
установените нарушения 
са образувани общо 179 
административно-нака-
зателни производства 
срещу длъжностни лица в 
местните администрации 
и участници в строител-
ството.

Каква е статистика-

та на ДНСК относно не-

законните строежи?

Съгласно данните в 
публичния регистър на 
дирекцията от общо 6295 
влезли в сила до края на 

2017 г. заповеди за премах-
ване на незаконни стро-
ежи до момента ефектив-
но са изпълнени над 5858 
от тях. 

Проблем има при пре-
дприемане на принудител-
ни действия по реализация 
на заповедите, когато се 
касае за жилищни сгради, 
защото те са обитаеми и 
ние винаги сме длъжни да 
се съобразяваме с това. 
Кметът на съответната 
община трябва да осигури 
на тези граждани домове, 
но самата местна власт 
невинаги има нужния ре-
сурс. Поради тези причини 
не можем да се ангажира-
ме с конкретни срокове 
за реализация на запове-
дите. Затова според мен 
на първо място трябва да 
има превенция, за да не се 
допускат подобни казуси.

Какви инициативи 

стартирахте от стъп-

ването си в длъжност? 

Задачата ми е свър-
зана с промяна на струк-
турата на ДНСК. В ЗУТ е 
записано, че тя се състои 
от едно централно упра-
вление и 28 регионални 
отдела. С приемането на 
Закона за регионалното 
развитие се създадоха 
още 6 регионални дирек-
ции. В болшинството от 

случаите отделите и ди-
рекциите се намират в 
една сграда. Има две де-
ловодства и де факто, за 
да се официализира даде-
но писмо, проверка, запо-
вед за премахване и т.н., 
трябва задължително да 
се изведе от едното де-
ловодство, за да отиде в 
другото. Представете си 
на един коридор или в една 
сграда на два различни 
етажа ние да си корес-
пондираме по този начин, 
което затруднява цялост-
ното администриране на 
процесите и се губят по 
около два-три дни само за 
това. Заедно с министъра 
на регионалното развитие 
и благоустройството Ни-
колай Нанков стигнахме 
до извода, че трябва да 
направим една по-стег-
ната административна 
система. 

На 8 декември м.г. ус-
пяхме да проведем обща 
среща с всичките струк-
тури на ДНСК. Целта й 
беше да разберем какви 
са основните проблеми, 
които съпътстват еже-
дневието на служители-
те. Това беше полезна и 
ползотворна дискусия, на 
която се очертаха труд-
ностите. Сред тях е лип-
сата на добра материална 
база. Ползваме амортизи-

рани превозни средства, 
които са от 1998 – 1999 г. 
Колите са вече морално и 
физически остарели. Ще 
работим за подобряване 
на условията на труд на 
служителите ни. 

Както казах и в пре-
дишното си интервю за 
в. „Строител“, приори-
тетните ми задачи ви-
наги първо са свързани с 
администрацията. Това, 
което съм констатирал, 
е липсата на превантивен 
контрол за обектите, за 
които се издават разре-
шения за строеж и се реа-
лизират на територията 
на България. Затова от-
правих апел към всички да 
работят съвместно с об-
щинските администрации, 
за да може превантивният 
контрол да е повсемес-
тен. Целта ми е да няма 
изкуствено разделяне - об-
щината си има едни анга-
жименти, а държавата в 
лицето на ДНСК – други. 
То се получава от това, 
че в ЗУТ се посочва, че за 
въвеждането в експлоа-
тацията на обектите от 
първа до трета категория 
отговаря ДНСК, а за чет-
върта и пета – общините. 
Припомних на колегите, че 
за общия контрол на изда-
дените строителни книжа 
отговарят и двете стра-

ни. Няма как ДНСК да ос-
тане извън контрола върху 
одобрените технически 
инвестиционни проекти и 
разрешенията на строеж, 
които са в правомощията 
на главния архитект на 
дадена община. Натъкнах-
ме се на случаи, при кои-
то гражданите сезират 
за започнало незаконно 
строителство, а в също-
то време органите на об-
щинската администрация 
издават за съответния 
обект строителни книжа. 
Това е недопустимо. При 
положение че целият про-
цес е започнал в момента, 
когато разрешението за 
строеж е влязло в сила, 
ние по закон нямаме право-
то да го отменяме. Един-
ственият способ това да 
се случи е чрез сезиране 
на Прокуратурата на Ре-
публика България. Ще при-
помня, че има седемдневен 
срок, в който всички глав-
ни архитекти са длъжни да 
уведомят съответната 
регионална дирекция за 
издаденото разрешение. 
Помолих колегите да на-
правят всичко възможно 
да го проверяват. Това е 
свързано с физическо при-
съствие – да се отиде до 
общината, да се вземе 
преписката, да се види ця-
лата документация дали е 

Снимка Румен Добрев
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съобразена с нормите. За 
съжаление установихме, 
че липсват кадри, т.е. на-
всякъде, включително и в 
централното управление 
на ДНСК. Имаме незаети 
бройки. Още от минала-
та година започнахме да 
обявяваме конкурси на ба-
зата, на които да търсим 
служители, имащи съот-
ветното техническо об-
разование. Надявам се да 
привлечем хора с опит, за 
да не губим време за обу-
чаването им, тъй като на-
шата специфика е по-раз-
лична. Проведохме  десет 
конкурса през изминалата 
година. След тях назна-
чихме само четирима чо-
века. А в същото време 
от Нова година до сега 
са напуснали седем души. 
Ние продължаваме да из-
пълняваме дейностите си 
в един намален състав. По 
щат цялата структура на 
ДНСК са 421 души, имаме 
около 58 незаети бройки. 
Това са проблеми, които 
всекидневно се опитваме 
да решаваме.

Водите ли разговори с 

висшите учебни заведе-

ния с цел привличане на 

кадри? 

Работим по инициа-
тивата „Старт в карие-
рата“, но много малко от 
младите хора успяваме да 
задържим. В централното 
управление има 4 - 5 чове-
ка, които в процеса на обу-
чение са заявили желание 

да останат.
Искам да намеря под-

готвени кадри, които са 
преминали през общинска-
та администрация и про-
цеса на строителство, за 
да имат реална представа 
от работата, т.е. това е 
специалист, който има 10 
- 15 години в съответната 
професионална област, за 
да разчитам на неговата 
компетентност, защото 
за жалост няма учебник, 

който да го прочетеш и на 
следващия ден да кажеш, 
че си готов за админи-
стратор. Аз постоянно се 
уча - вече 32 години. Бил 
съм и в общинската адми-
нистрация, и в контролни-
те структури – ДНСК, в 
две министерства. 

Кои ще бъдат прио-

ритетните Ви задачи за 

2018 г.? 

О с н о в н и я т  п р и о -
ритет ще е свързан с 
това да успея да запъл-
ня тези незаети бройки. 
Има територии като в 
Северозападна Бълга-
рия – РДНСК - Видин, или 
Североизточна – като 
РДНСК – Добрич, където 
нашите колеги работят 
при намален състав. Ня-
маме ли необходимите 
специалисти, много труд-
но ще извършваме нужния 
предварителен контрол, 
който трябва да е пър-
востепенен. Когато се 
получи сигнал, жалба или 
някакво възражение по 
издадено разрешение за 
строеж, веднага е нуж-
но да отидем на място и 
да констатираме какво 
се извършва в момента. 
Колкото по-рано един 
строеж се спре или се 
установяват някакви не-
редности по изграждане-
то му, толкова по-добре 
за всички, включително и 
за възложителя, изпълни-
теля и за нас като адми-
нистрация. 

Ще търсим кадри, за 
да си изпълняваме задъл-
женията. Превантивни-
ят контрол е основният. 
Всеки следващ се забавя 
във времето, а строител-
ният процес продължава. 
Думата „узаконява” в ЗУТ 
вече не съществува и си 
представете една сграда, 
която е стигнала до 4-ти 
– 5-и етаж и има доказани 
нередности при одобрява-
не на строителните кни-

жа и по изпълнението на 
изграждането, как може да 
се приведе във вида, в кой-
то трябва да бъде. Получа-
ва се много труден процес, 
свързан и със съдебни про-
цедури, които са дълги. В 
един момент имаме произ-
насяния, при които трябва 
да се премахне част от 
зданието, което означава 
още по-дълга процедура. 
Затова е необходим пред-
варителният контрол.  

В каква посока според 

Вас трябва да се усъвър-

шенства нормативната 

уредба, за да се подпо-

могне Вашата дейност? 

Според мен тя е дос-
татъчно ефективна. Не 
трябва да забравяме, че 
одобряването на един 
технически инвестицио-
нен процес не е само едно-
лично желание на главния 
архитект. Когато той е 
за някоя промишлена или 
обществена сграда с раз-
лични функции, то тогава 
имаме множество ком-
петентни органи, които 
трябва да положат подпи-
сите си за изготвянето. 
Стремежът за намалява-
не на сроковете в един мо-
мент води до неглижиране 
на прегледа на докумен-
тите от страна на всич-
ки тези контролни органи. 
Когато дойде времето за 
държавната приемател-
на комисия, започват да 
се задават въпроси защо 
моят колега така е пуснал 

проекта и защо го е по-
дписал и т.н. 

Кои са обектите, кои-

то предстоят да се раз-

гледат от държавна при-

емателна комисия?

Те са доста. В начало-
то на годината пуснахме 
централизирана специфич-
на база, която се намира 
на територията на ле-
тище София на немската 
компания DHL. 

Издадени са заповеди 
и през следващите сед-
мици ще бъдат проведени 
държавни приемателни 
комисии за следните по-
големи обекти - рекон-
струкция и рехабилитация 
на водопроводна мрежа в 
гр. Божурище; доизграж-
дане и реконструкция на 
ВиК мрежа на кк Боровец, 
община Самоков; система 
за заснежаване на ски пис-
та Мечи чал в зоната на 
гр. Чепеларе; и др. 

Какви проверки пред-

виждате през следващи-

те месеци? 

Още от миналата го-
дина съм издал заповед, 
с която съм задължил 
всички звена на ДНСК да 
извършват контрол на 
всяко получено заявление 
за назначаване на държав-
на приемателна комисия. 
Това ще гарантира, че да-
деният обект е готов фи-
зически и функционално за 
използването му в момен-
та, в който се сформира 
комисията. Констатирах 
малък дисбаланс – от над-
зорните фирми се пуска, 
че строежът е приклю-
чен, но при проверка на 
място се оказва, че има 
много незавършени неща. 
Смисълът на държавната 
приемателна комисия е 
да гарантира целостта и 
функционирането на обек-
та, защото в момента, в 

който се издаде разреше-
нието за ползване, това 
означава, че той трябва 
да е готов. В него ще ра-
ботят хора и ние трябва 
да осигурим безопасност-
та им. С тази заповед 
целя да се спре с отлага-
нето на комисиите и да се 
дава допълнително време, 
в което да се довършват 
дадени етапи или обза-
веждане, функциониране на 
асансьорни уредби и т.н. 

Ще се извършва и регу-
лярен контрол на място на 
започнатите, но невъведе-
ни в експлоатация стро-
ежи от всички категории 
относно  обезопасяване-
то им, както и проверки 
по жалби срещу действия-
та или бездействията на 
общинските и районните 
администрации по конста-
тирането, издаването и 
изпълнението на влезли в 
сила заповеди за премах-
ване на незаконни обекти 
от четвърта до шеста 
категория.

Как протича парт-

ньорството Ви с Кама-

рата на строителите в 

България? 

Имам обещанието на 
КСБ да направим среща 
с тях. Вече проведох две 
с Българската асоциация 
на архитектите и ин-
женерите консултанти. 
Разговарях с Камарата на 
архитектите в България и 

Камарата на инженерите 
в инвестиционното про-
ектиране. Целият стро-
ителен процес без тези 
браншови организации е 
невъзможно да се реали-
зира, а имаме много неща, 
които трябва да споделим 
един с друг. Сред темите, 
които можем да дискути-
раме, е недостатъчното 
окомплектоване на самия 
технически инвестицио-
нен проект. Докато ра-
ботех в общинската ад-
министрация, всичките 
проблеми, които конста-
тирахме, до голяма степен 
идваха от факта, че има-
ше доста непълноти при 
изготвянето на техниче-
ския инвестиционен про-
ект. Това се отразява на 
периода, в който трябва 
да излезе разрешението 
за строеж, защото въпре-
ки ангажимента на консул-
тантските фирми, които 
се занимават с целостта 
и законосъобразността и 
обема на инвестиционния 
проект, самите те неви-
наги успяват да навлязат 
детайлно в него. 

Планирам скоро да про-
веда съвместна среща с 
всички браншови организа-
ции, защото проблемите 
са общи и ние сме обвърза-
ни в този процес, в който 
не трябва да се делим. Ако 
имаме някакви проблеми, 
трябва да ги обсъждаме 
заедно и да си помагаме. 

По време на срещата на всички звена на ДНСК в началото на декември 2017 г. е присъствал и 

зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството инж. Валентин Йовев



14 ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗÑòðîèòåë петък, 9 февруари 2018

Страницата 
подготви 
Свилена Гражданска 

Посланиците към ЕС са 
одобрили постигнатото 
през декември 2017 г. по-
литическо споразумение 
между Естонското пред-
седателство и Европей-
ския парламент (ЕП) във 
връзка с преработената 
директива за енергийните 
характеристики на сгра-
дите. Това съобщават от 
пресцентъра на Европей-
ския съвет. 

С промените ще се по-
добри енергийната ефек-
тивност (ЕЕ) на зданията 
и ще се насърчи саниране-
то, посочват от институ-
цията. Една от дългосроч-
ните цели на директивата 
е намаляването на въгле-
родните емисии от съ-

ществуващия крайно не-
ефективен европейски 
сграден фонд. Насърчават 
се икономически ефектив-
ните ремонтни работи, 
въвежда се показател за 
интелигентност на зда-
нията, опростяват се 
инспекциите на отопли-
телните и климатичните 
системи и се стимулира 
електромобилността чрез 
създаването на места за 
паркиране на електриче-
ски превозни средства.

„Направихме голяма 
крачка към подобряване-
то на ЕЕ на домовете 
на гражданите. Българ-
ското председателство 
е удовлетворено от по-
стигнатия напредък по 
директивата за енергий-
ните характеристики на 
сградите, която е една 
от приоритетните точки 

в дневния ред на Съвета. 
Повишаването на ЕЕ на 
зданията е един от най-
ефективните начини за 
постигане на нисковъгле-
родна икономика и за съз-
даване на възможности за 
стопански растеж, работ-
ни места и инвестиции“, е 
заявила Теменужка Петко-
ва, министър на енергети-
ката, по повод решението 
на посланиците.

Преразглеждането на 
директивата относно 
енергийните характе-
ристики на сградите се 
изразява в изменение на 
Директива 2010/31/ЕС и 
допълване на мерките, 
предвидени в Директива-
та за енергийната ефек-
тивност и в законодател-
ството на ЕС за ЕЕ на 
продуктите. Тя е част от 
пакета за чиста енергия, 

представен от Комисията 
на 30 ноември 2016 г.

След официалното одо-
бряване на регламента от 

Съвета и ЕП той ще бъде 
публикуван в Официален 
вестник на ЕС и ще влезе 
в сила двадесет дни по-

късно. Срокът за транс-
понирането на това зако-
нодателство в държавите 
е 20 месеца.

Европейската комисия 
предложи промени в зако-
нодателството, с които 
ще се повиши качеството 
на питейната вода и ще 
се подобри достъпът до 
питейно водоснабдяване. 
Това съобщават от прес-
центъра на ЕК. 

„С измененията ще се 
улесни преходът към кръ-
гова икономика и ще се 
подпомогнат държавите 
членки в усилията им да 
управляват ефективно пи-
тейната вода като ресурс. 
А това предполага използ-
ване на по-малко енергия и 
намаляване на загубите“, 
е заявил при представяне 
на измененията зам.-пред-
седателят на ЕК Юрки Ка-
тайнен, който отговаря за 
растежа, работните мес-
та, инвестициите и конку-
рентоспособността.

От ЕК отчитат, че 
повечето хора, живеещи 
в ЕС, разполагат с много 
добър достъп до високо-
качествена питейна вода 
благодарение на същест-
вуващото от много годи-
ни законодателство на 
Съюза. Стремежът на Ко-
мисията е то да се запази 
в дългосрочен план. 

Съгласно предлагани-
те промени от държави-
те членки ще се изисква 
да подобрят достъпа за 

всички - особено за уязви-
мите и маргинализираните 
групи, до питейна вода. На 
практика това означава 
изграждане на съоръжения 
на обществени места.

Благодарение на друга 
промяна в законодател-
ството обществеността 
ще разполага с разбираема 
и удобна за ползване онлайн 
информация за качеството 
на питейната вода и за во-
доснабдителната система 
в съответния регион, с кое-
то се очаква да се повиши 
доверието в чешмяната 
вода. Според оценките но-
вите мерки ще намалят 
възможните рискове за 
здравето, свързани с ре-
сурса, от 4% на по-малко 
от 1%. Освен това, ако се 
понижи консумацията на 
бутилирана вода, домакин-
ствата в Европа могат 
да спестят повече от 600 
млн. евро годишно. Това ще 
доведе и до спад на употре-
бата на пластмаса. 

Успоредно Комисията 
ще ускори работата си по 
стандартизацията, която 
ще гарантира, че в рам-
ките на вътрешния пазар 
на ЕС строителните про-
дукти във водния сектор, 
например резервоари и 
тръби, не са източник на 
замърсяване на питейна-
та вода.

От Комитета на регионите 
(КР) изразиха сериозни опасения 
относно неотдавнашното предло-
жение на Европейската комисия за 
промяна на правилата с цел да се 
отклонят ресурси от политиката 
на сближаване на ЕС за оказване на 
подкрепа на структурните реформи 
в държавите членки. За първи път 
през последните пет години КР об-
мисля възможността да използва 
правото си да заведе дело в Съда на 
ЕС, когато счита, че предложеното 
законодателство не съответства 
на принципа на субсидиарност. Това 
посочват от пресцентъра на коми-
тета. Припомняме, че след Договора 
от Маастрихт от 1994 г. КР е при-
знат от институциите на ЕС като 
„пазител“ на принципа на субсидиар-
ност — прерогатив, който той спо-
деля с националните парламенти. 
Субсидиарността е един от основ-
ните стълбове на правната и по-
литическата структура на Съюза, 
съгласно който на равнището на ЕС 
следва да се предприемат действия 
само когато те са по-ефективни 
от самостоятелните на държави-
те от ЕС на национално, регионално 
или местно равнище. С приемането 
през 2009 г. на Договора от Лисабон 
ролята на комитета като защит-
ник на този принцип беше утвър-
дена отново. КР получи правото да 
завежда дела в Съда на Европейския 
съюз, ако прецени, че принципът е 
нарушен. 

Понастоящем  комитетът 
участва също и в работата на нас-
коро създадената група по въпро-
сите на субсидиарността, пропор-
ционалността и принципа „правим 
по-малко, но по-ефективно“, чийто 
председател е първият зам.-пред-
седател на ЕК с ресор „По-добро 
законотворчество, междуинститу-
ционални отношения, върховенство 
на закона и Харта на основните 
права“ Франс Тимерманс. Групата 
отговаря за изготвянето на препо-
ръки  относно начините за по-добро 
прилагане на принципите на субси-
диарност и на пропорционалност 

в работата на ЕС, като определя 
области на политиката, в които 
дейностите могат да бъдат прех-
върлени или върнати на държавите 
членки, и търси начини за засилва-
не на участието на регионалните 
и местните власти в процеса на 
изпълнение на приоритетите на ЕС.

По линия на бюджета на ЕС за 
периода след 2020 г. ЕК възнамерява 
да предложи нов инструмент за осъ-
ществяване на реформи в подкрепа 
на държавите членки при реализа-
цията на национални структурни 
реформи. Промените могат да об-
хващат трудовия пазар, данъчното 
облагане, развитието на капитало-
вите пазари и публичната админи-
страция. Комисията предвижда през 
периода от 2018 г. до 2020 г. да се 
изпробва този модел, като предлага 
на правителствата възможността 
да реализират т.нар. резерв за из-
пълнение, наличен от настоящия 
Кохезионен фонд на ЕС, за оказване 
на подкрепа на структурни рефор-
ми, вместо да бъде използван за кон-
кретни регионални проекти.

В своята резолюция, приета на 
1 февруари, КР отхвърля довода на 

ЕК, че предложението е в съответ-
ствие с принципа на субсидиарност, 
тъй като целта на политиката на 
сближаване, осъществявана чрез ре-
гионалните фондове на ЕС, не е да се 
подкрепят структурните реформи 
на държавите членки, а да се нама-
лят икономическите и социалните 
неравенства между районите на ЕС.

„В момент, когато гражданите 
основателно изразяват желание за 
една Европа, която оказва по-голя-
мо и ефективно въздействие върху 
ежедневния им живот и увелича-
ва териториалното и социалното 
сближаване, не можем да приемем 
да бъде поставен под въпрос този 
основен принцип на ЕС посредством 
опита за ренационализиране на ко-
хезионната политиката на сближа-
ване“, е заявил по време на пленар-
ната сесия председателят на КР 
Карл-Хайнц Ламберц. 

Комитетът ще препоръча на Ев-
ропейския съвет и на Европейския 
парламент да отхвърлят предложе-
нието, но ако то бъде одобрено офи-
циално, КР ще използва законните си 
права да оспори законодателното 
предложение пред Съда на ЕС.

Снимка авторът

Снимка Румен Добрев
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Вицепремиерът на Сърбия Зорана Михайлович: 

Десислава Бакърджиева

„Четири български компании 
в момента работят по Коридор 
10 и ние сме много доволни от 
тях. Изключително доволни сме 
от свършеното от българска-
та пътностроителна фирма в 
участъка Ниш – Димитровград. 
Надявам се, че тази година ще 
доизградим нашата част от 
Коридор 10. Това наистина е ва-
жно за нас. Много бихме искали 
да имаме добра свързаност с 
останалите държави. Ще сме 
доста по-успешни, ако не гово-
рим за физическите бариери, а 
построим магистрали и жп ли-
нии”. Това каза пред ТВ Европа 
вицепремиерът и министър на 
строителството, транспорта 
и инфраструктурата на Сърбия 
Зорана Михайлович. Тя бе на по-
сещение в България по покана 
на министъра на транспорта, 
информационните технологии 
и съобщенията Ивайло Москов-
ски. По време на визитата си 
Зорана Михайлович се срещна 
с Ивайло Московски и министъ-
ра на регионалното развитие 
и благоустройството Нико-
лай Нанков. Основните теми 

на разговора бяха в областта 
на железопътната и пътната 
инфраструктура, както и свър-
заността и интеграцията на 
Западните Балкани с Европей-
ския съюз.

„Трейс Груп Холд“ АД е една 
от компаниите, работещи в за-
падната ни съседка. В края на 
2016 г. „Трейс” първа приключи 
своя обект от автомагистрал-
ния път „Ниш – Димитровград”. 
Фирмата е изпълнила две от-
сечки от него, които са с обща 
дължина 14,311 км.

„Ние присъстваме в Сър-
бия в рамките на 6 - 7 години. 
Направили сме много сериозно 

проучване на този пазар”, ко-
ментира пред ТВ Европа инж. 
Боян Делчев, член на УС на 
„Трейс Груп Холд” АД и главен 
изпълнителен директор на ком-
панията. По думите му магис-
тралите в Сърбия се строят 
с три слоя асфалт, а не както 
у нас с четири, а в аварийната 
лента се полагат само два. Съ-
ответно и гаранцията на пъ-
тищата там е по-малка – 3 го-
дини, докато в страната ни тя 
е 5 г. „Нивото на поддържане е 
аналогично на това в България. 
Навсякъде всеки, който кара 
автомобил, иска да се движи 
по асфалт независимо какъв е 
снеговалежът”, заяви още инж. 
Делчев. „Трейс” изгражда и най-
тежкия участък от АМ „Бел-
град – Скопие”, който се нами-
ра в Гърделичката клисура. За 
този обект инж. Боян Делчев 
посочи, че цялото трасе е мно-
го сложно и трудно. „Има някол-
ко големи тунела”, допълни той.

От българска страна за 
довършването на магистра-
лата, която свързва София с 
Белград, остава трасето от 
столицата ни до Калотина. 
От двулентов път София – Ка-

„Трейс Груп Холд“ АД  първа е приключила своя обект, компанията 
е изпълнила две отсечки от магистралата с дължина 14,3 км

лотина ще стане четирилен-
тов. Целта на разширението 
е да се осигури възможност за 
движение със скорост от 100 – 
110 км/ч. В модернизацията на 

обекта ще бъдат инвестирани 
259 млн. лв. В момента се про-
вежда процедурата за избор на 
изпълнители. Очаква се пътят 
да бъде готов до 2020 г.
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Ñòðîèòåë петък, 9 февруари 2018

Георги Сотиров

Област Шумен е разположена в цен-
тралната част на Североизточна Бълга-
рия и заемa площ от 3,39 хил. кв. км. Тя е 
част от Североизточния район за плани-
ране от ниво 2, в който влизат и съседни-
те Варна, Добрич и Търговище. Областта 
се състои от 10 общини - Велики Преслав, 
Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Ни-

кола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитри-
но, Шумен, и 151 населени места, от кои-
то 8 града и 143 села. 

В района е вплетена хилядолетна 
история и природни дадености, което е 
добра предпоставка за развитие на марш-
рутно познавателния, селския и ловния 
туризъм. Близостта с Черноморското 
крайбрежие и Велико Търново прави об-
ластта част от един по-голям туристи-

чески продукт. 
През последните години са инвес-

тирани средства както по европейски 
програми, така и от държавния бюджет 
в развитието на различни обекти. Раз-
нообразни проекти са насочени към това 
старите български столици Плиска и 
Преслав, Националният историко-архео-
логически резерват „Мадара“, уникални-
ят скален релеф Мадарският конник да 

бъдат представени по един различен и 
по-атрактивен начин на туристите. Това 
се отнася и за Шуменската крепост, за 
паметника „Създатели на българската 
държава“, Шуменското плато с пещерата 
Бисерна, Националния историко-археоло-
гически резерват „Кабиюк“ и т.н. Всички 
тези обекти помагат за развитието на 
един от основните отрасли за областта 
- туризма. 

Областният управител проф. Стефан Желев:

Проф. Желев, пред-

ставете накратко най-

характерното за региона. 

Шумен не е от богати-
те икономически развити 
области в България. Нещо 
повече, преди 15 - 18 години 
районът беше с най-висок 
показател на безработи-
цата у нас. Но през по-
следните няколко години, 
по-точно от началото на 
управлението на правител-
ствата на премиера Бой-
ко Борисов, ситуацията 
коренно се променя. Сега 
равнището на безработи-
ца е 12,4%, а показателят 
„средна брутна работна 
заплата“ нарежда региона 
ни на единадесето място 
сред 28-те области.  

Шумен включва десет 
общини, които обаче са с 
различна степен на иконо-
мическо развитие. Сравня-
вайки ги по показателите 
като брутен вътрешен 
продукт на човек от на-
селението, инвестиции, 
коефициент на безрабо-
тица, заетост, отчитаме 
разлики в пъти. Най-добри 
стойности регистрираме 
в община Шумен, следвана 
от Нови пазар, Велики Пре-
слав и Каспичан. 

Близо 44% от населе-
нието в областта е съ-
средоточено в гр. Шумен. 
Това е мястото, където 
през последните години се 
създават нови производ-
ства благодарение на раз-
витието на „Индустриален 
парк Шумен" - модерна про-
мишлена зона с изградена 
инфраструктура - газ, ток, 
вода и канализация.

По данни на статис-
тиката в края на 2016 г. в 
региона преките чуждес-
транни вложения в нефи-
нансовия сектор възлизат 
на 103,1 млн. евро, което 
ни нарежда на 21-во мяс-
то сред 28-те области в 
страната по този показа-
тел. Най-голям е обемът 
на направените инвести-
ции в промишлеността – 
88,6 млн. евро, и в сектора 
на услугите – 4,5 млн. евро. 
През 2016 г. тези дейнос-
ти заедно формират 90,3% 
от общия обем на вложени-
ята. Спрямо предходната 
2015 г. в промишлеността 

се отчита повишаване с 
18,3%, а в сектора на ус-
лугите - намаление с 9,9%. 

Преките чуждестранни 
инвестиции в икономиката 
също са неравномерно раз-
пределени в различните 
общини в региона. Най-
голям обем има в Шумен 
- 44,5 млн. евро, след това 
е Нови пазар с 24,3 млн. 
евро. Това неравномерно 
развитие неминуемо води 
до задълбочаване на демо-
графските проблеми и съ-
средоточаване на населе-
нието в областния център 
за сметка на някои общи-
ни. И в този смисъл прео-
доляването на дисбаланса 
между град Шумен и по-
малките селища е основен 
приоритет в работата ми 
като областен управител. 

Намаляването на ико-
номическите различия 
трябва да е свързано и със 
създаването на подходящи 
условия за развитието и 
реализацията на човешки-
те ресурси, защото само 

така ще се постигне по-
нижение на негативните 
миграционни и демограф-
ски процеси и ще се подо-
бри качеството на живот 
в населените места. Не-
обходимо е и създаването 
на среда за максимално из-
ползване на възможности-
те на различните програ-
ми за професионалното 
обучение, квалификация и 
преквалификация. Нужно 
е и да продължим разго-
ворите с бизнеса, които 
от няколко години водим, 
за това какви работници 
трябват на фирмите и на 
тази база да оптимизира-

ме специалностите в про-
фесионалните гимназии в 
съответствие с реалните 
потребности от кадри на 
пазара на труда. Тук само 
ще спомена, че в областта 
започва въвеждане на дуал-
ното обучение. Надявам се 
това да намери подкрепа 
сред местните фирми. 

Без да обединим уси-
лията си, без ефективно-
то партньорство между 
местната и централната 
власт с представителите 
на бизнеса трудно можем 
да постигнем резултати и 
аз се радвам, че работим 
в диалог и в добро взаимо-

действие. 
Ще спомена, че само 

през миналата година 
близо 6 млн. лв. целеви 
средства са отпуснати 
от държавния бюджет на 
общините в областта за 
изпълнението на инфра-
структурни проекти - ре-
монт на улици, площади и 
водопроводи. Убеден съм, 
че централната власт 
ще продължи да финанси-
ра приоритетни за нашия 
регион обекти, което е 
сериозна помощ и допъл-
нителни инвестиции за 
местните власти, които 
имат ограничен ресурс. 

Какво е състоянието 

на транспортната ин-

фраструктура в региона? 

Според последното из-
следване на Института за 
пазарна икономика, което 
представи информация по 
сектори за развитието на 
областите в страната, за 

Шумен е отбелязано, че е с 
най-висок дял на автомаги-
стралите и първокласните 
пътища от републиканска-
та мрежа – 36%. Качество-
то на пътната настилка е 
по-високо от средното за 
страната - 42,5% от тра-
сетата са в добро състоя-
ние. 

Безспорно в областта 
са инвестирани много 
средства през послед-
ните близо 10 години за 
подобряване на транс-
портната инфраструк-
тура. Рехабилитирани са 
пътищата по основни на-
правления. Ремонтните 
дейности ще продължат 
и през тази година, като 
ще бъдат вложени над 37 
млн. лв. за обновяване на 
участъци в региона. Прио-
ритет за региона остава 
и доизграждането на авто-
магистрала „Хемус”, която 
е и един от най-важните 
инфраструктурни проек-

ти на правителството на 
премиера Бойко Борисов в 
Северна България.

За зимното поддържане 
на пътищата и осигурява-
нето на нормални условия 
за хората ще отбележа, че 
това е дейност, в която са 
ангажирани много инсти-
туции и пътноподдържа-
щите фирми. Между всички 
тях има добра координация 
и са в постоянна връзка. 
Паралелно с това всяка го-
дина се извършват редица 
превантивни работи - про-
верки и подготовка на тех-
никата, кастрене на опас-
ни дървета, почистване на 
растителност около тра-
сетата и водните обекти. 
Предприетите мерки, как-
то и опитът и професио-
нализмът на хората, които 
имат отговорността за 
тази дейност, ми дават 
основание да считам, че 
имаме готовността и въз-
можностите да реагираме 
при усложняване на обста-
новката.  

По кои европейски 

програми се работи в ре-

гиона? 

Със задоволство искам 
да отбележа, че общините 
в областта много успеш-
но реализират проекти по 
различните оперативни 
програми. В Североизто-
чен планов регион Шумен 
запазва второто си място 
след Варна по брой сключе-
ни договори. Преди няколко 
месеца проведохме инфор-
мационна кампания и сре-
щи в общините по повод 
10 години от членството 
на страната ни в Европей-
ския съюз и Българското 
председателство на Съ-
вета на ЕС. 

Новите зали, улици, 
детски площадки, обновени 
стадиони, училища, детски 
градини и социална инфра-
структура, ремонтирани 
пътища между населените 
места, подменени водопро-
води - всичко това е факт 
в региона и е постигнато 
със средства от ЕС. Ин-
вестиран е ресурс, който 
неколкократно надвишава 
годишните бюджети осо-
бено на малките общини. 
Той не може да бъде осигу-

Проф. Стефан Желев e роден на 11 март 1954 г. Завършва 

магистратура във Висшето зенитно ракетно инженерно 

училище в Киев, Украйна. От 1983 г. е преподавател във 

Висшето военно училище за артилерия и противовъздушна 

отбрана „Панайот Волов” в Шумен (бел. ред. днес е учебно-

научно звено към Националния военен университет „Васил 

Левски“). През 2013 г. придобива академичната степен 

професор. 

През периода 2002 - 2007 г. е зам.-декан на Факултет 

„Артилерия, противовъздушна отбрана и комуникационни 

и информационни системи“ на Националния военен 

университет „Васил Левски“. От април 2014 г. е декан на 

Факултета по технически науки в Шуменския университет 

„Епископ Константин Преславски”. 

Общински съветник в община Шумен през мандата 2011 - 

2015 г. Депутат е в 43-тото Народно събрание. 

На 10 май 2017 г. с решение на Министерския съвет е 

назначен за областен управител на Шумен.
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рен от собствените при-
ходи на местните власти. 
С помощта на евросред-
ствата е променен облика 
на населените места.

През втория програ-
мен период активност-
та на администрациите 
продължава. Разработват 
се много проекти и съм 
убеден, че в различните 
сфери ще бъдат изпълнени 
разнообразни инициативи. 
Ще дам пример с Опера-
тивна програма „Региони в 
растеж 2014 - 2020“ („ОПРР 
2014 – 2020“). Само преди 
няколко седмици в Шумен 
стартира изпълнението 
на проект, насочен към 
благоустрояването на 
пет района в града. Ще 
бъдат подменени над 23 
хил. кв. м тротоари и над 
25 км бордюри, ще се обно-
вят пешеходни алеи, улици, 
междублокови простран-

ства, детски площадки, 
паркове, с което ще се по-
добри качеството на град-
ската среда. Предстои да 
започне реализацията и на 
проекти за модернизиране 
на образователната и кул-
турната инфраструктура 
в областния център. 

В Нови пазар се работи 
по предложение за обно-
вяване на обществени и 
жилищни сгради с цел по-
вишаване на енергийната 
им ефективност. В Шумен, 
Смядово, Велики Преслав, 
Каспичан, Каолиново, Ве-
нец, Върбица в момента 
се изпълняват много про-
екти за предоставяне на 
социални услуги за уязвими 
групи. Предстои да започ-
не ремонт на пътната ин-
фраструктура в общините 
и подмяна на водопроводи и 
канализация.  

Какво правите за при-

вличане на инвестиции в 

областта?  

Значителните вложе-
ния в региона през послед-
ните години са факт. Чрез 
европейските програми и 
от държавния бюджет са 
финансирани и реализирани 
много обекти във всички 
общини. 

Ще посоча работата 
по изпълнението на На-
ционалната програма за 
енергийна ефективност 
на многофамилни жилищ-
ни сгради (НПЕЕМЖС). До 
момента 20 са санираните 
здания, въведени в експло-
атация в областта, дру-

ги 17 са със стартирали 
строително-монтажни ра-
боти. Регистрирани са 136 
сдружения на собственици. 
До Българска банка за раз-
витие (ББР) са изпратени 
107 броя искания за сключ-
ване на договори за целе-
во финансиране, като са 
подписани 45 контракта. 
Като част от изисквания-
та на НПЕЕМЖС, съгласно 
които областният управи-
тел извършва контрол по 
обновяването на блокове-
те на територията на ре-
гиона, искам да подчертая 
усилията на служителите 
от специализираната ни 
дирекция, които работят 
в тясна връзка и в помощ 
на общините за реализаци-
ята на тези проекти.

Голям обект, който в 
момента се строи в град 
Шумен, е Многофункцио-
нална спортна зала „Арена 

Шумен“. Финансирането 
в размер на 8,5 млн. лв. е 
осигурено от държавния 
бюджет и очакваме през 
първата половина на на-
стоящата година съоръже-
нието да бъде завършено.

Всичко това означава 
работа за строителните 
фирми, заетост за хора-
та и по-добри доходи. Този 
факт се потвърждава и от 
данните на статистика-
та. Средната брутна го-
дишна работна заплата 
за 2016 г. е 9026 лв. при 
11 379 лв. средно за стра-
ната, като е регистрирано 
увеличение спрямо 2015 г. 
с 6,1%. През 2017 г. без-
работицата в областта 
се понижи до 12,4%. Това 
е рекордно ниско ниво за 
последните девет години. 
И само ще маркирам сери-

озния проблем с недостига 
на служители, който все 
по-често се поставя от 
работодателите. Голяма 
част от фирмите изпит-
ват затруднение при на-
мирането на необходими-
те им кадри. За да решат 
този проблем, много от 
компаниите предоставят 
допълнителни курсове на 
настоящия си персонал и 
предлагат социални при-
добивки. За преодоляване-
то му разчитам много на 
съвместните усилия на 
бизнеса, местната власт 
и професионалните гим-
назии, които трябва да 
дадат алтернатива на 
младежите с атрактивни 
възможности за обучение 
и по-добра реализация на 
пазара на труда.  

Разкажете за разви-

тието на ВиК мрежите 

и за строителството на 

пречиствателни съоръ-

жения на територията 

на областта.

Това е сектор с много 
проблеми, някои от които 
чакат своето решение 
повече от три десетиле-
тия. През последните две 
години бяха предприети 
редица мерки, които са 
стъпка напред за подобря-
ване качеството на ВиК 
услугите в областта. На 
този етап европейските 
програми са основният 
финансов инструмент, на 
който разчитаме за обно-
вяване на ВиК системите 
в региона.

Подмяната на довежда-
щия водопровод от язовир 
„Тича“, който е силно амор-
тизиран и често аварира, 
както и изграждането на 
пречиствателна станция 
за питейни води (ПСПВ) за 
областния град, са двата 
обекта, които са от из-
ключителна важност за 
сектора, защото касаят 
не само Шумен, но и во-
доснабдяването на целия 
регион. Те са заложени и 
са част от регионално-
то прединвестиционно 
проучване, възложител на 
което е Министерството 
на регионалното разви-
тие и благоустройството 
(МРРБ), и което беше из-

работено през изминалата 
година.

Шумен е сред районите 
в страната, където има 
консолидация и е създаде-
на Асоциация по ВиК със 
сключен договор между 
асоциацията и оператора 
„ВиК-Шумен“ ООД за сто-
панисване и експлоатация 
на инфраструктурата 
и съоръженията. Това е 
много важно условие за 
кандидатстване по Опе-
ративна програма „Околна 
среда 2014 - 2020“ заедно 
с подкрепата от страна 
на Асоциацията по ВиК на 
бизнес плана за развитие 
на дейността на „ВиК –Шу-
мен“ ООД за регулаторния 
период 2017 - 2021 г. Изпъл-
нили сме тези две важни 
изисквания и предстои 
ВиК операторът да подаде 
документи за финансиране 
на изграждането на обек-
тите.

Съгласно регионалното 
прединвестиционно проуч-
ване ще бъдат подкрепени 
подмяната на водопроводи, 
на помпи, реконструкция на 
канализационни системи, 
строителство на кана-
лизационни отклонения в 
градовете Шумен и Нови 
пазар. По предварителни 
разчети във ВиК инфра-
структура ще бъдат вло-
жени общо 95 млн. лв. Ра-
ботният проект за ПСПВ 
е готов и очаквам още 
през този строителен се-
зон да започнат реалните 
дейности по изграждане. 
Паралелно с това местни-
те власти обновяват ВиК 

инфраструктурата чрез 
проекти по Програмата 
за развитие на селските 
райони, както и чрез сред-
ства от централния бю-
джет и Предприятието за 
управление на дейностите 
по опазване на околната 
среда. По този начин се 
подмениха и продължават 
да се реконструират во-
допроводи в редица села на 
общините Венец, Смядово, 
Хитрино, Велики Преслав, 
Никола Козлево.   

Какво се прави за 

модернизацията на об-

разователната инфра-

структура? В областния 

център се намират три 

висши учебни заведения 

с национално и междуна-

родно значение - Факул-

тетът „Артилерия, про-

тивовъздушна отбрана и 

комуникационни и инфор-

мационни системи“ на 

НВУ „Васил Левски“, фили-

алът за обучение на меди-

цински сестри и акушерки 

на Медицински универси-

тет – Варна, и Шуменски-

ят университет „Епископ 

Константин Преславски”, 

където Вие сте и препо-

давател.

Базата на училищата е 
обновена през последните 
години чрез проекти за по-
вишаване на енергийната 
ефективност в сградите. 
В община Шумен предстои 
да бъде извършен основен 
ремонт на 4 учебни заведе-
ния. Средствата в размер 
малко над 13 млн. лв. са по 
„ОПРР 2014 – 2020“. Над 
224 000 лв. ще получи целе-
во от Министерството на 
образованието и науката 
шуменската Профилирана 
природо-математическа 
гимназия „Нанчо Попович“ 
за обновяване на матери-
алната си база.

Относно висшите учи-
лища - те са гордост на 
нашия регион. Дават добра 
възможност за обучение по 
различни направления. 

Като преподавател в 
Шуменския университет 
от наблюденията ми, раз-
говорите и непрекъснати-
те срещи със студенти-
те ще кажа, че той е без 
алтернатива за района. 
Знаете, че областта е от 
т.нар. смесени региони 

в страната, с население 
от различни етноси, кои-
то живеят и общуват за-
едно. Считам, че един от 
важните фактори за това 
е именно университетът. 
Виждам как студентите 
в първи курс отначало не 
контактуват много по-
между си, но след извес-
тен период започват да 
решават задачи по време 
на обучението си заедно и 
стават приятели.

Втората важна дей-
ност на Шуменския уни-
верситет е подготовката 
на специалисти за бизнеса 
и работодателите, особе-
но сега при нарастващата 
потребност от инженери 
в региона при увеличение-
то на инвестициите в 
промишлеността. Затова 
очакванията на колегите 
преподаватели са за пове-
че стимули от страна на 
държавата, отчитащи ре-
гионалната значимост на 
висшите училища.    

Как протича парт-

ньорството Ви с ОП на 

КСБ – Шумен? 

С голяма благодарност 
се обръщам към Камарата 
на строителите в Бълга-
рия за съпричастността и 
за подкрепата към жите-
лите на Хитрино. Те много 
отговорно и точно изпъл-
ниха поетия ангажимент 
към пострадалите, които 
вече могат да се наста-
нят в новопостроените 
къщи. Хитрино постепен-
но се възстановява. През 
тази година ще започне и 
работата по разрушената 
общинска инфраструкту-
ра, като финансирането 
е осигурено от държавния 
бюджет. Местната власт 
разработва проекти и за 
кандидатстване по евро-
пейски програми. 

Искам да благодаря и 
на шуменското представи-
телство на КСБ, към което 
се обърнах за съдействие 
за реализацията на една 
благородна инициатива за 
възстановяване на сгра-
дата на читалището в 
шуменското село Белоко-
питово. С разбиране, с от-
зивчивост подходиха към 
моята молба за подкрепа, 
за което съм им признате-
лен. 

Първият официално открит саниран жилищен блок в областта е в община Смядово

Изгражда се Многофункционалната спортна зала „Арена Шумен“ 

Пречиствателна станция за отпадъчни води в 

Шумен е построена по ОП „Околна среда“  
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ПЛОВДИВ

ТРОЯН

Белла Сиракова
ОП на КСБ – Враца

Общинските съвет-
ници във Враца приеха 
Наредба за изграждане и 
възстановяване на еле-
ментите на техническа-
та инфраструктура на 
територията на общи-
ната. Чрез новия норма-
тивен документ се уреж-
дат взаимоотношенията 
между местната власт 
и всички възложители на 
строително-монтажни 
работи, при които е въз-
никнала необходимост от 
извършване на прокопава-
ния на терени общинска 
собственост. Приемане-
то на наредбата бе нало-
жено поради това, че към 
този момент липсваше 
местна подзаконова нор-
мативна уредба на услови-
ята и реда за изграждане 
на елементите на техни-
ческата инфраструктура.

Документът цели да 
се преустанови безраз-

борно разкопаване на 
улици и тротоари, което 
предизвиква основателно 
недоволство от страна 
на гражданите и ще съз-
даде условия за консоли-
диране инвестиционните 
намерения на експлоата-

ционните дружества за 
отговорно ползване и 
опазване на съоръжения-
та.

Според нормативна 
уредба възложителите 
на дейностите трябва да 
възстановят в срок от 30 

календарни дни засегнати-
те имоти до състояние-
то, в което са били, преди 
да се започне ремонтът. 
Също така при нанасяне 
на повреди по проводите 
на техническата инфра-
структура, собственост 

на общината или на тре-
ти лица, при осъществя-
ване на прокопавания за 
водоснабдителни, канали-
зационни, енергоснабди-
телни, газоснабдителни, 
топлоснабдителни и да-
лекосъобщителни мрежи 
и техните отклонения, 
извършващият работите 
незабавно трябва да от-
страни повредите за своя 
сметка, преди възстано-
вяване на настилките, 
с оглед обезпечаване на 
непрекъснатост на водо-
подаването, електропода-
ването, газоподаването, 
ползването на канали и др.

Наредбата определя и 
гаранцията за възстано-
вяването на разкопаните 
благоустроени терени. 
Гаранционният срок за 
извършените работи е 
една година от датата 
на приемане на ремонтни 
дейности или от въвежда-
не на обекта в експлоата-
ция. Площта, за която се 
внася сумата, се определя 

на базата на разрушената 
зона, увеличена от всички 
страни с още 0,30 м или 
площта по проекта.

Ако не спазят изисква-
нията, посочени в наред-
бата, на нарушителите 
ще бъдат съставени ак-
тове и ще се издават на-
казателни постановления. 
Глобата за физическо лице 
е от хиляда до пет хиляди 
лева, а юридическо лице 
или едноличен търговец 
ще се наказва с имущест-
вена санкция в размер от 
10 хил. до 50 хил. лв.

Положителните резул-
тати, които се очакват 
от наредбата, са значи-
телно намаляване броя на 
невъзстановените улици, 
тротоари, зелени площи 
и др., за чиято поддръжка 
е отговорна общината, 
както и да се освободят 
бюджетни средства, кои-
то досега местната ад-
министрация влагаше за 
ремонт на извършвани 
прокопавания.

Снимка авторът

С официална церемония 
започна реновирането на 
най-голямото училище в Ям-
бол СУ „Св. Климент Охрид-
ски“. Дейностите включ-
ват цялостен ремонт на 
сградата, в т.ч. въвеждане 
на енергоефективни мер-
ки, сред които полагане на 
топлоизолационна система 
по стени и покрив, хидрои-
золация и др. Предвидено е 
и изграждане на достъпна 
среда чрез доставка и мон-
таж на асансьор. Ремонт-
ните работи трябва да се 
осъществят за срок от 200 
дни и следва да приключат 

към края на юни т.г.
СУ „Св. Климент Охрид-

ски“ е само един от обек-
тите, които ще бъдат 
модернизирани по проекта 
„Устойчиво и интегрирано 
развитие на образовател-
ната инфраструктура на 
община Ямбол“. В напред-
нала фаза са ремонтите 
на Детска ясла „Мечо Пух“, 
ДГ „Свобода“ и на здание, 
ползвано от яслени групи. 
Общата стойност на про-
екта е 6 617 380 лв., което 
е 100% безвъзмездна финан-
сова помощ от Европейския 
фонд за регионално разви-

тие и националния бюджет 
по ОП „Региони в растеж 
2014 - 2020“ („ОПРР 2014 – 
2020“).

Междувременно отно-
во с финансиране по про-
грамата се преобразява и 
Професионална гимназия по 
земеделие „Христо Ботев“. 
В сградата на учебното за-
ведение ще бъдат въведени 
мерки за енергийна ефек-
тивност. Предвижда се 
цялостна подмяна на елек-
трическата инсталация, 
ремонт на учебни кабине-
ти, санитарни помещения, 
коридори и др.

17 млн. лв. по Опера-
тивна програма „Региони в 
растеж 2014 - 2020“ („ОПРР 
2014 – 202“) ще бъдат пре-
доставени за саниране 
на знакови частни сгради 
в централната градска 
част, при които са ясни 
собствениците и които са 
организирани по Закона за 
управление на етажната 
собственост. В момента 
има 17 здания, чиито стопа-
ни са създали организации. 
Няколко са в квартал „Капа-
на“, на Главната улица, до 
Римския стадион и др.

Възстановяването 
ще става по начина и с 
материалите, с които са 
били изградени, след съ-
гласуване с Националния 
институт за недвижи-
мо културно наследство. 
Първоначално ще бъдат 
включени здания в цен-
тралната градска част, 
на следващ етап ще бъ-
дат добавени и малките 
жп блокове между Бетон-

ния мост и Сточната 
гара, както и намиращи-
те се на бул. „Цариград-
ско шосе“ т.нар. гръцки 
блокчета. „Тук искаме да 
включим и постройката 
на бившия магазин „Урал“ и 
тази срещу нея, но всич-

ки собственици са трудно 
откриваеми. Все пак ад-
министрацията на район 
„Централен“ ще продължи 
с опитите за тяхното 
намиране“, е заявил кме-
тът на Пловдив инж. Иван  
Тотев.

„Нов парк с много зе-
ленина, детска площадка, 
зона за спорт, беседки, 
сцена и други атракции 
ще радва жителите на 
„Тракия“ още тази година“, 
е обявил кметът на район 
„Тракия“ Костадин Дими-
тров. Градината ще е вър-

ху терен от около 9,5 дека-
ра. „Това става възможно, 
след като по предложение 
на кмета на Пловдив инж. 
Иван Тотев миналата го-
дина Общинският съвет 
смени статута на пред-
видения за застрояване 
парцел в зелена площ“, е 

припомнил Димитров.
„Подбираме атрак-

тивна растителност, 
която най-вероятно ще е 
компенсаторна за друго 
строителство и ще бъде 
осигурена, без да натовар-
ва бюджета“, е допълнил 
кметът Димитров.

Посетителски център 
с паркинг и мотел ще се 
строи край археологиче-
ски комплекс „Состра“ в 
община Троян. Това ста-
ва ясно от подписания 
тези дни договор между 
кмета Донка Михайлова 
и арх. Живко Железов, уп-
равител на „Фрибул” ООД. 
Контрактът е за изра-
ботване на идеен проект 
и включва предложение за 
реставрация, експониране 
и социализация на римски 

кастел и крайпътна стан-
ция, както и за сграда за 
посетителски център. 
Зданието трябва да бъде 
от два функционално не-
зависими обема. На север 
ще има приемно фоайе с 
работно място за трима 
служители и до 20 посе-
тители, с възможност 
за сядане и разговори, по-
ставяне на информацион-
ни и изложбени стелажи и 
продажба на сувенири. В 
югоизточната част ще 

се проектира мотел. 
В етапа на предпро-

е к т н и те  про уч ван и я 
трябва да се извършат 
голям брой дейности, сред 
които: систематизация на 
наличните и други необхо-
дими при разработването 
исторически данни; площ-
но нивелетно заснемане на 
всички подлежащи на рес-
таврация и експониране 
археологически структури 
и определените им тере-
ни, и други. 

По проект на ADA - Agency Design & 
Architecture започва преобразяването на 
„Малкият пазар“ в Троян. Студиото е ра-
ботило по много обекти в столицата, 

като „Женският пазар“, пазар „Връбни-
ца", зоните 2 и 4 в централната градска 
част на София, както и на много други 
из страната. Те продължават да печелят 
надпревари, като последната награда е 
второ място в Международния архитек-
турен конкурс за нов център на Боровец 
(виж стр. 28).

На 12 юни м.г. беше представен идей-
ният им проект „Малкият пазар“ за Троян, 
класиран на първо място в конкурса. Сега 
още в началото на февруари започна съ-
барянето на всички налични търговски 
обекти. Очаква се новото тържище да е 
готово след два-три месеца. Страницата подготви Елица Илчева
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Свилена Гражданска 

По време на Десето-
то заседание на Комите-
та за наблюдение на ОП 
„Околна среда 2014 - 2020“ 
(„ОПОС 2014 – 2020“) ми-
нистърът на околната 
среда и водите Нено Ди-
мов е заявил, че обявените 
процедури по програмата 
са 28 на обща стойност 
над 1,54 млрд. лв., което 
представлява 45% от ре-
сурса й. Това съобщават 
от пресцентъра на Упра-
вляващия орган (УО) на 
„ОПОС 2014 – 2020“. „Бла-
годаря за ценното парт-
ньорство и готовността 
да си сътрудничим, за да 
продължим заедно да вър-
вим напред и да постигаме 
високо заложените цели. 
Общата ни задача е ясна 
- да осигурим по-добра 
среда и здраве за българ-
ските граждани“, е казал 

министър Нено Димов в 
обръщение към членовете 
на комитета.

Ръководителят на 
УО на програмата Цонка 
Дрянкова е представила 
актуалното състояние 
на „ОПОС 2014 - 2020“ с 
особен фокус върху при-
оритетна ос „Води” и по-
специално изпълнението 
на ВиК проектите и на-
предъка по подготовката 
на регионалните предин-
вестиционни проучвания. 
Сключените договори за 
безвъзмездна финансова 
помощ по „ОПОС 2014 – 
2020“ са 54 за общо над 
834 млн. лв., или повече от 
24% от ресурса на ОПОС. 
До момента на бенефи-
циентите са изплатени 
над 197 млн. лв., т.е. 5,70% 
от ресурса. „Трябва да 
се отчете спецификата 
на изпълняваните про-
екти, както и ефектът 

от обжалването на об-
ществените поръчки. За 
сравнение изплатените 
средства по настоящия 
програмен период над-
вишават с 24,6 млн. лв., 
или 0,76% извършените 
плащания по „ОПОС 2007 
- 2013“ за същия период“, 
е подчертала Цонка Дрян-
кова по време на заседа-

нието.
Марек Теплански, пред-

ставител на ГД „Регионал-
на политика“ в Европейска-
та комисия, е отбелязал, 
че „ОПОС 2014 - 2020“ е 
предизвикателна програ-
ма, която включва много 
институции и заинтере-
совани страни. „Трябва да 
сме наясно, че работата 

Мартин Славчев

Първата копка на мо-
дерния жилищен комплекс 
„Витоша резиденшъл парк” 
в София беше направена 
на 2 февруари т.г. Разгъ-
натата площ на обекта е 
15 хил. кв. м. Изпълнител е 
„БИАД-С” ООД. На събити-
ето присъстваха множе-
ство гости. По традиция 
бе извършен водосвет. 

„На светлия християн-

ски празник Сретение Гос-
подне направихме първа 
копка на обекта, намиращ 
се в кв. „Витоша“ в сто-
лицата. През последните 
две години успешно прео-
доляхме редица предизви-
кателства. За това сме 
изключително щастливи, 
че поставяме началото 
на проекта“, заяви за в. 
„Строител” Диана Глосо-
ва, съдружник в „БИАД-С” 
ООД. „Обектът ще пред-
ставлява луксозен и съ-

временен комплекс от за-
творен тип. Надяваме се 
всички бъдещи клиенти да 
живеят щастливо в него. 
Проектът е много важен 
за нас. Той ни е като дете. 
Когато бъде завършен, 
самите ние планираме да 
живеем тук, което е още 
една гаранция, че ще бъде 
изпълнен с високо качест-
во”, добави тя.  

„Витоша резиденшъл 
парк” ще отговори на всич-
ки изисквания на клиенти-
те. Проектираните жили-
ща в комплекса ще бъдат 
с тавани 3,1 м. Спрели сме 
се на високоефективни 

материали за топлоизола-
ция. Комплексът ще има 
денонощна охрана. Ще 
има и управител на сгра-
дата, който ще се грижи 
за поддръжката на апар-
таментите. Ландшафтът 
ще е изключително раз-
нообразен с много цветя 
и водни огледала. Точно с 
тази цел не сме изпълнили 
максималната плътност 
на обекта, за да има мяс-
то за повече зелени пло-
щи, съоръжения за деца 
и за спорт на открито”, 
обясни Апостол Глосов, 
управляващ съдружник в  
„БИАД-С” ООД.

Три пътни отсечки в община Гулянци ще бъдат об-
новени по проект, финансиран от Програмата за разви-
тие на селските райони. Те обслужват Гулянци, с. Кре-
та, с. Милковица и с. Шияково. Стойността е общо 
5 866 499 лв.

С европейски средства са обновени и участъците 
Гулянци – Дъбован – Загражден – Гиген, Гиген – Искър, 
Искър – Славовица, Загражден – Пристанище.

Белла Сиракова, ОП на КСБ - Враца

Четири училища и детски градини в Монтана ще 
бъдат изцяло обновени по Оперативна програма „Ре-
гиони в растеж 2014 - 2020”. Това са сградата, която 
делят езиковата и математическата гимназия, тази, 
в която са III и IV основно училище, детските градини 
№4 „Калинка” и №7 „Приказен свят”. Безвъзмездната 
финансова помощ от Европейския съюз е 8,5 млн. лв., а 
собственият принос на общината – 207 хил. лв.

В дворовете ще бъдат изградени общо 6 площадки 
с люлки и пързалки. Предвижда се основно да се ремон-
тират и физкултурните салони на училищата, както 
и басейнът в ДГ „Приказен свят”. В зданията учат и 
се възпитават 1500 деца. Срокът за изпълнението на 
проекта е до ноември 2019 г.

В община Тервел предприемачи заявиха първите 
инвестиционни намерения за 2018 г., съобщават от 
местната власт. В село Кочмар дружество ще изгради 
дестилерия за етерично-маслени култури и складови по-
мещения на площ от 3800 кв. м. Инвеститорът е заявил 
проект за изменение на подробен устройствен план на 
имоти, сред които има и парцел, на който общината е 
съсобственик. „Местната власт възнамерява да го про-
даде на частния предприемач след решение на общинския 
съвет“, е информирала зам.-кметът Диана Илиева.

Нова кравеферма ще бъде изградена в с. Професор 
Златарски и вече е издадено разрешение за строеж. 
Сградата с площ от над 664 кв. м ще бъде построена в 
стопанския двор на селото. 

Земеделски производител разширява бизнеса си и в 
с. Божан, като е поискал предназначението на нива да 
бъде променено. В имота с площ от близо три декара ще 
бъдат вдигнати нови складови помещения за съхранява-
не на селскостопанска продукция.

Общината също обяви първите си инвестиционни 
проекти за 2018 г. Вече е издадено разрешение за стро-
еж за реновиране на градския музей. „Предстои и изграж-
дането на обреден дом в гробищния парк“, е допълнила 
Диана Илиева.

Започват проверки на състоянието на три сгради - па-
метници на културата, съобщиха от общината. Причина е 
неизпълнение на предписания за привеждане на фасадите в 
безопасен и естетичен вид. 

Служители на Главна дирекция „Инспекторат по опазва-
не на културното наследство“ ще проверят състоянието на 
зданията на площад „Свобода“ 21 и на ул. „Васил Левски“ 88, 
които са паметници на културата с местно значение, както 
и на известната „Върбенова къща“ на ул. „Васил Левски“ 104 - 
паметник на културата с национално значение. 

Очаква се да бъдат издадени нови предписания. Ако и те 
не бъдат изпълнени, старите постройки ще бъдат обследвани 
от комисия с представители на Националния институт за 
недвижимо културно наследство, Главна дирекция „Инспекто-
рат по опазване на културното наследство“ към общината и 
Дирекция „Строителен контрол“. Комисията ще извърши оглед 
не само на фасадите, но и на вътрешността и ще даде пред-
писания за цялостен ремонт. При неизпълнение ще бъдат на-
ложени санкции на собствениците, се посочва в съобщението.

В Плевен се обсъж-
да възможност хотел 
„Сторгозия“ да бъде 
преустроен в общински 
жилища, съобщават от 
пресцентъра на мест-
ната власт. Старата 
постройка в края на 
града от дълго време 
не е привлекателна за 
туристическа дейност и е на загуба, но има възмож-
ност да изпълнява нови, по-необходими функции, смя-
тат експерти. Те предлагат изработването на проект 
за преобразуване на хотела в жилищна сграда с малки 
апартаменти. Капацитетът по първоначални данни ще 
позволи да бъдат обособени около 80 самостоятелни 
едностайни дома. Целта е общината да разполага с тях, 
за да ги предоставя при необходимост на нуждаещи се 
граждани.

е необходимо да продължи 
с голяма интензивност 
през следващите месе-
ци. Нужно е да постигнем 

инвестиции, които да са 
устойчиви в бъдещето. 
Оценяваме отчетения 
напредък по програмата 
и резултатите. Ще тряб-
ва да запазим фокуса и да 
следваме този път в бъде-
ще“, е добавил Теплански.

На форума е бил пред-
ставен проектът на из-
менение на Индикативна 
годишна работна програ-
ма за 2018 г. на „ОПОС 
2014 - 2020“. Членовете 
на комитета са обсъдили 
и одобрили методология 
и критерии за оценка на 
предложения по процедура 
„Изграждане на ВиК инфра-
структура“ с индикативен 
бюджет 1,35 млрд. лв. 
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Елица Илчева

Кметът на Кърджали 
инж. Хасан Азис определи 
бюджет 2018 като силно 
инвестиционен и даващ 
изпреварващо развитие 
в няколко посоки. „На за-
длъжнялостта отговаря-
ме с активна капиталова 
програма, защото активи-
зирането на този процес 
е единственият правилен 
начин за генериране на 
допълнителни приходи”, е 
подчертал той при прие-
мането на най-важния за 
местните власти норма-
тивен документ. 

Общинският съвет 
одобри 59,1 млн. лв. фи-
нансова рамка за 2018 г., 
като ръстът спрямо пре-
дходната година е с 19%. 
От тях 35 899 005 лв. са 
от централния бюджет, а 
23 200 995 лв. - от местни 
приходи. В първото перо 
най-много средства са 
отделени за делегираните 
от държавата дейности - 
29 884 605 лв.

За инвестиционната 
програма на общината 

за тази година се плани-
рат 11,581 млн. лв., като 
в нея са включени 95 обек-
та. Целевата субсидия за 
капиталови вложения от 
републиканския бюджет е 
2,517 млн. лв. От собстве-
ни приходи от продажба на 
общинско имущество ще 
се вложат 4,410 млн. лв. 
Заложени са стъпки за 
подобряване на водоснаб-
дяването на малките на-
селени места в общината. 

Средствата от Ев-
ропейския съюз, които 
ще бъдат усвоени през 
2018 г., общо са малко над 
8,3 млн. лв. Те са защитени 
от общината по 8 проек-
та. Най-големият е „Об-
новяване и реконструкция 
на образователни обекти 
в град Кърджали“ по ОП 
„Региони в растеж 2014 - 
2020“ („ОПРР 2014 – 2020“). 
През 2018-а по него ще бъ-
дат реализирани дейности 
за 6,237 млн. лв, от които 
по „ОПРР 2014 – 2020“ са 
6,2 млн. лв. и общинското 
съфинансиране е 37 034 лв. 

Проектът „Професио-
нална гимназия по селско и 
горско стопанство в град 
Кърджали – привлекателен 

образователен център за 
младите хора“, също по 
оперативната програма, 
е на стойност 1,3 млн. лв. 
113 хил. лв. са предвидени 
за подобряване на админи-
стративния капацитет на 
общината по ОП „ Разви-
тие на човешките ресур-
си“. 

Строителство е зало-
жено и в проекта „Древни-
те Родопи и Егея – култу-
рен коридор в подкрепа на 
развитието на региона“, 
който надгражда предиш-
ни дейности по превръща-

нето на Перперикон в при-
влекателен за туристите 
обект. Както „Строител“ 
писа, той ще се финан-
сира от трансгранична-
та INTERREG V-A „Гърция 
– България 2014 – 2020“, 
като стойността му е 
600 хил. лв. Средствата 
ще бъдат инвестирани 
основно в изграждането 
на модерен посетителски 
център под земята край 
паркинга на археологиче-

ския комплекс „Перпери-
кон“.

 „Ще затегнем финан-
совата дисциплина. Бю-
джет 2018 г. е документ 
за стабилизация”, е под-
чертал кметът инж. Азис. 
Той е допълнил, че тази 
година общината ще по-
крие 6 млн. лв. от просро-
чените си задължения, а за 

сравнение посочи, че през 
2017 г. са били погасени 
5,5 млн. лв. 

Инж. Азис е подчертал 
и още един факт, който по 
думите му показва ефек-
тивността на управление 
на общината, на работе-
щите в администрация-
та и в частност на тези, 
които се занимават с ев-
ропроекти. „По последни 
данни на Министерство-
то на регионалното разви-

тие и благоустройството 
по „ОПРР 2014 - 2020“ Кър-
джали е на първо място по 
договорирани спрямо зало-
жени в инвестиционната 
програма суми за реализи-
ране на проекти до 2020 г. 
Те са 21 048 163 лв. В спи-
съка са включени 39 общи-
ни и за разлика от София, 
Варна и Пловдив, където 
недоговорираните суми 
са в размер на милиони, за 
Кърджали тя е 2 стотин-
ки“, е информирал кметът.

Хасково е с над 15 млн. лв. 

за строителство

Бюджетът на Хасково 
за 2018 г. е приет от Об-
щинския съвет (ОбС) със 
завишение по приходната 
и разходната част от 
625 хил. лв. спрямо предва-
рително предложения. Пър-
воначално финансовата му 
рамка е 67 337 160 лв. В 
крайна сметка са гласува-
ни 68 127 018 лв. с 34 гласа 
„за”, 2 – „против”, и един 
„въздържал се”.

Промените  са  въз 
основа на постъпилите 
предложения при общест-
веното обсъждане и деба-
тите в постоянните ко-
мисии към ОбС. Данъчните 
приходи се увеличават с 
448 хил. лв., а неданъчни-
те - със 177 хил. лв. Съвет-
ниците са гласували също 
така парите за спорт да 
нараснат от 300 хил. на 
400 хил. лв., а за култура 
- от 70 хил. на 150 хил. лв. 
129 хил. лв. ще бъдат раз-
пределени по училищата 
за охрана.

В перото за жилищно 
строителство, благоу-
стройство, комунално 
стопанство и опазване на 
околната среда са запи-
сани 15 894 019 млн. лв. В 
инвестиционната програ-
ма са включени 5 от пре-
ходните обекти от 2017 г. 
Това са довършителни 
строителни дейности на 

мост над р. Харманлий-
ска на пътя между селата 
Стойково и Любеново; из-
граждане на допълнително 
аварийно водоснабдяване 
за града, закриване и ре-
култивация на клетка 1 на 
регионалното сметище 
в с Гарваново; ремонтни 
работи по дворното прос-
транство на СУ „Паисий 
Хилендарски“; реализация 
на видео наблюдение на 
територията на града. 

Нови обекти за 2018 г. 
са ремонтът на монумент 
„Св. Богородица“; пълен ин-
женеринг за газификация 
на детска градина №16; 
прилагане на мерки за 
енергийна ефективност 
на ЦДГ „Незабравка“.

И тук, както в пове-
чето големи градове в 
страната, сериозните 
инвестиции ще се осъ-
ществяват с европейски 
средства по цели 11 про-
екта. Най-големият се 
изпълнява по „ОПРР 2014 
– 2020“ и стойността му 
е 20 112 716 лв. Той е за 
подобряване на образова-
телната инфраструктура 
и обхваща 2 училища и 4 
детски заведения с по две 
здания. Работата по него 
трябва да приключи в сре-
дата на 2019 г. Образова-
телната инфраструктура 
е обект и на проекта за 

подобряване на сградния 
фонд и материалната база 
на Професионалната гим-
назия по дървообработва-
не и строителство „Цар 
Иван Асен“. Стойността 
му е 1 399 199 млн. лв. и 
включва мерки за енергий-
на ефективност, газифи-
циране, достъпна среда и 
подмяна на ОВ, ел. и ВиК 
инсталациите в помеще-
нията, които се ползват 
за работилници и практи-
чески занятия. Предвиден 
е и ремонт на покрива на 
ниското тяло. 

Градската среда пък 
ще бъде  подобрена  с 
проекта за благоустро-
яване на междублокови 
и вътрешноквартални 
пространства отново по 
„ОПРР 2014 – 2020“. Дого-
ворът е за безвъзмездна 
финансова помощ (БФП) 
и предвижда обновяване 
в зони с преобладаващ 
социален характер и та-
кива с публични функции 
и висока обществена зна-
чимост. Стойността му е 
3 713 660 лв.

Строителство има и 
в проекта „Съхраняване, 
защита, популязиране и 
развитие на културното 
наследство“ по INTERREG 
V-A „Гърция – България 2014 
– 2020“. Чрез изпълнение-
то му ще бъде ремонтира-

600 000 лв. ще бъдат инвестирани основно в изграждането на модерен посетителски център 

под земята край паркинга на Археологическия комплекс „Перперикон“.

Проектът „Професионална гимназия по селско и горско 

стопанство в град Кърджали – привлекателен образователен 

център за младите хора“ е по „ОПРР 2014 – 2020“ и е на 

стойност 1,3 млн. лв.

Читалището в Хасково ще се обновява по трансграничен проект

Бюджетът на Хасково за 2018 г. бе приет от Общинския 

съвет със завишение по приходната и разходната част от 

625 000 лв.



размер на 7 002 934 лв., в 
т.ч.: 50 134 лв. за изгражда-
не на ул. „Верила”, 1 млн. лв. 
за основен ремонт и тех-
нологично възстановява-
не на улична настилка в 
Сливен и населени места 
в общината; 1 592 868 лв. 
за отваряне на ул. „Г. С. Ра-
ковски“, 2 065 826 лв. – за 
реконструкция на кръсто-
вище бул. „Братя Милади-
нови“ - бул. „Хр.Ботев“, и 
1,8 млн. лв. за благоустро-
яване по бул. „Хаджи Дими-
тър“ и други.

 „Вървим по този път, 
по който бях обещал преди 
две години, община Сли-
вен да има осъществим 
бюджет. Това, което е 

заложено, всички да сме 
сигурни, че ще бъде 100% 
реализирано. И цифрите го 
показват, че всяка година 
увеличаваме процента на 
изпълняемост на приходи-
те и разходите. Надявам 
се това да продължи и 
през 2018 г.“, е коментирал 
кметът Стефан Радев.

В средата на февруари 
започват дейностите по 
пробива на ул. „Г. С. Раков-
ски“ в Сливен. Договорът 
за строително-монтаж-
ните работи беше подпи-
сан на 31 януари. Целта е 
да се осигури еднопосочно 
движение в двете направ-
ления чрез изграждането 
на второ платно на ули-

цата. Фирмата, която ще 
извърши дейностите, е 
СД „Берко90-Берковски и 
сие“. Друг сериозен обект 
е кръговото кръстовище 
„Розова градина”, за кой-
то е подписан договор и 
изпълнителят работи по 
проектирането. Финанси-
рането и на двата обекта 
е целево от държавата. В 
края на 2017 г. кабинетът 
гласува и средства за ре-
конструкция на бул. „Хаджи 
Димитър“, за който след 
актуализация на инвести-
ционния проект ще се про-
веде процедура за избор 
на изпълнител съгласно 
разпоредбите на Закона 
за обществените поръчки.

Междувременно в Сли-
вен започна и санирането 
на блок от Националната 
програма за енергийна 
ефективност. Обектът 
е в квартал „Българка“, 
номер 24. Той е построен 
през 1974 г. Състои се от 
четири входа с разгъната 
площ 7353 кв. м. Общият 
брой на зданията, които 
ще бъдат обновени в гра-
да, е 51. Обектите са на 
различен етап по отноше-
ние на процедурите.

За 18 сгради са обявени 
процедури за избор на из-
пълнители за инженеринг 
и комплексна консултант-
ска услуга. През февруари 
се очаква обявяването на 
обществени поръчки за 19 
блока. 

на сцената на читалище 
„Заря“, ще бъде обновено 
сценичното осветление 
и закупено и въведено в 
експлоатация звукотехни-
ческо оборудване за чи-
талището и Драматич-
но-куклен театър „Иван 
Димов“. В дейностите ще 
се инвестират 654 606 лв.

През 2018-а предстои 
подписване на договори за 
БФП на още два проекта. 
Първият е със заглавие 
„Подкрепа за деинститу-
ционализация на грижите 
за деца чрез изграждане 
и ремонт на социална ин-
фраструктура“ по „ОПРР 
2014 – 2020“ на стойност 
814 271 лв. По него се 
предвижда строителство 
на нов Дневен център за 
деца с увреждания, преход-
но жилище за младежи от 
15- до 18-годишна възраст 
и разширяване капаците-
та на съществуващ Цен-
тър за обществена под-
крепа (ЦОП) посредством 
изграждането на Център 
за спешен прием. Другият 
проект е за обновяване 
на ДГ „Зорница“ и ще се 
изпълнява по Националния 
доверителен екофонд на 
стойност 536 883 лв. 

В инвестиционната 
програма за 2018 г. са 
включени и проекти, с кои-
то ще се кандидатства 
за финансиране. Те са: „Ин-
тегриране на маргинални 
общества чрез изграж-
дане на социална инфра-
структура в град Хасково“ 
– 1,5 млн. лв.; „Енергийна 
ефективност в админи-
стративни сгради на об-
щинската администрация“ 
- 800 хил. лв.; „Енергийна 
ефективност в многофа-
милни жилищни сгради на 
общинската администра-
ция” - 894 444,62 лв.

Местната власт в 
Хасково очаква доста се-
риозно да се работи по 
изпълнение на Национална-
та програма за енергийна 

ефективност на многофа-
милните жилищни сгради 
(НПЕЕМЖС) и през 2018 г. 
За част от блоковете има 
осигурено финансиране и 
подписан Анекс 2 с Българ-
ската банка за развитие. 
През 2018 г. се очаква 
сключване на нови 31 до-
говора за изпълнение на 
инженеринг с индикатив-
на стойност 17 655 412 лв. 
и 12 за надзор за близо 
500 хил. лв.

Сливен санира 51 блока по 

Националната програма

О б щ а т а  б ю д же т -
на  рамка  в  Сливен  е 
103 092 170 лв. Приходите 
за местни дейности са в 
размер на 46 822 902 лв. 
при планирани за 2017 г. 
52 228 936 лв. Намаление-
то е с 10,4% и много не-
гативно се отразява на 
капиталовите разходи. За 
функция „Жилищно стро-
ителство, БКС и опазва-
не на околната среда” са 
разчетени 17 919 214 лв. 
при планирани за 2017 г. 
29 642 607 лв. Относи-
телният им дял предста-
влява 20,3% от бюджета 
на общината при 27,7% за 
2017 г.

Данъкът върху недви-
жимите имоти, който пре-
ди две години е драстично 
увеличен, сега е намален с 
9,2%, но за сметка на това 
има завишение с 10,5% на 
налога върху превозните 
средства, с 31,3% - на 
данък при придобиване на 
имущество, и на туристи-
чески - с 37,5 на сто.

Към 1 януари 2018 г. 
остатъчният размер на 
главниците по заеми – 
безлихвен от централния 
бюджет и облигационен, 
е 30 млн. лв. В бюджета 
в частта за местни дей-
ности са планирани сред-
ствата, необходими за 
обслужване на облигацио-

нен кредит – 975 хил. лв. 
главница и 605 хил. лв. лих-
ви. В частта за местни 
дейности са планирани и 
средствата, необходими 
за обслужване на заем от 
Фонд ФЛАГ - 439 982 лв., и 
разноски за обслужването 
му – 20 364 лв.

Средствата за капи-
талови разходи общо са 
5,6 млн. лв. От тях от 
собствени приходи са 
3,019 млн лв. С парите 
от целевата субсидия 
от централния бюджет в 
размер на 2,165 млн. лв. са 
предвидени да се финан-
сират основно разходи за 
ремонт на улична мрежа 
– 1,1 млн. лв., изграждане 
на алеи на гробищен парк  
– 447 хил. лв., рехабилита-
ция на общински пътища 
– 100 000 лв., и др. 

Евросредства ще се 
вложат за рехабилитация 
и благоустрояване на река 
Асеновска - 285 997 лв., 
141 732 лв. - за обновяване 
на обществени озеленени 
площи в кв. „Република“, и 
други.

Има записани и други 
капиталови средства в 
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Moнyмeнтът „Cвeтa Бoгopoдицa“, който ce издигa нa xълмa Ямaчa в Xacкoвo, e oфициaлнo 

oткpит пpeз 2003 г., a пpeз 2005 г. пoлyчaвa пpизнaниe oт „Cвeтoвнитe peкopди нa Гинec“ зa 

нaй-виcoкaтa cтaтyя нa Бoгopoдицa c Mлaдeнeцa. Tя се издига на 14 м и лeжи въpxy 17-мeтpoв 

пocтaмeнт, в кoйтo ce пoмeщaвa пapaклиc

Изграждането на кръгово кръстовище „Розова градина” ще се осъществи с целево държавно 

финансиране

Общият брой на сградите, които ще бъдат обновени в Сливен, е 51

Общинските съветници от Сливен са съгласни с кмета Стефан Радев, че предложеният бюджет 

е изпълним на 100%  
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Страницата 
подготви
Мирослав Еленков

В София се проведе 
първата среща за годи-
ната на министрите на 
икономиката в рамките 
на неформалния съвет по 
конкурентоспособност, 
посветен на индустрия-
та. В него взеха участие 
министрите на държави-
те членки на ЕС, евроко-
мисарят по въпросите 
на вътрешния пазар, про-
мишлеността, предпри-
емачеството и малките 
и средните предприятия 
(МСП) Елжбиета Биенков-
ска, Гонсало Лобо Ксавиер, 
зам.-председател на Ев-
ропейския икономически и 
социален комитет, Хайнц 
Леман, член на Комите-
та на регионите, Маркус 
Бейрер, ген. директор на 
BUSINESSEUROPE, както 
и Марко Менсинк, ген. ди-
ректор на Европейския 
съвет на химическата 
промишленост. Домакин 
бе министърът на иконо-
миката Емил Караниколов. 
Форумът бе част от про-
грамата на Българското 
председателство на Съ-
вета на ЕС.  

Общата задача на сре-
щата бе да се положи на-
чалото на политическите 
дискусии и подготовката 
на бъдещата цялостна 
и дългосрочна индустри-

ална стратегия на ЕС с 
хоризонт до 2030 г. Ми-
нистрите обсъдиха тен-
денциите и факторите, 
които предопределят 
развитието на европей-
ската индустрия, както 
и целите, които да гаран-
тират, че тя ще бъде кон-
курентна в променящата 
се глобална среда. Бяха 
разисквани ключови аспе-
кти, като дигитализация-
та, веригите за добавена 
стойност, интеграция-
та на компаниите от ЕС 
и как най-успешно да се 
конкурират на световни-
те пазари, както и ключо-
вите базови и енергийно-
интензивни отрасли.

„Започваме общата 
ни работа именно по те-

мата индустриална поли-
тика, защото се намира-
ме в решаващ момент за 
бъдещето на континента 
и на икономиката ни. През 
изминалата година нався-
къде в Европа постигнах-
ме растеж и гледаме с 
по-позитивни очаквания 
към 2018 г.”, каза минис-
търът на икономиката 
Емил Караниколов на бри-
финг след форума заедно с 
еврокомисаря Биенковска. 
Караниколов допълни, че 
глобалните промени от 
последните години, как-
то и напредъкът и разви-
тието на партньорите и 
конкурентите изискват 
решителност днес, за да 
може да се гарантира бъ-
дещето през идното десе-

тилетие и отвъд него.
Министърът посочи, 

че през последните годи-
ни са били осъществени 
редица политики с отно-
шение към индустрията. 
„Същевременно обаче 

дългосрочните цели, кои-
то поставяме пред нея, 
както и глобалните иконо-
мически процеси и предиз-
викателства и особено 
четвъртата индустри-
ална революция изискват 
от държавите членки да 
предприемат стратеги-
чески подход“, добави той 
и обърна внимание, че по 
време на срещата е обсъ-
дено  развитието на клю-
чови сектори, като мобил-
ността, автомобилната 
индустрия, батериите и 
енергетиката, както и 
призивът за нов иновати-
вен пакет в областта на 
нисковъглеродната иконо-
мика. Била е отбелязана 
решаващата роля, коя-
то следващата рамкова 
програма за иновации ще 
изиграе за подпомагане на 
индустрията.

„Дискусията беше из-
ключително ценна. Фо-
кусирахме се върху три 

акцента. На първо място 
изпълнението на страте-
гията за про миш ле ност-
та,  която Комисията 
заложи през септември. 
Обсъдихме и многого-
дишната финансова рам-
ка след 2020 г. Много е 
важно европейските ин-
дустрии да бъдат взети 
предвид при формирането 
на следващия бюджет. 
Дискутирахме много за-
дълбочено цифровизиране-
то, кръговата икономика, 
и разбира, се уменията“, 
посочи еврокомисарят 
Биенковска по време на 
брифинга.

„За мен уменията са 
един от най-важните фак-
тори за развитието на 
европейската индустрия“, 
допълни тя. Еврокомисар 
Биенковска изрази надеж-
да в най-скоро време да 
бъдат финализирани две-
те най-важни досиета за 
Единния пазар, свързани 
с електронната карта, и 
информационният инстру-
мент за него.

„Това са ценни инстру-
менти за пазара на услу-
гите в Европа, тъй като 
тези досиета ще го на-
правят по-единен. Единни-
ят пазар ще бъде по-добре 
функциониращ, а действи-
телно в сферата на услу-
гите той не е толкова 
добре развит. Ето това 
е моят апел към Българ-
ското председателство“, 
завърши Биенковска.

България и Малта под-
писаха няколко споразуме-
ния за сътрудничество в 
областта на икономика-
та. Това стана по време 
на българо-малтийски 
бизнес форум. На него 
присъстваха компании в 
областта на авиацията, 
строителството, логис-
тиката и транспорта, 
информационните и кому-
никационните технологии, 
недвижимите имоти, из-
носа на горива, фармаци-
ята, търговски, инвести-
ционни и бизнес агенции 
и др. от двете държави. 
Целта на събитието бе 
да даде възможност за 
създаване на бизнес кон-
такти между фирмите от 
двете страни, както и за 
съвместни действия за 
успешното им представя-
не в трети държави. Мал-
та, макар и най-малка по 
площ в Европейския съюз, 
е сред най-бързо растя-
щите икономики в Европа. 
Страната има утвърдени 
традиционно добри кон-
такти в Северна Африка 
и Близкия изток. 

На форума присъст-
ваха и държавният глава 

на България Румен Радев, 
и президентът на Малта 
Мари-Луиз Колейро Прека.

По време на събитие-
то бяха подписани мемо-
рандуми за сътрудничест-
во между Изпълнителната 
агенция за насърчаване на 
малките и средните пред-
приятия у нас и съответ-
ната институция в ос-
тровната държава - Trade 
Malta, между Българската 
търговско-промишлена 
палата и Малтийската 
търговска палата, меж-
ду Бургаската търгов-
ско-промишлена палата 
и Търговската палата на 
Гозо, както и споразуме-
ние между Университета 
за национално и светов-
но стопанство (УНСС) и 
Средиземноморската ака-
демия за дипломатически 
науки - Малта.

„Този форум е доказа-
телство, че когато между 
страните има работещи 
и регулярни отношения на 
най-високо политическо 
ниво, те дават импулс и 
за ефективно сътрудни-
чество във всички оста-
нали направления“, заяви 
президентът Радев. Той 

посочи, че конференцията 
е много важна и полезна, 
защото бъдеще имат 
тези държави в глобалния 
свят, които споделят не 
само общи интереси, но 
и ценности, каквито са 
Малта и България. „Ние 
имаме и много сходства в 
историята. Народите ни 
еднакво силно се стремят 
към мир, прогрес и разби-
рателство“, посочи той.
„Отчитаме голям ръст 
на икономиките. Имаме 
силен глас в ЕС, който го-
вори за повече сигурност, 
солидарност, справедли-
вост, както и за силна 
кохезионна политика“, до-
пълни българският държа-
вен глава.

„Ключовото геополи-

тическо местоположение 
на двете държави е до-
пълнителна възможност 
за стимулиране на ико-
номическите контакти и 
нови потенциални парт-
ньорства в много секто-
ри. Нашите пазари ще се 
разрастват и задълбоча-
ват съвместно в интерес 
на народите ни“, заяви 
президентът Мари-Луиз 
Колейро Прека. По думите 
й образованието и нау-
ката, професионалната 
квалификация, иновации-
те и туризмът следва да 
бъдат ключови сектори за 
обмен на кадри и експер-
тиза, които ще донесат 
не само повече инвести-
ции, но и ще сближат Бъл-
гария и Малта.

8,882 млн. чуждестранни 
туристи са посетили Бъл-
гария през миналата годи-
на, като през 2016 г. те са 
били 8,251 млн. Това показ-
ват окончателните данни 
на Националния статисти-
чески институт за 2017 г., 
съобщиха от пресцентъра 
на Министерството на 
туризма. Ръстът, които се 
отчита, е 7,6%. „Успяхме да 
надградим рекордните по-
стижения от 2016 г. и през 
2017 г. също постигнахме 
увеличение в броя на чуж-
дестранните посетители“, 
е коментирала Николина 
Ангелкова, министър на ту-
ризма. „През 2018 г. целта 
ни е броят им да достигне 
10 млн., което е напълно по-
стижимо“, е подчертала тя 
и е допълнила, че това са ви-
димите резултати от уси-
лията на ръководеното от 
нея ведомство за привлича-
не на гости през четирите 
сезона. 

10-те водещи пазара за 
чуждестранни туристи у 
нас също бележат ръстове. 
На първо място е Гърция, 
като посетителите от юж-
ната ни съседка през 2017 г. 
са повече от 1,157 млн., 
което е увеличение с 8,5% 
спрямо година по-рано. Над 
1,139 млн. румънски туристи 

са били България през 2017 г. 
Така северната ни съседка 
се нарежда на второ място 
сред водещите пазари, а 
ръстът, който се отчита, е 
почти 4%. Германия, Турция 
и Русия заемат съответно 
трето, четвърто и пето 
място сред топ пазарите. 
Сред тях най-сериозно е на-
растването на турските 
посетители, които са се 
увеличили с 12,5%, дости-
гайки 636 хил. Останалите 
държави, които се нареждат 
сред 10-те топ пазара, са 
Македония, Сърбия, Полша, 
Великобритания и Украйна. 

Страните от Европей-
ския съюз продължават да 
са важен генериращ пазар. 
През миналата година по-
вече от 61%, или 5,45 млн., 
посещения са реализирани 
именно от тези страни. 
Ръстът, който се отчита 
спрямо година по-рано, е 
8,2%. 

Ангелкова е отбелязала, 
че по данни на Българската 
народна банка за периода 
януари - ноември 2017 г. 
постъпленията са нарас-
нали с 9,1% и са в размер 
на 6,6 млрд. лв. „Това показ-
ва, че вървим в посока за 
привличане на висок клас 
туристи“, е посочила още 
министърът.
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21-вият европейски 
форум „Екоиновации и ка-
чество на въздуха“, ор-
ганизиран от Генерална 
дирекция „Околна среда“ 
на Европейската комисия 
(ЕК) и Министерството 
на околната среда и во-
дите (МОСВ) в рамките 
на Българското председа-
телство на Съвета на ЕС, 
се проведе в София. Бяха 
обсъдени проблемите със 
замърсяването на възду-
ха, пред които е изправе-
на страната ни, както и 
възможните новаторски 
решения, за да бъдат пре-
одолени. По време на фо-
рума различни компании 
и публични органи, които 
вече използват ефективни 
технологии, представиха 
своя опит. 

В дискусията взеха 

участие 

министърът на окол-
ната среда и водите Нено 
Димов, неговият замест-
ник Атанаска Николова, 
председателят на Коми-
сията по околната среда 
и водите към 44-тото На-
родно събрание (НС) Иве-
лина Василева, Искра Ми-
хайлова, председател на 
Комисията по регионално 
развитие към Европейския 
парламент, и др. Офици-
алните лица разгледаха 
търговското изложение 
за екоиновации, което се 
провежда в рамките на 
събитието. 

Министър Димов под-
черта, че 

качеството на въздуха е 

признак за стандарта на 

живот.

 „Той не признава дър-
жавни граници или ра-

ботно време, всички се 
нуждаем от него, затова 
ми се иска да мислим за 
подобряване на качество-
то му като спешна зада-
ча. Трябва да действаме 
днес. България избра тази 
тема като един от свои-
те приоритети по време 
на председателството 
на Съвета на ЕС. Поста-
вям проблемите пред Вас, 
а резултатите от форума 
ще представя пред своите 
колеги по време на нефор-
малния съвет през април“, 
каза министър Димов. Спо-
ред него инициативата се 
е утвърдила като водеща 
платформа в областта на 
екоиновациите, които са 
важни за намирането на 
решения. „Но за да бъде 
една политика адекватна, 
тя трябва да се опира на 
достатъчно научни из-
следвания“, беше катего-
ричен той и припомни, че 
вече е учреден Съвет на 
учените към министъра на 
околната среда и водите.  

Еврокомисарят  по 
околна среда, морско дело 
и рибарство Кармену Вела 
отправи видео обръще-
ние към участниците в 
дискусията. Той посочи, 

че мръсният въздух при-
чинява 400 хил. смъртни 
случая всяка година. „Ние 
ще помагаме за разреша-
ването на проблемите, 
но не можем да свършим 
всичко от Брюксел. Тряб-
ват решения, които да се 
споделят“, каза още евро-
комисарят. 

Според Вела темата всъщ-

ност е шанс Европа да 

поеме лидерска позиция

и да премине към по-
чиста икономика. „Биз-
несът, правителствата 
и общините могат да си 
сътрудничат и замърся-
ването да остане в мина-
лото. Проблемите са ре-
ални, но аз съм оптимист. 
Много от необходимите 
технологии вече същест-
вуват. Решенията вече 
са измислени, но не може 
да се прилагат изолирано. 
Ние трябва да работим на 
всички нива на управление, 
за да наберем скорост и 
да отбележим напредък“, 
каза Вела.

Според Даниел Кайеха 
Креспо, ген. директор на 
Генерална дирекция „Окол-
на среда” на ЕК, 

в Eвропа качеството на 

въздуха се повишава, но 

има още много какво да се 

направи. 

„Ние от Комисията ще 
работим за регулация, за 
налагане на правила, за 
оказване на финансова 
помощ. Нашето послание 
е да насърчим държавите 
да ускорят дейността си 
за решаване на проблема. 
Но не бихме успели без 

Министърът на окол-
ната среда и водите 
Нено Димов, кметът на 
Столичната община Йор-
данка Фандъкова, проф. 
д-р Христомир Брънзов, 
директор на Националния 
институт по метеороло-
гия и хидрология към Бъл-
гарската академия на на-
уките (БАН), проф. д.ф.н. 
Александър Драйшу, декан 
на Физическия факултет 
към Софийския универси-
тет „Св. Климент Охрид-
ски“, и Стефан Димитров, 
създател на платформа-
та airbg.info, се договори-
ха гражданската мрежа 
за отчитане на качест-
вото на атмосферния 
въздух и системата за 
мониторинг на Изпъл-
нителна агенция „Окол-

на среда“ към МОСВ да 
бъдат синхронизирани. 
При елементите на дър-
жавната институция ще 
бъдат поставени стан-
циите, които изграждат 
гражданската мрежа. 
Двата типа устройства 
ще работят заедно в 
продължение на 6 месеца. 
Учените ще подготвят 
алгоритъм, на базата на 
който ще се направи ана-
лиз на събраните данни и 
за калибриране на двете 
системи. По този начин 
ще се избегне разминава-
нето в данните, което се 
получава. 

„В момента се под-
готвя процедура за избор 
на изпълнител на общин-
ска мониторингова сис-
тема от 20 станции. Тя 

също ще бъде интегрира-
на към останалите две. 
Още един научен проект 
на БАН ще бъде включен 
в борбата с мръсния въз-
дух. Чрез него ще може да 
се получава информация 
за вида на замърсяването 
в различните райони на 

града“, обясни Фандъкова. 
Тя допълни, че от следва-
щия отоплителен сезон 
се очаква да е в сила ре-
гламент за качеството 
на горивата и на пазара 
да не се предлагат таки-
ва, които не отговарят 
на стандартите.

правителствата, граж-
даните и бизнеса”, беше 
категоричен  Креспо . 
„Имаме финансирането 
за прилагане на мерките, 
готови са решенията. 
Трябва обаче да разра-
ботваме проекти и да ги 
прилагаме на практика“, 
подчерта той.

Според Искра Михай-
лова, председател на Ко-
мисията по регионално 
развитие към ЕП, 

във финансовата рамка на 

ЕС след 2020 г. се очаква 

иновациите да заемат 

важно място.

„Ние работим в направ-

ления, които да направят 
европейския бюджет по-
гъвкав и по-разбираем. 
Ако повече от 50% от 
българските граждани 
считат, че качеството 
на въздуха е основен про-
блем, то нека да подкре-
пим всички мерки, които 
работят, за да се справим 
с предизвикателството”, 
каза тя. Михайлова обаче 
беше категорична, че се 
очаква от всеки проект, 
подкрепен от общия бю-
джет на Съюза, да носи 
добавена стойност. „Ко-
хезионната политика е 
едно от направленията, 
които подпомагат мер-
ките за подобряване на 
качеството на въздуха. 
Нека да направим така, 
че не само Оперативна 
програма „Околна среда 
2014 - 2020” да подкрепя 
тези стъпки. Нужно е да 
работим и по Програмата 
за развитие на селските 
райони, и по другите ини-
циативи за обновяване на 
населените места“, при-
зова Михайлова. 

Председателят на еко-
логичната комисия в 44-
тия парламент Ивелина 
Василева посочи, че

във всяко селище спе ци-

фи ката е различна като 

източници на замърсяване, 

климатични и географски 

особености.

 „54% от населението 
у нас се отопляват на 

твърдо гориво. 300 хил. 
са новорегистрираните 
автомобили на година. 
Няма универсални реше-
ния, но има добри такива, 
които могат да бъдат 
споделени и изпълнявани 
от всички”, каза Василе-
ва. „Екологичните ино-
вативни решения озна-
чават по-чиста среда за 
хората, за науката - нови 
хоризонти, за бизнеса - до-
пълнителни възможности, 
за политиците - инстру-
ментариум за действие. В 
България беше направено 
много за подобряване на 
качеството на въздуха. 
Има конкретни примери 
за предприети мерки, но 

трябват още много рабо-
та и усилия. Хората искат 
решения“, категорична 
беше тя. Василева под-
черта, че според проучва-
не на Евробарометър 59% 
от българските граждани 
определят замърсяване-
то на въздуха като осно-
вен проблем на околната 
среда. 

Зам.-кметът по на-
правление „Зелена сис-
тема, екология и земе-
полз ване” на Столичната 
община Йоана Христова 
представи Програмата 
за опазване на качество-
то на атмосферния въз-
дух, която се изпълнява 
от администрацията. „С 
приемането на документа 
през май 2017 г. и плана 
към него стартираха мно-
жество процеси, които 
са насочени по различен 
начин към ограничаване-
то на емисиите на фини 
прахови частици от най-
големите групи емитери 
– транспорт и битово 
отопление“, посочи тя и 
подчерта, че 

най-устойчивите решения 

изискват време и активно 

взаимодействие между 

всички институции.

В изказването си тя 
акцентира и върху пилот-
ното за София въвеждане 
на пакет от действия за 
реакция в дни с реално 
или прогнозирано замър-
сяване. 

Снимки Румен Добрев
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Доц. д-р арх. 
Димитър Власарев, 
Стефан Александров,
Николина Виденова,
ВСУ „Любен 
Каравелов“ 

Развитието през  

Античността

Кюстендил е един от 
най-древните български 
градове. Има осемхиля-
долетна история на по-
селищния живот и повече 
от 1900-годишна градска 
традиция. Известен е с 
имената Пауталия, Улпия 
Пауталия, Пауталия Авре-
лий, Велбъжд, Константи-
нова баня, Ълъджа, Баня, 
Коласия, Кюстендил.[6] 
Първите селища на днеш-
ната територия са слабо 
проучени. Районът се на-
селява от тракийските 
племена пеони, агриани, 
дентелети и др. По името 
на най-голямото от тях 
цялата област се нарича 
Дентелетика. През V - IV 
век пр.н.е., привлечени от 
лековитите минерални из-
вори, траките основават 
селище.

След  падането  на 
Тракия под римска власт 
(45 г. от н.е.) завоевате-
лите го превръщат във 
важен търговски център 
и известен балнеологи-
чен курорт, който нари-
чат Пауталия (на лат. 
Pautalia). Това е град с 
интензивен живот и е ад-
министративен, стопан-
ски и културен център за 
обширна територия. На-
блюдава се топографска 
приемственост и влияние 
на планировката на тра-
кийското селище върху 
градоустройствената 
структура.[1] С админи-
стративните реформи 
на император Траян (98 – 
117 г.) е потвърдена град-
ската уредба, с което 
започва цялостната ре-
конструкция по римски об-
разец и добавя към името 
си „Улпия“ ( на лат. Ulpia 
Pautalia). Тук са построени 
крепостни стени, огромни 
мраморни бани - храмове, 
театър, стадион, форум 
и водопровод. Планиров-
ката и застройката е на 
принципите на т.нар. пра-
воъгълна (ортогонална) 
система, гръбнакът на 
която са главните улици 
с посоки изток - запад и 
север - юг. [2] Градският 
площад (агора) е изнесен 
от геометричния център 
на кръстовището. Бо-
гатият и благоустроен 
през II в. град е защитен 
с крепостна стена. Ос-
вен оригиналния градеж 
са разграничени още три 
строителни  периода : 
след готските нашест-
вия (270 г.), в резултат 
на засилената строител-
на дейност на императо-
рите Валентиниан I (364 
- 375 г.) и Валент (375 - 

378 г.) и през ранновизан-
тийската епоха.

През периода от вре-
мето на император Ан-
тонин Пий (138 - 161 г.) до 
император Каракала (198 
– 217 г.) в селището се 
секат собствени монети, 
които са богат източник 
на информация за град-
ския живот. През II - III век 
се изграждат значителни 
архитектурни ансамбли 
около агората, термите, 
централните улици. След 
333 г. (ранновизантийски 
период) храмовият ком-
плекс – асклепион на име-
то на бог Асклепий, около 
минералните извори и се-
верния склон на Хисарлъка, 
е разрушен и на свещения 

хълм е изградена крепост, 
където се съсредоточа-
ва административната, 
военната и духовната 
власт на областта. Гра-
доустройствените ак-
центи са характерните 
силуети на раннохристи-
янските базилики. В ус-
ловията на растящата 
несигурност през V - VI в. 
се уплътнява градската 
застройка. По отношение 
на своята архитектура 
Пауталия е благоустро-
ено и добре уредено се-
лище. [4] Освен докумен-
тираните археологически 
останки от обществени 
сгради - части от архи-
тектурни комплекси, ба-
зилики, бани, интересни 

данни дават изображени-
ята върху пауталийски-
те монети. Показани са 
храмове на божествата 
Асклепий, Сабазий, Зевс, 
Хера, Аполон, Хермес, Де-
метра, Херакъл и др. Те 
предоставят информация, 
че градът е бил украсен с 
копия от прочути статуи 
на произведения от Прак-
сител Хермес с детето 
Дионис и Сатир, на Нав-
кид - Хермес Дискобол, на 
Херакъл, Афродита и др. 
Между забележително-
стите е и конната ста-
туя на Луций Вер, изобра-
зена също върху монети. 
По времето на император 
Юстиниян I (527 – 565 г.) 
Пауталия е възстановена. 

В по-късен период името 
не се среща. [5]

Паметници от три перио-

да – римски, раннохристи-

янски и османски

Римски период - Пау-
талийски асклепион (като 
устройствена възможна 
посока в обновяването на 
централна градска част 
(ЦГЧ) 

Пауталийският аскле-
пион не е запазен до наши 
дни. Представлявал основ-
на сграда с правоъгълен 
план и двускатен покрив, 
по данни от монети (фиг. 
2а). На предната страна 
имал триъгълен фронтон, 
поддържан от 4 колони 

с коринтски капители. 
Строен е през I и II век и 
е имал обща площ (заед-
но с постройките на до-
пълващото застрояване 
и римските терми) около 
3600 м2. Посещаван е от 
почти всички римски им-
ператори. Бил е вторият 
по големина на Балканския 
полуостров след този в 
Епидавър, Гърция.[3]

Банята разполагала с 
помещения както за гру-
пово, така и за индивиду-
ално посещение и лечение. 
В римските терми имало 
аподитериум (съблекал-
ня), тепидариум (умерено 
топла зала), калдариум 
(гореща зала), фригидари-
ум (студена зала), лакони-
кум (пералня), палестра 
(гимнастическа зала). 
Отоплението на баните 
било по типично римски 
модел - с хипокауст, кой-
то затопля пода, после 
стените и цялото поме-
щение. 

Асклепионът обхващал 
освен баните и комплекс 
от антични постройки, 
предимно храмове на бо-
жества от гръко-римския 
пантеон. В близост имало 
парк, гимназион, стади-
они, театри, както и дру-
ги обществени построй-
ки. Архитектурата на 
асклепиона била типично 
римска.[3]

Базиликите на ранно-
християнска Пауталия

През втората полови-
на на IV в. големият адми-
нистративен и стопански 
център Пауталия е вече и 
средище на епископия. По 
това време в него започ-
ват да се строят нови 
раннохристиянски църкви, 
някои от които върху по-
ранни езически храмове.

Съществуването на 
активен духовен живот 
от епохата на ранното 
християнство (IV - VI в.) 
е засвидетелствано с ре-
гистрираните в района 
на днешния град седем 
трикорабни базилики: две 
при северната порта, по-
строени една върху друга; 
други две - извън крепост-
ната стена (изградени 
също една върху друга); 
една базилика - северно 
от форума; друга - сред 
античния некропол, и една 
- в крепостта Хисарлъка 
(по дадената карта на 
фиг. 3) [10].

Двете базилики южно 
от северната стена на 
Пауталия се намират в 
един от античните ком-
плекси (наред с други 
обществени сгради), на-
ходящ се между улиците 
„Патриарх Евтимий“ и 
„Хан Крум“, под сградата 
на читалище „Братство“ 
(бившия младежки дом) 
(по дадената карта на 
фиг. 3 позиция номер 6). 
На мястото на по-ранна-
та, дълга около 30 м, е по-
строена втора базилика 
със значително по-голе-

Фиг. 1. Ортогонална система на древна Пауталия; национален културен и археологически резерват Пауталия – Велбъжд – 

Кюстендил (карта на археологията от историческия музей)

  а)      б)                 в)

Фиг. 2. Пауталийски асклепион: а), б) разкрити римски терми в Пауталийския асклепион; в) монета, от която се съди за 

архитектурата на асклепиона; [9]

Фиг. 4. Снимки от частично разкритата раннохристиянска базилика, намираща се под сградата на читалище „Братство“ 

(бившия младежки дом) [9]

Фиг. 3. Схема на средновековния и възрожденски Кюстендил с местоположението на християнските паметници  

(по арх. Ю. Фърков) [10]
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ми размери - 48х15 м. Тя е 
трикорабна, едноапсидна 
с трансепт. При първо-
началното й разкопаване 
не е разкрита цялата й 
площ. От храма е запа-
зена полихромна мозайка, 
интересна в цветово и 
композиционно отноше-
ние. Южно от базилика-
та е открит внушителен 
комплекс, вероятно епис-
копски дворец.

Базиликата се отнася 

към IV в., като е преус-
троена в края на V в. или 
началото на VI в., от кое-
то време е и мозайката. 
След разкопките в нача-
лото на 80-те години на 
XX в. тя остава не изцяло 
разкопана [10].

Археологическите про-
учвания са подновени през 
2003 г., поради строеж на 
сграда. Разкопките про-
дължават и през следва-
щите години, при което 
е разкрита и северната 
й част. В този период е 
проучена втората (по-го-
лямата) базилика - разкри-
ти са северната част на 
апсидата и наосът, както 
и архитектурни комплекси 
източно от църковната 
сграда. Апсидата е с ди-
аметър 6 м. Зидовете й, 
изградени със смесена 
зидария (opus mixtum), са 
запазени на височина до 
1 м. От запад олтарното 
пространство е ограде-
но с каменни блокове, за 
които е била прикрепена 
олтарната преграда с 
оловен припой, с дължина 
12,70 м. Северно от апси-
дата на източната стена 
се намира отвор за двук-
рила врата, през която 
е влизал свещеникът. 
Входовете на източната 
стена са характерни за 
Константинополския ар-
хитектурен кръг.

Подобно архитектурно 
решение се среща и при 
базиликата в кюстендил-
ската крепост Хисарлъка, 
но там входът е южно от 
апсидната конха. Бази-
ликата е имала и втори 

вход - на южната стена 
на трансепта (напречния 
кораб), който е извеждал 
към двора. Функционирал 
е през първия строителен 
период на сградата. През 
втория период е бил за-
творен и само входът на 
източната стена е про-
дължавал да се използва. 
Точен аналог на базили-
кална сграда с входове от 
юг и изток е базилика №2 
от крепостта Крумово 
кале до Търговище.

Тя заема основно мяс-
то сред раннохристиян-
ските църкви в Паута-
лия. Големите й размери, 
богатата мраморна де-
корация и полихромната 
подова мозайка я откро-
яват като най-забележи-
телния молитвен храм 
през раннохристиянска-
та епоха. Голяма част от 
базиликата е съхранена и 
консервирана в приземния 
етаж на бившия младеж-
ки дом. Част от мозай-
ката е реставрирана и 
преместена в Историче-
ския музей на Кюстендил. 
Северната част на ран-
нохристиянския храм все 
още не е цялостно проу-
чена (към 2012 г.) и те-
първа предстои да бъде 
реставрирана и консер-
вирана.

Двете ранновизан-
тийски базилики извън 
крепостта на Пауталия 
се намират близо до се-
верната й стена (по да-
дената карта на фиг. 3, 
позиция номер 18). Те също 
са изградени една върху 
друга.[10]

Базилика, северно от 
форума на античния град 
- разкрита е през 80-те 
години на XX в. от Румен 
Спасов. Намерени са нар-
тексът и западната част 
от трикорабен базилика-
лен наос. 

Базилика в югозапад-
ния некропол на Пауталия 
- разкрити са източни-
те части на трикораб-
на църква с голяма полу-
кръгла апсида, снабдена 

със синтрон. Намерени 
са останки от мозайка в 
подовете на олтара и на 
наоса. 

Османски  период  - 
джамията „Фатих Султан 
Мехмед“

Д жами ята  „Фати х 
Султан Мехмед“ в Кюс-
тендил (известна още 
като „Шалдърванската 
джамия“) е разположена 
в централната част на 
града. Тя носи името на 
османския султан Мехмед 
II, известен с прозвището 
си ел-Фатих (Завоевате-
ля). [6]

Построена  е  през 
1531 г. от Хараджи Кара 
Мехмед бин Али, един от 
известните строители 
на обществени сгради в 
Кюстендил в тогаваш-
ната махала „Варош”. Тя 

прави впечатление с вну-
шителните си размери и 
типичния ориенталски 
вид. Джамията е изгра-
дена от дялани каменни 
блокчета и тухли. Най-го-
лям интерес представля-
ва минарето. То се издига 
на около 30 м височина - 
осемстенно призматично 
тяло, на което е изграде-
на специална площадка. 
Градежът се отличава 
със своите шестостен-
ни орнаменти от черве-
ни тухли. Джамията не 
е действаща. Тя е архи-
тектурно-строителен 
паметник на културата с 
категория от национално 
значение. [8]

Представените из-
следвания с периодиза-
ция на културно-исто-
рическите паметници 

ясно фрагментират нови 
устройствени аспекти 
при обновяването на ЦГЧ 
на град Кюстендил. Раз-
глежданите три периода 
от културно-историче-
ското развитие на града 
в устройствен аспект 
създават възможности 
за цялостното им тре-
тиране (консервация, 
реставрация и експони-
ране), както и свързва-
нето им в културно-ис-
торически маршрути, 
разгледани в някои от 
следващите проекто-
предложения, разрабо-
тени в катедра „Градо-
устройство, теория и 
история на архитекту-
рата“ – ВСУ „Любен Ка-
равелов“, Архитектурен 
факултет.

Изводи

Разгледаните при-
мери обогатяват ЦГЧ 
с нови възможности за 
обновяване и развитие 
на археологически марш-
рути. Съществуващите 
публични обществени 
пространства получават 
нов архитектурен облик 
с устройствени решения, 
подчинени на историче-
ското наследство на град 
Кюстендил.
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Инж. Евтим Евтимов, управител на „Белви“ ООД:

Към изпълнението на всеки обект подхождаме с отговорност и даваме най-доброто
Мартин Славчев

Инж. Евтимов, как 

оценявате наградата, 

която получихте по време 

на официалното честване 

на Деня на строителя? 

Отличието на Камара-
та на строителите в Бъл-
гария за нас е гордост и 
висока оценка за работата 
ни. Това ни дава увереност 
да се изправяме пред нови 
предизвикателства и да 
постигаме целите си въ-
преки трудностите, които 
всеки среща по пътя към 
успеха. 

Представете се с ня-

колко думи. 

Роден съм в град Дупни-
ца. Завършил съм Технику-
ма по електроника в София. 
През 1985 г. се дипломирах 
във Висшия машинно-елек-
тротехнически институт 
(бел.ред. - днес Технически 
университет – София) в 
специалност „Електри-
чески мрежи и системи“. 
Целият ми професионален 
и управленски опит е в сфе-
рата на електроизгражда-
нето. Започнах като тех-
нически ръководител към 
„Електромонтажно упра-
вление“ – Перник. Впослед-
ствие съм работил като 
ръководител група обекти 
към „Трафостанции и ел-
проводи“ – Благоевград, и 
управител на „Електрора-
зпределение“ – област Бла-
гоевград. От 2004 г. съм 
управител на „Белви” ООД, 
която е семейна фирма. В 

нея работят и двамата 
ми синове, които също са 
електроинженери. 

Разкажете за Вашите 

първи стъпки в кариера-

та. 

Когато започнах като 
технически ръководител, 
съм наблюдавал дейността 
на електромонтажниците 
и съм участвал пряко при 
работата им. В техникума 
и университета бях изуча-
вал теорията, но за мен 
беше важно на практика 
да разбера как се извършва 
всяка фаза при изгражда-
нето на електропроводи, 
подстанции, трафопосто-
ве, кабелни линии и други 
енергийни обекти. За да се 
ръководи и контролира да-
ден проект и да се вземат 
правилни решения, моето 
виждане е, че е необходи-
мо да се познава детайлно 
всеки етап в технологич-
ния процес. 

Кои са най-интересни-

те проекти, върху които 

сте работили? 

Интересни в смисъл на 
значими, важни и полезни 
има много обекти, които 
мога да спомена. Това са 
големите инфраструктур-
ни проекти като строи-
телството на магистра-
ли, където сме работили 
по изместване на електро-
проводите и такива по из-
граждане и реконструкция 
на електропроводи 220 и 
400 kV в българската енер-
гийна система. Но си спом-
ням за „Електрификация на 
жп линията „Дупница - Ку-
лата“, който за нас беше 
първият с възложител 
международна компания. 
Представител и ръково-
дител за България на ан-

глийската фирма „Балфор-
бити рейл“ беше германец 
- образец на това, какво 
означава дисциплина. Той 
отиваше на обекта много 
преди работното време, 
винаги с каска и всякакви 
лични предпазни средства 
за този вид дейност, кой-
то се изпълняваше в да-
дения момент, и държеше 
стриктно правилата да 
се спазват от всеки мон-
тажник или наш служител. 

Това беше сериозен 
пример за нас, че не 
трябва да се под-
ценяват и най-мал-
ките изисквания. 
Някои от хората, 
които бяха на този 
обект, и до днес си 
спомнят за него.

Друго предизви-
кателство за нас бе 
работата ни по про-
ектирането и изпъл-

нението на автоматизира-
ни системи за управление и 
мониторинг на енергийни-
те разходи за комплекс от 
къщи в кв. „Бояна“ в София 
с руски възложител. Тогава 
все още нямахме доста-
тъчна информация относ-
но доставчици на голяма 

част от необходимите 
модули и оборудване за ця-
лата система за контрол 
и мониторинг на енергий-
ните разходи, която да 
позволява автоматично да 
се управляват осветление, 
щори, зонова климатизация 
на помещенията в зависи-
мост от външна темпера-
тура, брой присъстващи 
и други изисквания на ин-
веститора, които тряб-
ваше да изпълним в кратки 
срокове. Целият екип се 
мобилизира и се справихме 
бързо със задачите по про-
ектирането, доставката 
и реализацията на обекта. 
Такива проекти ни карат 
да мислим иновативно и 
ни дават тласък в разви- 
тието.

 
Имате ли  любими 

обекти? 

Към изпълнението на 
всеки подхождаме с отго-
ворност и даваме най-до-
брото. За нас клиентът е 
от първостепенно значе-
ние и всеки обект може да 
се определи като любим, 
когато сме задоволили же-
ланието и сме спечелили 
доверието на възложителя.

Кое за Вас е предизви-

кателство в професия-

та? 

Във времето на все 
по-задълбочаващата се 
икономическа криза, в кое-
то живеем и работим, пре-
дизвикателствата пред 
нас са въпреки условията 
на средата да успяваме 
да постигаме целите си, 
да мислим позитивно и 
иновативно и да развива-
ме партньорства вместо 
конкуренция.

Кажете нещо за себе 

си в личен план. Имате ли 

хоби? 

Като управител на се-
меен бизнес ми е трудно да 
разгранича работата от 
личните планове. Удовлет-
ворен съм, когато постига-
ме професионални успехи и 
нашият бизнес се развива 
според очакванията ни. 
Имам няколко хобита - жп 
и авиомоделизъм, филате-
лия, каране на ски, пъте-
шествия. Желанието ми 
е да намеря баланс между 
времето за тях и бизнеса.

Според Вас каква е ро-

лята на КСБ?

Според мен тя е да 
подпомага дейността на 
фирмите, които са нейни 
членове, като дава полезна 
информация, поддържа ре-
гистъра на строителите, 
инициира законодателни 
промени за подобряване 
работата на бранша.

Какво е Вашето мне-

ние за в. „Строител”? 

Като седмично печат-
но издание той дава полез-
на информация за добрите 
практики, съвременните 
тенденции в строител-
ството, проблемите в сек-
тора, измененията в зако-
нодателството, публикува 
анализи и доклади с данни 
за отрасъла. Вестникът - с 
многобройните си рубрики 
- ни представя постоянно 
най-актуалните събития 
и информация важни за  
бранша.

В рубриката – „Строителни „Оскари 2016“ Ви представяме 
компаниите, които бяха наградени по време на традиционния 
Бал на строителя на 26 октомври 2017 г. Общият брой на фир-
мите, участващи в класирането, е 4167. В Първа група попадат 
3159 компании, изпълняващи строежи от високото строител-
ство (жилищно, обществено-обслужващо, промишлено), приле-
жащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и 
съоръжения,  Втора – 245, работещи по обекти от транспорт-
ната инфраструктура, Трета – 475, ангажирани в сферата на 
енергийната инфраструктура. В Четвъртата са 288 фирми, 
специализирани в благоустройствената инфраструктура, хи-
дротехническото строителство и опазването на околната 

среда. В класацията, на основание чл. 8, ал. 3 от Правилника, не 
участват четири компании, на които последователно през 2014 и 2015 г. 

са присъдени златни награди. Това са „Главболгарстрой“ АД, „Лирекс БГ“ ООД,  
„Трейс Груп Холд“ АД и  „Виктория Транс – 2007“ ЕООД.

Победителите са определени от тричленна комисия на база декларираната информация от 
годишните отчети за 2016 г. в електронната система на ЦПРС и по определени показатели за оценка, съгласно 
чл. 3, ал. 2 от Правилника за годишната класация. 

Сред критериите за оценка с най-голяма тежест е „Нетни приходи от продажби за последната финансова 
година“, за който компаниите получават 15 т. „Средносписъчен персонал за последната финансова година“ носи 
10 т., а „Дълготрайни материални активи за последната финансова година“ – 5 т.

„Белви“ ООД 

„Белви” ООД е семейна компания, създадена през 
1994 г. с основна дейност строителство на обекти 
от енергийната инфраструктура. През годините за 
бързата и независима реализация на своите проекти 
фирмата развива и производство на метални изделия, 
използвани в различни области на приложение и търго-
вия с електроматериали и електроапаратура. Компа-
нията е член на Камарата на строителите в България 
(КСБ), Българската браншова камара на енергетиците, 
както и на Българската търговско-промишлена пала-
та. „Белви” ООД е сертифицирана по международните 
стандарти за качество на работа - ISO 9001:2004, опаз-
ване на околната среда - ISO 14001:2004, и здравословни 
и безопасни условия на труд - BS OHSAS 18001:2007 – 
сертификат Ref. № 219-2084-КЕЗ/07.06.2017 г. 

Бронзова награда в Трета група 
„Строежи от енергийната 
инфраструктура”, раздел „Средни 
строители”

Снимки „Белви“ ООД



27ПРОЕКТИпетък, 9 февруари 2018 Ñòðîèòåë

William Matthews Associates предлага полупокрита ски, велосипедна 
и пешеходна връзка, както и подземен паркинг с 250 места

Елица Илчева

Лондонското студио 
William Matthews Associates 
ще проектира новия цен-
тър на Боровец, съобщиха 
организаторите на меж-
дународния архитектурен 
конкурс - община Самоков 
в партньорство с Кама-
рата на архитектите в 
България, Съюзът на ар-
хитектите в България, 
Съюзът на урбанистите в 
България и платформата за 
градски проекти „Урбанис-
тас“. Спечелилият проект 
е избран от авторитетно 
международно жури сред 40 
участници от 17 държави. 
Освен парична награда от 
20 000 лв. екипът получава 
правото за директно дого-
варяне на работна фаза.

Припомняме, че конкур-
сът бе по повод 120 години 
от основаването на Боро-
вец като курорт, които се 
честваха през 2017 г. Ор-
ганизаторите посочват, 
че основната им цел е била 
„да се събере широк спек-
тър и на високо ниво идейни 
проекти за устройствено-
то развитие и архитектур-
ния облик на територията, 
от които да бъде излъчен 
подходящ за визията на 
общината за развитието 
на курорта“. Реализацията 
ще става на етапи, а всич-
ко ще се случва в терито-
рията, наречена Златен 
триъгълник, която обхваща 
площ от 23 дка. Там попа-
дат краят на ски пистите, 
началната станция на ка-
бинковия лифт, основният 
автомобилен подход към 
курорта и допирът до ня-
кои от големите хотелски 
комплекси. 

Според Бойка Огнянова 
от „Урбанистас“ проектът 
е спечелил със значителна 
преднина от близо 20 т. 
спрямо другите кандидати 
при общ брой точки 100. 
Предложената визия пък 

решава съществуващите 

тежки комуникационни про-

блеми, 

познати на всички посе-
тители на курорта. Освен 
това използва потенциала 

на терена – благодарение 
на денивелацията от 7 - 8 
метра от юг на север ски-
орите ще могат да стигат 
безопасно чак до станция-
та на лифта, обхваната е 
територията до боровата 
гора, в която се вписват 

публични пространства и 
временни спортни съоръ-
жения, както и оживената 
търговска улица и прос-
транство между хотели-
те „Самоков“ и „Рила“ и ски 
пистите. 

Конкретното предло-

жение е на мястото на се-
гашния неорганизиран вид 
на центъра да се изградят 
полупокрита ски, велоси-
педна и пешеходна връзка, 
както и подземен паркинг с 
250 места. Според разпре-
делението 60% от площта 

са предвидени за заведе-
ния и ресторанти, 10% - за 
спортни съоръжения, вклю-
чително и спортна зала, 
20% – за административ-
но обслужване, и 10% – за 
културно-образователни 
функции. Едно от условия-
та в конкурса е било про-
ектантът да възприеме 
изготвената за целта са-
нитарно-хигиенна оценка. 
В нея е посочено каква 

част от дърветата задъл-

жително трябва да бъдат 

запазени, 

кои може да се изсекат 
или да бъдат залесени от-
ново.

Предложената обща 
цена за изпълнението на 
проекта е 28,5 млн. лв. и 
е половината от опреде-
лената от възложителя 
допустима стойност от 
60 млн. лв. Финансиране-
то ще е от общината в 
Самоков, като предстои 
да се уточни как ще бъде 
осигурено.

На следващ етап тряб-
ва да бъде изработен под-
робен устройствен план, 
според който ще се из-
гражда архитектурният 
проект и ще се обособи 
пространството. После 
ще се възлагат техниче-
ските проекти. Очаква се 
до обществена поръчка за 
избор на главен изпълнител 
да се стигне не по рано от 
2019 г.

Ще бъде организирано и пу-

блично обсъждане на всички 

участвали 

в конкурса 40 проекта, 
като целта е да се разясни 
защо е избран точно този. 

А р х и т е к т у р н о т о 
студио William Matthews 
Associates e основано през 
2013 г. в Лондон. Преди 
създаването на фирмата 
архитект Уилям Матюс е 

старши архитект в офиса 
на Ренцо Пиано в Париж. В 
този период той завършва 
множество международни 
проекти, сред които сгра-
дата на Fondation Beyeler 
в Базел, Потсдамер плац в 
Берлин и крилото за съвре-
менно изкуство на Инсти-
тута за изкуства в Чика-
го. Уилям Матюс ръководи 
и проектантския екип на 
най-високата сграда в Лон-
дон - Shard (310 м).

Проектите в конкурса са 

били анонимни 

и авторите им са ста-
нали известни на журито 
след обявяването на резул-
татите. На второ място 
е класирана разработката 
на „Агенция Дизайн и Архи-
тектура“ АД от България, 
а третото е за проект на 
Петър Рафаилов от „Про-
джект Витае“, България. На 
четвъртото и петото мяс-
то са „Институт за град-
ско планиране“ АД и Critical 
Design Studio от Турция. 
Класираните на второ мяс-
то получават парична пре-
мия от 12 хил. лв., а тези 
на трето – 8 хил. лв. Чет-
въртото и петото място 
получават по 5 хил. лв. 

В авторитетното жури 
са включени арх. Рита Юс-
тесен, директор на отдел 
„Планиране и архитектура“ 
в Копенхаген, арх. Павел Ян-
чев от Art & Build в Брюксел, 
арх. Мариус Мове, съосно-
вател на Atelier Oslo, Норве-
гия, доц. д-р арх. Йорданка 
Кандулкова, преподавател 
„Културно наследство” в 
Университета по архитек-
тура, строителство и ге-
одезия в София, арх. Ваня 
Серафимова, управляващ 
партньор в „Серафимов 
студио“, Надежда Клинче-
ва-Колева и Ангелина Ван-
гелкова, съответно главен 
архитект, юрист и секре-
тар на община Самоков.

Първо място

Второ място

Трето място

Четвърто място

Пето място
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Георги Сотиров

Доц. Захариева, исто-

рията на водното дело 

у нас е повече от инте-

ресна. По-възрастните 

столичани  например 

помнят изграждането 

на язовир „Искър“, който 

е от изключително зна-

чение за развитието на 

мегаполиса.

Могат да се посочат 
редица примери за разви-
тието на хидротехниче-
ското строителство у 
нас. Водата е основният 
ресурс, привличащ човека 
от дълбока древност къде 
да избере мястото, на кое-
то да се засели. Наличието 
му за напояване осигурява-
ло плодородието на земи-
те и оттам развитието 
на селищата. В София ми-
нерален извор, каптиран 
през II век от римляните, 
е използван до 1912 г. През 
1872 г. Иван Калпазанов 
построява първия механи-
чески дарак на водна сила. 
На р. Палакария край Само-
ков са изградени каскадни 
водоеми със земнонасип-
ни прегради за промиване 
на желязна руда. Първата 
водна електроцентрала у 
нас — ВЕЦ „Панчарево”, е 
построена от френско дру-
жество срещу 40-годишна 
концесия и пусната в екс-
плоатация на 1 ноември 
1900 г.

На 6.11.1920 г. е приет 
Законът за водните синди-
кати. Всички мероприятия 
по водите се извършват 
съгласно Общата държав-
на програма по водите, 
приложена към норматив-
ния акт и съставляваща 
неразделна част от него 
и в съгласие с установе-
ните от Върховния съвет 
по водите водностопански 
планове за всеки басейн и 
поречие. Според докумен-
тите всяка река трябва 
да се разглежда като едно 
цяло. Мероприятията в нея 
се изучават, проектират 
и извършват във връзка 
едно с друго, така че да 
се добие най-пълно и най-
рационално използване на 
водите в поречието при 
най-пълно и хармонично 
задоволяване на всички 
нужди. 

В общата държавна 
програма по водите е из-
тъкнато голямото зна-
чение на язовирите като 
основа за развитие на на-
появането, хидроенергети-
ката и водоснабдяването. 
Предвидено е построява-
нето на 15 - 16 подобни 
обекта на реките Кричим, 
Тунджа, Тополница, Искър, 
Студена, Росица и др.

През 1925 г. Столич-
ната община започва из-
граждането на Рилския во-
допровод с дължина 68,8 км 
и дебит 2,0 м3/сек. Строи-
телството на язовир „Бели 
Искър” със завирен обем 
15,3 млн. м3 завършва през 

1945 г.
През 1947 г. Министер-

ството на електрификаци-
ята, водите и природните 
богатства организира кон-
курс за използване водните 
ресурси на Централните и 
Западните Родопи. Реше-
нията очертават възмож-
ностите за изграждане на 
каскадите „Баташки вод-
носилов път”, „Сестримо” 
и „Доспат-Въча”.

Чрез водните синдика-
ти е организирано строи-
телството на язовирите 
„Александър Стамболий-
ски”, „Тополница”, „Г. Ди-
митров”, „В. Коларов” и на 
водните електроцентрали 
„Тъжа”, „Асеница I”, „Тича”, 
„Петрохан”, „Миджур” и др.

Започва интензивно из-
граждане на хидроенергий-
ната, хидромелиоративна-
та и водоснабдителната 
инфраструктура на стра-
ната.

След повече от 100 го-

дини съвременно разви-

тие на хидротехническо-

то строителство към 

настоящия момент са 

изградени и са публична 

държавна собственост 

около 55 комплексни и зна-

чими язовира. 

Да, като последният е 
„Цанков камък”, завършен 
през 2010 г. Със заем от 
Световната банка се из-
граждат яз. „Луда Яна” и 
яз. „Пловдивци”. 

След 1989 г. използва-
нето на водната енергия 
се насочи към реализация-
та на малки ВЕЦ-ове. Към 
момента в експлоатация в 
страната са над 125 броя 
такива централи. 

Към 1992 г. хидроме-
лиоративният фонд е 
общо 12,5 млн. дка земи 
- 9 млн. дка напоителни 
системи, собственост 
на държавата, стопанис-
вани понастоящем от 
държавни дружества „На-
поителни системи” ЕАД, 
„Земинвест” ЕАД, „Хид-
ромелиорации-Севлиево” 
ЕАД, и 3,5 млн. дка са от 
бившите ТКЗС-та, прех-
върлени като публична соб-
ственост на общините. 
Сега „Напоителни систе-
ми” ЕАД е в състояние да 
водоосигури 5,3 млн. дка.

През последните годи-
ни започна изграждане на 
индивидуални системи за 
напояване, обикновено на 
трайни насаждения и зе-
ленчукови градини. Пред-
почитано за тези условия 
е капковото напояване. В 
настоящия момент това 
се оценява на около 50 
хил. дка в цялата страна.

С Решение №688 на 
Министерския съвет от 
18.08.2016 г. е приета 
Обща стратегия за упра-
вление и развитие на хид-
ромелиорациите и защита 
от вредното въздействие 
на водите. Тя предвижда 
сектор „Хидромелиорации“ 

да управлява инфраструк-
турата за предоставяне 
на напоителни и отво-
днителни услуги и да над-
зирава съоръженията за 
защита от наводнения и 
корекциите на реки, кои-
то предпазват земедел-
ските земи от вредното 
въздействие на водите. 
Един добре представящ 
се подсектор „Напояване 
и отводняване“ предлага 
значителни възможности 
за насърчаване на конку-
рентоспособността на 
селското стопанство, тъй 
като до голяма степен за-
щитава земеделските про-
изводители от значителен 

спад на добива в периоди 
на лоши метеорологични 
условия.

На практика всички на-
селени места в страната 
са водоснабдени - общо 
над 90 хил. км мрежа. Ка-
нализационната мрежа е 
с дължина над 12 хил. км. 
Изградени са над 100 пре-
чиствателни станции за 
отпадъчни води. 

В последните години 
големи инфраструктурни 
проекти в областта на во-
доснабдяването и канали-
зацията са водните цикли 
на населените места, фи-
нансирани по Оперативна 
програма „Околна среда“.

И всичко казано до 

тук говори за наличието 

през годините на високо-

квалифицирани инженери, 

участвали в проектира-

нето, строителството и 

експлоатацията на обек-

тите. И те са се обуча-

вали в УАСГ, предимно във 

Вашия факултет…

За поддръжката, ре-
конструкцията и реха-
билитацията на изгра-
дените съоръжения, за 
проектиране и реализа-
цията на нови наистина 
са необходими квалифи-
цирани инженерни кадри. 
Нашият Хидротехнически 
факултет (ХТФ) с над 65 

години история е утвър-
дена и единствена акре-
дитирана институция 
във висшето образование 
за обучение на магистри и 
докторанти и издаване на 
дипломи в областта на во-
доснабдяването, канализа-
цията, пречистването на 
води, хидротехническото 
и хидромелиоративното 
строителство. Препода-
ването в ХТФ отразява 
динамичните промени в 
сектора и е отговор на 
социалната поръчка на 
бизнеса и институциите 
и на изискванията на паза-
ра на труда. ХТФ на УАСГ 
е движеща сила за обмен 
на знания между науката 
и практиката, с което по-
мага за подготовката на 
обучаваните студенти. 
Впрочем демографската 
криза, конкуренцията на 
пазара за образование 
(вътрешна - нови универ-
ситети, външна – възмож-
ност за получаване на ди-
плома в чужбина) намалява 
кандидатстващите при 
нас. Трябва да се отчете и 
че инженерното обучение 
е сложно и трудно. Сега 
предлагаме нови форми – 
двугодишни магистърски 
програми, позволяващи 
получаване на допълни-
телна квалификация. Има 
възможност за кандидат-
стване за стипендии.

По какви проекти по 

линия на европейските 

фондове работят пре-

подавателите от Хидро-

техническия факултет?

Лекторите в ХТФ са 
доказани професионали-
сти в своята област. 
Проф. Николай Лисев про-
дължава традициите в Хи-
дравличната лаборатория 
за изследвания на всички 
значими хидротехнически 
съоръжения у нас и немалък 
брой в чужбина. Доц. Вик-
тор Ташев има значително 
участие в проектирането 
на софийското метро. 
Разработват се проекти 
с европейско финансира-
не под ръководството на 
проф. Димитър Кисляков - 
Entwicklung eines okologisch 
vertraglichen, modularen 
Systems zur Nutzung kleiner 
Wasse r k raf t e  m i t  seh r 
niedrigen Fallhohen; на проф. 
Ирина Рибарова - Innovative 
P- recovery  f rom waste 
sludge; и TRigger Buffers in 
inundaTion Events с участи-
ето на доц. Мария Мавро-
ва-Гиргинова. Преподава-
телите от факултета са 
желани партньори на биз-
неса в инвестиционното 
проектиране и осъщест-
вяването на независимия 
строителен надзор. 

Ще припомня, че де-
канът на факултета доц. 
Ирина Костова през 2017 г. 
бе служебен министър на 
околната среда и водите в 
правителството на проф.
Огнян Герджиков.

Доц. д-р инж. Весела Захариева, зам.-декан по учебната дейност на Хидротехническия факултет (ХТФ) при УАСГ:

Снимки авторът
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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 небостър-
гачите“ в два тома. 

Доц. арх. Димитър 
Андрейчин

Очевидно е, че за да 
бъде признат официално за 
великан, натоварен с миси-
ята да промени света, пър-
вият небостъргач е тряб-
вало да отговаря на повече 
условия, бил е длъжен да 
притежава не едно, а някол-
ко от новите предимства. 
Точно такъв хибрид се оказ-
ва „Хоум Иншурънс Билдинг“ 
в Чикаго (44 м). Проектиран 
е от Уилям Льо Барон Дже-
ни (1832 - 1909), един от 
най-изявените инженери 
конструктори и архитекти 
от онова време. 

Първият небостъргач е 

технологична,

а не архитектурна де-
монстрация на новата из-
цяло скелетна конструкция 
– традиционният му каме-
нен образ хвърля известна 
сянка върху неговата тит-
ла на първенец, защото по 
нищо не личи, че фасадите 
са окачени на металния му 
скелет. От друга страна, 
липсата на съперник, който 
в онзи момент да е превъз-
хождал „Хоум Иншурънс Бил-
динг“ по всички изброени 
качества, като че ли прави 
спора излишен. 

Пол Голдбъргър отбе-
лязва в книгата си „Небос-
търгачът“, че като образ 
„Монток Блок“ (Montauk 
Block, 1882 г.) на архите-
ктите Джон Рут и Даниел 
Бърнам е считан от някои 
изследователи за първия 
небостъргач, защото над 
партерния всички етажи 
са еднакви – както отвън, 
така и в разпределенията 
си. Той – също като „Хоум 
Иншурънс Билдинг“ – е 
10-етажен, съоръжен е с 
асансьор, лишен е от орна-
менти и не е чак толкова 
старомоден, както изглеж-
да „Хоум Иншурънс Билдинг“ 
с неговия „смътно” роман-
ски вид. При „Монток“ е на-
лице също и вътрешен чугу-
нен скелет, но фасадите не 
са окачени – външните му 
стени имат носеща роля. 
Съборен е през 1902 г. 

Що се отнася до висо-
чината, първият небостър-
гач е бил все още джудже 
не само защото е по-нисък 
от Статуята на Свобода-
та (46 м и 93,5 м заедно с 
постамента), пренесена 
от Франция и изправена на 
малкия остров в нюйорк-
ския залив през 1885-а – го-
дината, когато е завършен 
първият небостъргач. 
Вместо традиционния пя-
съчен пълнеж в статуята 
е приложено новаторско 
конструктивно решение 
– под медната обшивка на 
пищните си одежди тя има 

железен скелет, и то по 
проект на Айфел! А как да 
се наречеш „първи небос-
търгач“, когато си по-ни-
сък от толкова много ка-
тедрали, които наистина 
„стържат“ с острите си 
кули небето…

Най-високата катедрала

Катедралите са били 
единствените участници 
в надпреварата по висо-
чина в течение на някол-
ко столетия. Но в края на 
ХIХ в. изведнъж се появяват 
светски съперници и кар-
тината се променя корен-
но, защото са постигнати 
два рекорда във високо-
то строителство, които 
нямат нищо общо с тях. 
След 50 години перипетии 
в проектирането и изграж-
дането в столицата на 
САЩ през 1884 г. е завър-
шен иззиданият обелиск в 
памет на  Джордж Вашинг-
тон – 169 м, а наскоро след 

това само за две години 
израства 300-метровата 
желязна конструкция на 
Айфеловата кула в Париж 
(1887 - 1889).

Отговорът на религи-
озните сгради през следва-
щата година би могъл да се 
нарече светкавичен, ако не 
ставаше дума за катедра-
ла, чието строителство се 
е проточило пет века. През 
1890 г. става освещаване-
то на Улмската катедрала 
в Германия с най-високата 
камбанария в света – 161 м. 
Основният й камък е по-
ложен през 1377 г., а тя е 
завършена почти едновре-
менно с Айфеловата кула. 

Няколко поколения майсто-

ри са издигали катедрала-

та в град Улм,

провинция Баден-Вюр-
темберг. Проектирана е 
най-напред от Улрих фон 
Ензингер, а след това от 
Матеус Бьоблингер, който 

отговаря за строежа поч-
ти 100 години по-късно – 
през 1474 г. Опитът му да 
изгради по-висока камбана-
рия, вместо предвидената 
от неговия предшественик, 
се проваля с трясък – кон-
струкцията пада. Въпреки 
това най-високата готи-
ческа кула е завършена 
по оригиналния проект на 
Бьоблингер 513 години след 
началото на работата по 
обекта. 

Това постижение отно-
во ни дава повод да си при-
помним, че голямата рево-
люция в строителството е 
извършена от готиката, а 
след това е последвала от-
ново дълга еволюция. 

Началото на състезанието

И така в края на ХIХ в. 
само за 5 години се стига 
до три постижения в три-
те възможни технологии 
при високото строител-
ство - хилядолетната зи-
дарска („масонска") тради-
ция в обелиска на Джордж 
Вашингтон в САЩ, готи-
ческия градеж на Улмска-
та катедрала в Германия 
и желязната конструкция 
на Айфеловата кула във 
Франция. Тези три събития 
наистина връхлитат све-
та толкова скоро едно след 
друго, че дори е трудно да 

повярваме в случайността. 
Но ако ирационалното тъл-
куване на това съвпаде-
ние има общо с вярата, 
то четвъртото събитие 
през този период – поя-
вата на технологичното 
дете-чудо „Хоум Иншурънс 
Билдинг“ през 1885 г. – със 

сигурност не може да се 
обясни като намеса свише. 
Небостъргачът-бебе не е 
бил съизмерим с тогаваш-
ните височинни постиже-
ния, но от това не следва, 
че историческата му мисия 
може да бъде подложена на 
съмнение. Въпреки че нито 
той, нито събратята му от 
онзи период са заслужавали 
прозвището небостъргач, 
дадено им от журналисти-
те, това безусловно е нача-
лото на нов революционен 
период в проектирането и 
изграждането на сгради. 

В края на ХIХ в. кръгът 
сякаш се затваря: налице е 
всичко, което строителни-
ят гений на човечеството 
е събрал и подготвил за 
една предстояща и невиж-
дана надпревара – все по-
нагоре…

Обявяването на височи-
ната на небостъргачите, 
започнало в края на ХIХ в., 
незабавно се превръща в 
истинско състезание за 
нови рекорди. Затова попу-
лярните сравнения от об-
ластта на спорта спокойно 
могат да се използват за 
по-образното илюстрира-
не на тази история. Айфел 
е поставил летвата толко-
ва високо, че последвалата 
надпревара отвъд океана 
практически се води, без 
да се обвързва с рекорда 
на неговата желязна кула, 
макар че събитията съв-
падат по време и фактите 
са известни на участници-
те. Впрочем и в столица-
та на САЩ старомодното 
предизвикателство на из-
зидания обелиск в памет 
на Джордж Вашингтон 
(1884 г.) с неговите 169 м 
е надминато доста по-
късно. Той е изпреварен от 
представител на новата 
технологична категория – 
небостъргачите - цели 34 
години след завършването 
на монумента, когато „Син-
гер Билдинг“ в Ню Йорк дос-
тига 187 м през 1908 г. 

„Монток Блок“

Обелиск в памет на Джордж Вашингтон

Статуята на 

Свободата

Улмската 

катедрала

 „Хоум Иншурънс Билдинг” (10 етажа, 44 м). Надстроен е с два 

етажа (55 м) през 1891 г. и е разрушен през 1931 г. 
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Проектите на Louis 
Vuitton излизат един след 
друг, като  скоростта на 
появите им е правопро-
порционална на тяхната 
неизменна оригиналност. 
Едно от забележителните 
начинания на тази толко-
ва разпознаваема марка 
се казва Objets nomades – 
колекция „номадски” пред-
мети, направени в 
колаборация с редица 
известни имена в об-
ластта на дизайна. 
Вдъхновението идва 
от класическата 
правоъгълна форма 
на trunk куфарите на 
Louis Vuitton и имен-
но от нея се ражда 
идеята за преносими 
полезни предмети 
за път. В последния 
си вариант колек-
цията дебютира на 
глобалния дизайн фо-
рум в Маями. Иначе 
проектът съществува 
от 2012 г., като до мина-
лата година е достигнал 
27 броя, сред които хамак 
от кожа, лампи, сгъваеми 
мебели и други принад-

лежности. Целта е всеки 
път различни творци да 
разработват предмет, 
подчертаващ таланта 
на майсторите, висока-
та класа на Louis Vuitton и 

отговарящ на думите „пъ-
тешествие“, „номадство“, 

„мобилност“. 
С марката вече са ра-

ботили братята Кампана, 
Патрисия Уркиола, Мaар-
тен Баaс, Марсел Вандерс, 

Нендо, които са най-добри-
те в съвременния дизайн. 
Сред най-новите попълне-
ния са преносима маса за 
чай Talisman от Индия Ма-
хдави, табуретка Blossom 
от Токуджин Йошиоки, 
окачен диван Swing Boat, 
създаден от Ателие Ой, 
вдъхновен от дизайна на 
лодките. 

Индия  Махдави на-
пример, която никога не 
спира да се движи и жи-
вее между Техеран, Кейм-
бридж, Хайделберг и Ню 
Йорк, счита себе си за 
истински номад и затова 
идеята на модните дизай-
нери й се сторила повече 
от интересна и пасваща 
на профила й. „Аз съм но-
мад. Така че, когато Louis 
Vuitton ми предложили съ-
трудничество, погледнах в 
масите на Далечния изток 
за вдъхновение. Те се поя-
вяват за чаша и изчезват 
за сиеста“, обяснява тя. 

Нейната творба е облече-
на в елегантна синя кожа, 
която може да се види на 
една от най-изтънчените 
чанти на марката, сгъва 
се във формата на книга 
и има удобна дръжка за ле-
сен транспорт.

Докато американският институт 
„Пантон“ разпространяваше новината, 
че тази година всичко ще е  „ултрави-
олетово“, и се опитваше с яркия нюанс 
да наложи стремежа към оригиналност, 
изобретателност и въображение, Асо-
циацията на интериорните дизайнери и 
националната платформа за интериорен 
и продуктов дизайн ДИБЛА обявиха бъл-
гарския цвят за 2018 г. „Кадифена роза“ е 
създадена от няколко нюанса: розово-ви-
олетово, кафяво и сиво. Цветът е успоко-
яващ, комфортен, натурален, деликатен 
и мек. В същото време предлага самоу-
вереност и се възприема като луксозен, 
изискан и елегантен. Това е творческа 
краска, която предизвиква и позволява да 
се съчетава с десетки нюанси и мате-
риали в интериора. „Изразява локалните 
тенденции, но е и заредена с богато гло-
бално приложение“, смятат дизайнерите. 
По думите им на пръв поглед „кадифена 
роза“ е цвят, който грабва вниманието с 
това, че е непретенциозен. После завла-
дява с приятната си мекота и дълбочина. 
А когато става дума за рози, тяхната 

символика е древна и се свързва с красо-
тата, силата и верността. 

„Избраният цвят е нежен и съблаз-
нителен. Той ни потапя във всеобхват-
на земна топлина и в същото време с 
различните нюанси, които съдържа, ни 
отпраща към безкрайното нощно небе. 
Кадифеният завършек му придава дели-
катност и дълбочина. Кадифето в со-
циален и културен план е израз на власт, 
богатство и вкус. Обичано от владетели 
и аристократи, то е използвано от све-
товните дизайнери през вековете като 
катализатор на чувственост. С финия си 
допир кадифето гали кожата, а с нежния 
си блясък – окото“, казват още авторите 
на инициативата.

В процеса по избора са участвали ди-
зайнери, продуктови мениджъри и специа-
листи по колористика, които са си спре-
тнали специална работилница. Разделени 
на групи, те са търсили настроението 
и стила, които ще подхождат на годи-
ната, с помощта на специално подгот-
вени „табла за вдъхновение“, включващи 
въпроси, свързани с вижданията на учас-

тниците за интериора през новия сезон.
 „Цветът на годината изразява не-

преходността на красотата, значението 
на изисканите елементи пред тренда на 

деня, изместването на логоманията от 
деликатните форми, ръчната изработка, 
отношението към детайла. Той е едно-
временно лесен за съчетаване, защото 
не се откроява контрастно. Подчертава 
естествената красота на тъкани и ма-
териали – кашмир, кадифе, коприна, са-
тен, велур, скъпоценни и полускъпоценни 
камъни. Внася разнообразие и свежест, 
като същевременно не се натрапва с яр-
кост или рязък контраст“, коментира Ана 
Динкова, моден блогър.

„Кадифена роза“ е изключително под-
ходящ както за спалнята, така и за хола. 
Нюансът представлява микс на топъл 
и студен цвят, което позволява комби-
нации с разнородни материи и матери-
али в интериора. За мен перфектното 
допълнение към „кадифена роза“ би било 
изчистеното бяло, съчетано с топли дър-
весни мотиви. Така ще се засили идеята 
за пресъздаване на спокойна и релаксира-
ща среда и в същото време стените ще 
предразполагат към творчески мисли“, 
коментира Иван Стефанов, интериорен 
дизайнер.

Преносима маса 

за чай Talisman 

от Индия 

Махдави

Табуретката Blossom от 

Токуджин Йошиоки

По-старите предмети от колекцията

Окаченият диван 

Swing Boat, създаден 

от Ателие Ой  
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Наименование: „Строително-монтажни работи (СМР) за привеж-
дане на пирсове 1, 2 и 3 на Пристанищен терминал (ПТ) „Росенец“ към 
нормативните изисквания и добрите европейски практики – Етап 1"

Наименование: „Изграждане на сценична механизация, акустика и и 
ефектно осветление на зрителна зала в многофункционална обществена 
сграда в УПИ I – общ., кв. 67 по плана на гр. Несебър съгл. интериорен 
проект ... “

Наименование: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на 
СМР за изграждане на разширения на газстанция за зареждане на МПС 
с компресиран природен газ за собствени нужди на площ. на Поделения 
Земляне, Малашевци и Дружба - прод. в VI.3”

Наименование:  „Изпълнение на инженеринг (работно проектиране, 
строително-монтажни работи и авторски надзор) за обект: Енергоефективна 
реконструкция на сградата на „МБАЛ Червен бряг“ ЕООД гр. Червен бряг“

Наименование:  „Строително-ремонтни работи в ремонтно хале 
на трамвайно депо „Красна поляна”

Наименование: „Реконструкция на сградата на Народно читалище 
„П. К. Яворов 1867“ гр. Чирпан, II етап – реконструкция на малка зала, 
библиотека, музикален клуб, главно фоайе, школи по изкуства и езици, 
санитарни помещения” ...

Наименование: „Проектиране, строително-монтажни работи 
и упражняване на авторски надзор на допълнителна инфраструктура 
(инсталация за предварително третиране на битови отпадъци)... Про-
дължава в Раздел II.1.4”

Наименование: „Избор на изпълнител на инженеринг по проект: 
„Реконструкция на довеждащи улица и път до „Археологически комплекс 
МАЛТЕПЕ“

Наименование: „Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на 
довеждащ водопровод от ПС „Лудогорци" до напорен водоем „Лудогорци”

Наименование: „Проектиране, упражняване на авторски надзор и 
извършване на ремонт на ОУ „Климент Охридски" - обект от образова-
телната инфраструктура на гр. Плевен”

Наименование: „Проектиране, изпълнение на строителни и мон-
тажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строи-
телството за проект...”

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

Възложител: Народно читалище „П. К. Яво-
ров 1867“
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 290 427.94 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 120
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 02/03/2018 Местно време: 
16:00 
Отваряне на офертите: Народно читалище 
„П. К. Яворов 1867“ гр. Чирпан, с Адрес: гр. 

Чирпан, ул. „Димитър Данаилов“ №1
Дата: 06/03/2018 Местно време: 10:00 
За контакти: Кольо Петров
Факс: +359 878650295
Адрес: ул. „Димитър Данаилов“ № 1
Адрес на възложителя: http://chitpky-chirpan.
com
Телефон: +359 878650295
E-mail: chit_pky@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=828108&mode=view

Възложител: „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД
Oсн. предмет: 45241000
Прогнозна стойност: 26 015 750.80 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 35
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 02/04/2018 Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: На територията на 
„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, в сградата на 
Дирекция по капитално строителство, ет. 2, 
Технически кабинет с Адрес: „ЛУКОЙЛ Неф-

тохим Бургас“ АД, п.к. 8104, Бургас, България.
Дата: 05/04/2018 Местно време: 10:00 
За контакти: Милена Кехайова
Факс: +359 55115555
Адрес: п.к. 8104
Адрес на възложителя: http://neftochim.lukoil.
com/bg/
Телефон: +359 55113692
E-mail: Kehayova.Milena.B@neftochim.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014
&id=828018&mode=view

Възложител: Община Троян
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 4 259 734.27 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 440
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 06/03/2018 Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: Постъпилите 
оферти се отварят в сградата на Общин-
ска администрация - Троян, гр. Троян, пл. 
„Възраждане" №1 в Заседателната зала на 

трети етаж
Дата: 07/03/2018 Местно време: 10:00 
За контакти: инж. Бистра Чолакова, инж. 
Николай Хитров, Ирина Князева
Факс: +359 067068005
Адрес: пл. „Възраждане“ №1
Адрес на възложителя: 

Телефон: +359 067068005
E-mail: procurement@troyan.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=828026&mode=view

Възложител: Община Марица
Oсн. предмет: 45233000
Прогнозна стойност: 2 235 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 12
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 06/03/2018 Местно време: 16:30 
Отваряне на офертите: Сградата на общинска 
администрация - Община Марица, гр. Пловдив, 
бул. „Марица” №  57А, ет. 2 - заседателна зала

Дата: 07/03/2018 Местно време: 10:00 
За контакти: Любомира Ангелова - юрискон-
султ
Факс: +359 32951934
Адрес: бул. „Марица“ №57А
Адрес на възложителя: www.maritsa.org
Телефон: +359 32907800
E-mail: obshtina@maritsa.org
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=828262&mode=view

Възложител: Община Исперих
Oсн. предмет: 45332200
Прогнозна стойност: 1 524 492.99 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 6
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 06/03/2018 Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. Исперих, Засе-
дателна зала на Община Исперих, партерен 
етаж на ул. „Дунав“ №2

Дата: 07/03/2018 Местно време: 10:00 
За контакти: Севим Адем
Факс: +359 84314712
Адрес: ул. „Дунав“ №2
Адрес на възложителя: www.isperih.bg
Телефон: +359 84312178
E-mail: op_isperih@abv.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=828186&mode=view

Възложител: Община Плевен
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 459 500 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 170
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 12/03/2018 Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: гр. Плевен, сграда-
та на Община Плевен, площад „Възраждане“ 

№2, Заседателна зала на трети етаж.
Дата: 13/03/2018 Местно време: 11:30 
За контакти: Камелия Горненска
Факс: +359 64822414
Адрес: пл. „Възраждане“ №2
Адрес на възложителя: https://www.pleven.bg/.
Телефон: +359 64881273
E-mail: stefan.milev@pleven.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=828010&mode=view

Възложител: Община Велинград
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 980 662.19 лева
Краен срок за изпълнение: 12/07/2019 
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 05/03/2018 Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: Малката заседа-
телна зала в административната сграда на 
община Велинград, гр. Велинград, бул. „Хан 
Аспарух" №35

Дата: 06/03/2018 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_2014
&id=828258&mode=view

Възложител: Община Несебър
Oсн. предмет: 45200000
Прогнозна стойност: 910 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в 
месеци: 12
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 08/03/2018 Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. Несебър, ул. „Едел-
вайс“ №10, Заседателна зала

Дата: 09/03/2018 Местно време: 10:00 
За контакти: Сюрея Исуф
Факс: +359 55429399
Адрес: ул. „Еделвайс“ №10
Адрес на възложителя: www.nesebarinfo.com
Телефон: +359 55429399
E-mail: uopnesebar@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id
=827957&mode=view

Възложител: Столичен автотранспорт ЕАД
Oсн. предмет: 45200000
Прогнозна стойност: 636 500 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 240
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 16/03/2018 Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: В сградата на „Сто-
личен автотранспорт” ЕАД, гр. София 1612, 
ул. „Житница” №21, 3 етаж, заседателна зала

Дата: 20/03/2018 Местно време: 10:00 
За контакти: Весела Карамелска, инж. Сте-
фан Арагон
Факс: +359 29554067
Адрес: ул. „Житница“ №21
Адрес на възложителя: www.sofiabus.bg
Телефон: +359 29554132
E-mail: s.aragon@sofiabus.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014
&id=827850&mode=view

Възложител: Община Червен бряг
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 347 892.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 120
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 01/03/2018 Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: Заседателната 
зала, етаж 6, находяща се в административ-
ната сграда на община Червен бряг.

Дата: 02/03/2018 Местно време: 11:00 
За контакти: инж. Евгения Николова – на-
чалник-отдел ОП
Факс: +359 065992351
Адрес: ул. „Антим I“ №1
Адрес на възложителя: www.chervenbryag.bg
Телефон: +359 065992340
E-mail: evgeniq_nikolova17@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=827628&mode=view

Възложител: Столичен електротранспорт 
ЕАД
Oсн. предмет: 45421110
Прогнозна стойност: 325 440.04 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 7
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 06/03/2018 Местно време: 16:30 
Отваряне на офертите: Управлението на 
„Столичен Електротранспорт" ЕАД, намира-
що се в гр. София, ул. „Подполковник Калитин" 

№30
Дата: 08/03/2018 Местно време: 10:00 
За контакти: Ивайло Узунов
Факс: +359 29316184
Адрес: ул. „Подполковник Калитин“ №30
Адрес  на  възложителя :  h t t p : / /www .
elektrotransportsf.com/
Телефон: +359 28334101
E-mail: ivuzunov1@gmail.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014
&id=827981&mode=view

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

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

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

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

                    
ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
                  
 Февруари 2018 г.   Инж. Тодор Топалски 
                                                          Председател на УС

Членовете на Управителния съвет на Национален клуб 
на строителите ветерани поздравяват своя председател   
инж. Тодор Топалски по случай рождения му ден.

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН!

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИНКСВ

НКСВ

ДО                                                            
Г-Н СТАНЬО ДИМОВ - ГР. ДИМИТРОВГРАД,  85-И ЮБИЛЕЙ 
Г-Н СТЕФАН МОМИНСКИ - ГР. В. ТЪРНОВО, 80-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ИЛИЯ НАЙДЕНОВ - ГР.  ПЛЕВЕН, 80-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ДИМИТЪР ИВАНОВ - ГР. ДОБРИЧ, 75-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ДИМО ДИМОВ - ГР. ЯМБОЛ, 75-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ПЕТЪР КОЗАРЕВ - ГР. СОФИЯ, 75-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н БОГОМИЛ БОГДАНОВ - ГР. СОФИЯ, 75-И ЮБИЛЕЙ
Г-ЖА МИРОНКА МИХАЙЛОВА - ГР. РАЗГРАД, 70-И ЮБИЛЕЙ

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С
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В нея ще работят 300 служители на Норвежкия геотехнически институт
Страницата 
подготви 
Емил Христов

Прозрачен офис ком-
плекс за 300 служители 
на Норвежкия геотехни-
чески институт (NGI) ще 
черпи енергия от възоб-
новяеми източници и ще 
се възползва максимално 
от принципите на пасив-
ния дизайн, за да осигури 
комфорт на работещите. 
Той ще е разположен в 
Осло, Норвегия. Компле-
ксът ще се състои от две 
модерни сгради, свързани 
помежду си. Обектите 
ще са покрити със зелени 
покриви и слънчеви панели 
и в тях ще прониква мно-
го естествена светлина. 
По-голямото здание ще се 
отличава с впечатляващо 
спирално стълбище, което 

ще пронизва целия обем 
отдолу нагоре през огро-
мния атриум. В сградите 
ще бъдат разположени 
модерни лаборатории, 
централен стол и трапе-
зария, офиси, заседателни 
зали, градини и подземен 
паркинг.

Офисният комплекс 
ще бъде изграден според 
екологичния стандарт 
Breeam Nor. Проектът е 
дело на Schmidt Hammer 
Lassen Architects и има за 
задача да разшири дома на 
най-голямата геотехни-
ческа общност в Норве-
гия, но също така и да 
увеличи обществената 
осведоменост за работа-
та на учените. За целта 
приблизително 20% от 
територията на компле-
кса ще бъдат отворени 
за обществено ползване. 

Вътре ще има кафенета, 
магазини и зали за срещи. 

Местоположението на 
обекта е на натоварено 
кръстовище и добавяне-
то на ново обществено 
зелено пространство на 
това място също цели да 
обвърже кампуса с квар-
тала. Заложено е в района 
да бъде построен и мост 
за колоездене и за пешехо-
дци през 2019 г.

„Комплексът е проек-
тиран с модерна визия“, 
казва Ким Холст Йен-
сен, старши партньор в 
Schmidt Hammer Lassen 
Architects. „Двете сгради 
ще заемат видно място 
в района и ще отразя-
ват огромния национален 
футболен стадион Ulleval 
Stadion, разположен от 
другата страна на улица-
та“, обяснява той. 

Триизмерното принтиране би 
могло да направи моделите на 
Bugatti още по-бързи. Последна-
та иновация на производителя 
на суперавтомобили е 8-бута-
лен моноблок спирачен апарат. 
Устройството е от титаниеви 
компоненти и е доста леко - 2,9 кг, 
в сравнение с 4,9 килограмовия 
от алуминий, който в момента се 
използва при Bugatti Chiron. За да 
се изработи спирачният апарат 
на 3D принтер, са нужни цели 45 
часа. Производственият процес 
представлява разтопяване на 
титаниев прах за субстанция-
та с 4 броя 400-ватови лазера. 
Процедурата се повтаря, като 
структурата е завършена след 
наслояване на 2213 пласта.

„От гледна точка на обем 
това е най-големият функцио-
нален компонент, произведен 
от титаний чрез такъв про-
цес“, обяснява шефът на тех-
нологичния отдел на марката 
Франк Готцке. „Всеки, който 

види тази част, е учуден колко е 
лека въпреки големия си размер. 
Технически това е изключително 
впечатляващ спирачен апарат, 
който също така изглежда много 
добре“, допълва той.

За закаляване на материала 
се използва специален прогрес 
на загряване, след което част-
та се заглажда. Най-накрая 
специални машини очертават 

контурите на всички специални 
повърхности, като например на 
буталата и други.

Bugatti има намерение да раз-
работва и други 3D принтирани 
компоненти за бъдещото си про-
изводство. Например компания-
та използва процеса за изцяло 
алуминиева основа на предните 
чистачки, която тежи наполови-
на от използваната в момента.

Studio Roosegaarde ще инста-
лира първата смогозасмукваща 
кула в Полша. Тя ще започне да 
засмуква мръсния въздух насред 
парка Йордана в Краков на 16 
февруари и ще остане там до 
15 април. След това постройка-
та ще бъде местена в различни 
части на страната с идеята да 
се намалят фините прахови час-
тици.

Кулата, която е висока почти 
7 метра, се основава на патен-
тована технология за положи-
телна йонизация, за да изсмук-
ва замърсителите от въздуха. 
Според студиото тази система 
предлага „балончета чист въздух 
в града“. Зоната около кулата би 
трябвало да се отличава с 55 до 
70% по-чист въздух от този в ос-
таналата част на града. Изслед-
вания на Технологичния универси-
тет в Айндховен потвърждават 
ефикасността на филтрацията. 

Освен това от уловения смог 
ще бъде направен пръстен, кой-
то ще бъде показан в Музея за 
съвременно изкуство в Краков.

Полският град страда от 
тежък смог от години. В дните 
с повишено замърсяване части-
ците във въздуха достигат кон-
центрации от порядъка на шест 

пъти над смятаното за безопас-
но според Световната здравна 
организация.

ING Bank  S.A. е основ-
ният партньор на проекта в 
Полша. Музеят MOCAK, община 
Краков и Посолството на Крал-
ство Нидерландия в Полша също 
подкрепят инициативата.

Дизайнерското студио AADS 
(Aquatic Architects Design Studio) е 
успяло да създаде иновативната 
плаваща кухня Aqua Pod, която 
се очаква да заработи до среда-
та на годината. Aqua Pod копи-
ра идеята от будките за храна 
покрай плажовете. Плаващата 
структура ще улесни тези, кои-
то са потопени в морски зани-
мания. 

Основателят на AADS Ахмад 
Юсуф споделя, че има две по-
тенциални системи за поръчва-
не. Единият вариант е джет да 
разнася знаменца до близки лод-
ки и яхти и когато някой иска да 
направи поръчка, да вдига флаг 
и съответно да бъде обслужен. 

Във втория вариант хората мо-
гат да се качат до плаващата 
кухня, за да подадат своята по-
ръчка, но тази схема ще работи 
само за малки плавателни съдо-
ве.

Менюто на кухнята ще 
включва сандвичи, бургери, пица 
и десерти. Плаващата кухня ще 
се захранва от електричество, 
а на дъното ще има вградена 
система, която ще позволява да 
събира отпадъци в морето. Така 
че дори ако има някой неразумен 
човек, който да изхвърли боклука 
си в морето, Aqua Pod може да го 
събере в един от резервоарите 
си и след това да ги остави на 
подходящите места за това.

Български екип от инженери, 
начело с Петър Живков, разра-
ботват маска, предпазваща от 
вредните емисии във въздуха, 
като същевременно ще е и 
модерно бижу. Нейното 
стъпване на пазара е 
предвидено през есен-
та на 2018 г. Умната 
маска ще покрива 
носа и устата и ще 
бъде свързана с мо-
билно приложение. 

С помощта на ви-
сококласни филтри тя 
ще пречиства въздуха 
от фини и едри прахови 
частици, полен и бактерии. 
За да се улесни дишането, което 
е огромен и най-често срещан 
проблем при различните видове 
маски, в този проект има вграден 
„умен“ вентилатор. Маската ще 
прилепва плътно към лицето, без 
да затруднява комуникацията. 
Особено подходяща ще бъде за 
тези, които се занимават актив-

но със спорт на открито, за хора 
с дихателни проблеми, както и 
за всички желаещи да дишат де-
сетки пъти по-чист въздух. 

На този етап в иновативния 
предмет са инвестирани 25 000 

евро, като сумата може да на-
расне и до 50 000 евро. Па-

рите са отпуснати от 
„Хоризонт 2020“. Към 
българския проект има 
интерес и от други 
държави, една от кои-
то е Норвегия.

„След една моя 
презентация с мен 

се свързаха дори хора 
от Норвегия. Казаха, 

че искат да бъдат уве-
домени, когато сме гото-

ви с продукта“, сподели Петър 
Живков. Цената на уникалната 
маска ще е около 50 евро за 
брой. Сумата най-вероятно ще 
подлежи на промяна, тъй като 
крайният продукт не е напълно 
готов и някои елементи са все 
още в процес на допълнителна 
разработка. 
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Страницата подготви 
Мирослав Еленков

Amazon ще открие в Сиатъл 
комплекс от офис сгради, напо-
добяващи тропическа гора, и се 
надява той да вдъхнови служи-
телите за нови идеи. Докато 
градове в Северна Америка се 
конкурират да приемат втората 
централа на най-голямата компа-
ния в света за онлайн продажби 
на дребно, фирмата продължава 
да разширява основния си кампус. 
Офис сгради на Amazon и изиска-
ни заведения за хранене се поя-
вяват на мястото на складове 
и паркинги в квартал South Lake 
Union. Комплексът The Spheres e 
кулминацията на 10-годишните 
строителни работи в района. 
Трите стъклени здания разпола-
гат с 40 хил. растения от 400 
вида. Amazon, която е известна 
с високите изисквания към слу-
жителите си, се надява зелени-
ната на The Spheres да помогне 
на работниците им да измислят 
нови продукти. 

Сградите приличат повече 
на оранжерия, отколкото на ти-
пичен офис. Вместо затворени 
конферентни зали или бюра там 
има алеи  и необичайни простран-
ства за срещи. The Spheres ще 
стане част от обиколките с гид 
в кампуса на Amazon, а обикнове-
ни граждани ще могат да посе-
щават изложба в комплекса след 
предварителна заявка.

Amazon инвестира 3,7 млрд. 
долара в сгради и инфраструк-
тура в Сиатъл от 2010 г. до ля-
тото на 2017 г. Вложените сред-
ства стимулират конкуренцията 
между градовете, които се със-
тезават за дом на втората цен-
трала на компанията. От фирма-
та съобщават, че планират да 
инвестират над 5 млрд. долара в 
строежа й и да създадат 50 000 
работни места.

В началото на тази година 
компанията за онлайн продажби 
на дребно избра 20 финалиста 
сред 238 града, които се състе-
заваха да приемат втория й кам-
пус. Сред допуснатите в следва-

щата фаза са Бостън, Ню Йорк и 
Остин, щата Тексас. Избраните 
кандидати отговарят на крите-
риите да са достатъчно големи, 

за да могат да привличат добре 
образовани технологични талан-
ти. Аmazon постави началото 
на ожесточената надпревара за 

втората си централа през ми-
налото лято и планира да избере 
победител по-късно през тази 
година.

Inditex изпробва нова формула, за да усъвършен-
ства модела си на интегриране на физически мага-
зини и онлайн продажби. Компанията ще отвори в 
търговския център Westfield в лондонския квартал 
„Стратфорд“ първия си магазин в света, посветен 
изцяло на осъществяването и получаването на по-
ръчки по интернет. Той ще е временен и ще работи 
само до май т.г. Ще е разположен на 200 кв. м. Служи-
телите ще разполагат с таблети и мобилни устрой-
ства, за да показват на клиентите целия каталог на 
Zara. Купувачите ще могат да получават поръчката 
у дома или в магазина в същия ден, ако е направена 
преди 14 ч., или на следващия ден, ако е осъществена 
в късния следобед.

Клиентите ще могат да плащат поръчките, без 
да минават през каса. Това ще става чрез система 
от ПОС терминали с Bluetooth. Освен това ще бъ-
дат инсталирани огледала екрани, които ще дават 
модни съвети.

Очаква се инвестиции-
те в сектора на недвижи-
мите имоти в Португалия 
да достигнат нов рекорд 
от 3 млрд. евро през тази 
година, съобщават от кон-
султантската компания в 
областта на недвижими-
те имоти JLL. Секторът 
постига растеж в по-
следните няколко години 
главно благодарение на 
чуждестранните купува-
чи, които успяха да се сдо-
бият с евтини имоти след 
дълговата криза в страна-
та между 2011 и 2014 г.

„Достигнатото равни-
ще през 2017 г. бе рекорд-
но и представляваше скок 

с 50% спрямо 2016 г., като 
80% от вложенията бяха 
направени от чужденци“, е 

обяснил Фернандо Ферей-
ра, директор капиталови 
пазари в португалския 

клон на JLL. По думи-
те му инвестициите 
могат да достигнат 
до 3 млрд. евро, като 
те ще бъдат движе-
ни основно от тър-
говията на дребно 
на офис площи. 

Рас т еж ъ т  н а 
недвижимите имо-
ти беше подкрепен 
от фактори, като 
данъчни стимули за 
чужденци да купу-
ват в Португалия, 
растеж на техноло-
гичния сектор, кой-

то развива нови проекти 
за офиси, и нарастващия 
туризъм.

Сингапур изпреварва Китай като най-голе-
мия азиатски инвеститор в бизнес имоти в 
Съединените американски щати (САЩ) през 
миналата година, съобщава Bloomberg. Това 
се случва за първи път от 2012 г. насам, со-
чат данни на Real Capital Analytics и Cushman & 
Wakefield. Сделките на китайските вложители 
намаляват с 66% до 5,9 млрд. долара на фона 
на мерките на регулаторите в страната им за 
предотвратяване изтичането на капитали.

„Очакваме, че Сингапур ще продължи да бъде 
най-големият източник на азиатски инвести-
ции на пазара на недвижими имоти в САЩ“, е 
заявил Прияранджан Кумар, регионален изп. 
директор „Капиталови пазари“ на Cushman & 
Wakefield за Азиатско-Тихоокеанския регион. 
Той е допълнил, че средствата могат да бъдат 
насочени към центрове за данни, студентски 
жилища или логистични площи.

Суверенният фонд GIC Pte е формирал близо 
три четвърти от сингапурските придобивки 
на стойност 9,5 млрд. долара. Сред имотите, в 
които е инвестирал, са небостъргачът 60 Wall 
Street в Манхатън, Ню Йорк, където се намира 
американската централа на Deutsche Bank, и 

студентски общежития.
„Консултантската компания за недвижими 

имоти CBRE очаква тенденциите да се запа-
зят през 2018 г., тъй като сингапурските ин-
веститори ще продължат да диверсифицират 
придобивките си в чужбина, а Китай ще запази 
контрола върху капиталите“, е добавил Ивон Сю, 
ген. директор „Капиталови пазари“ за Азиатско-
Тихоокеанския регион.

Освен GIC Pte сред сингапурските купувачи 
в САЩ са предприемачи, инвестиционни тръ-
стове и логистични компании. Азиатската дър-
жава е на трето място в глобалната класация 
на придобити американски имоти след Канада 
и Франция.

Eднa oт нaй-гoлeмитe вepи-
ги cyпepмapкeти в Eвpoпa - 
гepмaнcкaтa Аldi, e peшилa дa ce 
зaxвaнe c нecтaндapтнa зa нeя 
дeйнocт - cтpoитeлcтвoтo нa 
жилищa. Koмпaниятa, чиитo гo-
дишни пpиxoди минaвaт 50 млрд. 
eвpo, плaниpa дa изгради в Бepлин 
2000 aпapтaмeнтa, cъoбщaвa 
гepмaнcкaтa тeлeвизия n-tv.

Зa цeлтa щe бъдaт изпoлз-
вaни 30 тepeнa, нa кoитo вeчe 
имa мaгaзини нa кoмпaниятa. 
Пъpвитe плaниpaни лoкaции ca 
квapтaлитe „Лиxтeнбepг“ и „Hoй-
кьoлн“, къдeтo щe бъ-
дaт пocтpoeни 200 
жилищa дo 2019 г.

Oт Аldi oбeщaвaт 
нaeмитe дa са paзyм-
ни въпpeки цeнтpaл-
нoтo мecтoпoлoжeниe 
нa cгpaдитe. Плaниpa 
ce 30% oт имoтитe 
дa бъдaт cъc cтaтyт 
нa coциaлни жилищa и 
нaeм oт 6,50 eвpo нa 

кв. мeтъp, дoкaтo пpи ocтaнaли-
тe цeнaтa щe бъдe oгpaничeнa 
дo 10 eвpo нa 1 кв. м. Toвa e дocтa 
пoд cpeднaтa стойност за тeзи 
квapтaли нa Бepлин.

Пpичинa зa инвecтициoннoтo 
peшeниe на Aldi e жилищнaтa кpизa 
в гepмaнcкaтa cтoлицa, къдeтo 
вce пo-тpyднo ce нaмиpaт cвoбoд-
ни домове, a нaeмитe pacтaт c 
пpитecнитeлнa cкopocт. 

Плaнът нa кoмпaниятa e дa 
пeчeли нe caмo oт нaeми, нo и oт 
пo-гoлeми пpoдaжби в пpилeжaщи-
тe мaгaзини.

Трите стъклени здания ще 
разполагат с 40 хил. растения 
от 400 вида
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ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

За първи път в истори-
ята на родното кино твор-
ба на български режисьор 
е удостоена с честта да 
закрие основната програ-
ма на един от най-големите 
фестивали в света – „Бер-
линале“ (15 - 25 февруари). 
„Ђга“ на Милко Лазаров е 
поканен в основния конкурс 
и ще бъде първата българ-
ска лента в официалната 
програма в Берлин от 29 
години насам след участи-
ето на Иван Ничев с „Иван 
и Александра“. 

Сюжетът на бълга-
ро-германско-френската 
копродукция пренася зри-
телите далеч на север, за 
да разкаже една история за 
сблъсъка на цивилизациите 
през призмата на любовта 
и човешките взаимоотно-
шения. В юрта сред снеж-
ните полета на севера два-
мата главни герои инуити 
- Нанук и Седна, мечтаят 
да съберат семейството 
си отново. Те живеят в духа 

на традициите на своите 
деди. Останали сами в пус-
тошта, напомнят за по-
следните хора на Земята... 
Когато здравето на Сед-
на се влошава и тя умира, 
Нанук решава да изпълни 
последното й желание – да 
намери отдавна заминала-
та им дъщеря Ђга, избрала 
живота в града и загърбила 
традициите.

„Винаги ме е вълнува-
ло как модерният и бързо 
развиващ се свят засяга 
малките общности. Как 

процеси, които на пръв 
поглед нямат нищо общо, 
се отразяват върху живо-
та на цели нации... С този 
филм изследвам как модер-
ният свят застрашава ус-
тоите на основни човешки 
ценности. Възхищавам се 
на хора, които живеят в 
непоносими за съвремен-
ния човек условия, успяват 
да съхранят деликатните 
си взаимоотношения и да 
приемат живота смирено и 
състрадателно“, е разкрил 
замисъла на „Ђга“ режи-

сьорът Милко Лазаров. Той 
и Симеон Венциславов са 
автори на сценария, който 
през 2015 г. в конкуренция 
с още десет проекта от 
общо седем източноевро-
пейски държави беше отли-
чен с престижната награ-
да „Кшищоф Кешловски“ на 
ScriptEast в Кан за сценарий 
от Източна и Централна 
Европа.

Филмът на Милко Лаза-
ров ще открие официално 
22-рото издание на „София 
филм фест“ на 7 март.

Книгата предлага три истории за любовта в 
най-чистата й и благородна форма – майчината 
и бащината, сестринската и тази към ближния. 
Три истории за хора, които имат добри намерения 
и полагат огромни усилия, но невинаги постигат 
успех.

Млада самотна майка се старае да предпази 
дъщеря си от жестоката реалност. Един мъж се 
опитва да стане по-добър баща. Три деца бягат 
от дома си в непоносимия зимен студ заради без-
хаберието на родителите си.

„Зимни новели“ описва на пръв поглед ежеднев-
ни случки, действия и впечатления – бягство, по-
сещаване на караоке заведения и молове, както и 
колко трудно може да бъде просто да купиш една 
възглавница.

Норвежката писателка Ингвилд Рисхьой раз-
казва за хора, които по един или друг начин са 
отритнати и изолирани от околната среда, а 
нормалните битови грижи за тях се превръщат в 
тежко бреме. Същевременно това са герои, кои-
то знаят, че трябва да израснат като личности 
и трябва да се борят, за да постигнат целите 
си независимо от вътрешната си несигурност и 
чувство за безсилие. 

Макар че авторката се насочва именно към 
описание на мизерията и битието на хора в за-
труднено положение, в нито един момент тя не 
създава усещане за превъзходство. Тъкмо обра-
тното - с умело познаване и разбиране на човеш-
ките взаимоотношения и проблеми Рисхьой успява 
да обрисува това сериозно социално разделение и 
тези дълбоки лични кризи с искрено съчувствие, с 
много мъдрост и без да губи вяра в човечността 
и в способността на героите да творят добро.

„Зимни новели“ е носител на най-голямата ли-
тературна награда в Норвегия – „Браге“. 

`

Светът на видео игри-
те ще оживее в мултиме-
диен концерт с Оркестъра 
на „Класик ФМ“ радио на 
14 март в зала „България“. 
Събитието The World of 
Video Game Music е част 
от осмия сезон на цикъла 
„Музиката на Америка“. 
В програмата са събра-
ни атрактивни откъси 
от любими на геймъри-
те заглавия, като World 
of Warcraft, StarCraft I I , 
Overwatch, Uncharted 2, 
Diablo I I I ,  Super Mar io, 
Gears of War 2, Fallout 4, 
Call of Duty, Lord of the 
Rings Online, Everybody’s 
Gone to the Rapture и дру-
ги. Парчетата са много 
разнообразни по характер 
и продължават най-добри-
те традиции на оркес-

тровата филмова музика. 
Изпълненията ще бъдат 
илюстрирани с прожекция 
на образи от игрите на го-
лям екран в залата.

Основен диригент ще 
бъде Ейми Андерсън от 
САЩ, известна с рабо-
тата си като музикален 
директор на концертната 

продукция Legend of Zelda: 
Symphony of the Goddesses. 
Нийл Акрий, допринесъл за 
партитурите на World of 
Warcraft, Diablo III и редица 
други хитови заглавия, ще 
се включи като диригент 
на своите произведения. 

Специално за събити-
ето от Лос Анджелис ще 

пристигне и българката 
Пенка Кунева, която може 
да се похвали с много ус-
пешна кариера на компо-
зитор и оркестратор в 
Холивуд. Тя е музикален 
автор на играта Prince of 
Persia, включена в програ-
мата. Има активна роля и 
в цялата подготовката на 
събитието чрез личните 
си контакти във филмова-
та и компютърна индус-
трия. 

Друг български акцент 
в събитието ще бъде му-
зиката от Divinity: Original 
Sin 2, отличена с няколко 
престижни награди за 
2017 г., сред които „Игра 
на годината“ от британ-
ското списание PC Gamer. 
Създателят й Борислав 
Славов (Glorian), който 

Основен диригент на концерта ще бъде Ейми Андерсън от САЩ

Филмът с 6 номинации 
за „Оскар“ проследява съ-
битията от ранните дни 
на Втората световна 
война, когато падането 
на Франция е неизбежно, 
а Великобритания прежи-
вява най-мрачния час, в 
който се бори срещу нара-
стващата опасност от 
инвазия на германците. 
Докато неудържимите 
сили на нацистите на-
стъпват, а армиите на 
съюзниците са приклеще-
ни на плажовете на Дюн-
керк, съдбата на Западна 
Европа тежи на плещите 
на наскоро избрания ми-
нистър-председател Уин-

стън Чърчил (Гари Олдман, 
който е основен фаворит 
за „Оскар“ за най-добра 
мъжка роля). Докато ма-

неврира между полити-
ческите си врагове, той 
трябва да се изправи пред 
най-важния избор в жи-

вота си: да се договори 
с Хитлер и да спаси бри-
танския народ, като пла-
ти ужасяваща цена, или да 
продължи битката напук 
на минималните шансове 
за победа. 

„Най-мрачният час“ е 
драматичната и вдъхно-
вяваща история на чети-
ри седмици през 1940 г., 
през които Чърчил про-
явява куража, нужен да 
промени историята на 

също ще присъства, е в 
авторския екип и на игри-
те Crysis 2 и Crysis 3 и е 
работил в сътрудничест-
во с Ханс Цимер, Лорн 
Балф и други.

Билетите за концер-
та са на цени между 20 и 
50 лв. на касата на „Кан-
тус Фирмус“ и в разпро-
странителската мрежа 
на Ticketsbg. 

човечеството.
С  ц и т а т  н а 

своя  герой  Гари 
Олдман  започва 
своята реч, след 
като спечели „Зла-
тен глобус“ за пре-
въплъщението си 
в Чърчил:  „Имам 
обикновени вкусо-
ве: задоволявам се 
само с най-добро-
то“. Той не пропус-
нал  и  горещите 
теми, които въл-
нуват меката на 
киното в момента, 
както и да изкаже 

благодарност на съпруга-
та си, която се шегувала 
пред приятели, че в  про-
дължение на година вечер 
си лягала с Уинстън Чър-
чил, а сутрин се събужда-
ла до Гари Олдман.

Българската публика ще може да го види на „София филм фест“ през март
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Светослав Загорски

Някои пътешествени-
ци желаят да откриват 
места, които са изпълне-
ни с чар и интересни ис-
тории, но без върволица-
та туристи, щракащи с 
фотоапаратите си. Една 
такава спирка е дунавски-
ят град Инголщат, който 
е вторият по големина 
след Мюнхен в Горна Бава-
рия и шестият в цяла Ба-
вария след Мюнхен, Нюрн-
берг, Аугсбург, Вюрцбург 
и Регенсбург. Инголщат е 
много различен от оста-
налите изброени селища. 
Той единствено е с изцяло 
запазен от войните Стар 
град, като през 2006 г. 
чества 1200-годишнина от 
създаването си. Селище-
то е споменато още през 
806 г., когато на р. Дунав 
е построено укрепление. 
Инголщат е известен и с 
това, че на 13 март 1472 г. 
тук се открива седалище-
то на първия университет 
в Бавария. 

През Средновековието 
градът се превръща във 
важен търговски център, 
занимаващ се предимно 
с продажба на сол. След 
разрастването му през 
XIV в. и след откриването 
на университета се забе-
лязва увеличаване на броя 
на жителите му. По време 
на индустриализацията 
Инголщат започва масово 
да се развива и да пред-
лага нови и нови работни 
места. Той прекрачва гра-
ницата от 100 хил. души 
през 1989 г., което го пра-
ви и най-младия голям град 
в Германия.

Инголщат може да се 

приеме за привлекателно 

място за почитателите

на хубавите коли и 
бира. Тук през 1516 г. из-
лиза прословутият първи 
закон в Бавария за чисто-
тата на пивото, който 
изрежда какви съставки 
могат да бъдат включе-
ни в производството му. 
Любителите на бирата, 
минаващи през Инголщат, 
задължително се отби-
ват в бенедиктинския 
манастир „Велтенбург“, в 
който е една от най-ста-
рите пивоварни в света, 

основана през 1050 г. Вече 
едно хилядолетие монаси-
те пивовари произвеждат 
бира с марката „Вел тен-
бур гер“. Светата обител, 
разположена на живописен 
завой на р. Дунав, често 

е място за семейни раз-
ходки. Посетителският 
център в подземието на 
манастира разказва за 
неговата история. Пиво-
варната е вкопана в ска-
лата под комплекса. Във 
вътрешния двор на мана-
стира пък има множество 
бирарии и през лятото е 
пълно с туристи. 

До близкия град Фрай-
зинг има друг бенедик-
тински манастир „Вайен-
щефанер“, който също е 

известен с бирата си. Пи-
воварната му е създадена 
10 години преди тази във 
„Велтенбург“ – 1040 г. 

Инголщат привлича 
любителите на немските 
возила, особено тези, кои-

то карат AUDI. Тук е се-
далището на компанията, 
както и музеят, разказващ 
за развитието на извест-
ната марка автомобили. 

В изложбената зала на 

AUDI - Forum Ingolstadt

са показани над 50 мо-
дела коли - от най-стари-
те до най-съвременните. 

Инголщат има много 
лица – пълен с традиции и 
история и същевременно с 

модерна урбанистична ат-
мосфера. Градът очарова с 
реставрирани къщи с кра-
сиви фасади, внушителни 
порти, кули и крепостни 
съоръжения. Ресторанти, 
изкуство и многобройни 
събития изпълват с жи-
вот центъра и превръщат 
разходката там в удо-
волствие. По всяко време 
на годината се провеждат 
пазари, а изключителните 

музеи, концерти, изложби 
и театрални постановки 
допълват цялостното пре-
живяване. 

В Стария град има 
запазени постройки от 
всички епохи. Тук могат 
да бъдат открити 582 
исторически паметника 
на културата, до които 
се стига през портата 
„Кройцтор“. Някога тя 
е била част от масивно 
укрепително огражде-
ние, а днес е символ на 
селището и великолепно 
свидетелство на сред-
новековното строител-
но изкуство. Зад нея Ви 
очак ват забележително-
сти като Новия дворец, 
църквата „Азамкирхе“, 
сградата „Старата ана-
томия“ и Старото кмет-
ство. 

По време на едноча-
совата нощна разходка в 
Türmerey можете да чуете 
местни разкази и песни от 
страж от Средновековие-
то. 

Много интересно е 

Старото кметство -  

Altes Rathaus,

което датира още от 
XIV в. и първоначално се е 
състояло от 4 сгради. С 
течение на годините са 
правени много нововъведе-
ния и реставрации. Днеш-
ния си вид кметството 
придобива през 1960 г.

В съседство се нами-
ра най-старата църква на 
града – „Свети Мориц“. На 
южната й страна се изди-
га готическа кула с името 
„Пфайфтурм“, която няко-
га служела за наблюдател-
ница. До върха й водят 200 
стъпала, а отгоре се раз-
крива великолепна гледка 
към Инголщат и към мо-
гъщата късноготическа 
манастирска църква. 

Тясно свързан със „Све-
ти Мориц“ винаги е бил 
университетът Die Hohe 
Schule. Именно на него 
Инголщат дължи дългия 
си период на разцвет - в 
продължение на три века 
той е духовният и култу-
рен център на Бавария. 

Бароковият стил е 
представен от 

сградата на „Старата 

анатомия” 

на университета. Тя е 
изградена в периода 1723 
- 1736 г. и е проектирана 
от Габриел де Габриели. 
Другото интересно ба-
роково здание е църквата 
„Св. Мария де Виктория“, 
издигната от братята 
Асам. 

Можете да посетите 
и Музея по история на ме-
дицината, както и този на 
армията. 

Сред любопитните 
факти е, че в Инголщат 
по време на Втората све-
товна война военноплен-
ник е бил Шарл дьо Гол. 
Тук през 1776 г. е основан 
Орденът на илюминати-
те, който и до днес е сим-
вол на тайно общество. 
Инголщат е мястото в 
романа „Франкенщайн” на 
Мери Шели, където учени-
ят Виктор Франкенщайн 
създава чудовището си.

  

В Музея на AUDI

Фасадата на 

университета

Входната порта 

за Стария град

Новият замък 

Старото 

кметство
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“In 2018 the main tasks 
of the Road Infrastructure 
Agency (RIA) are related to 
continuation of the construc-
tion of the Struma and He-
mus Motorways, the Sofia 
ring road and the launching 
of the projects Kalotina – So-
fia, Vidin – Botevgrad, Ruse– 
Veliko Tarnovo, extension 
of the road Burgas – Sunny 
Beach, completion of the 
Gabrovo bypass and mod-
ernization of the tunnels on 
the TNT network in Bulgaria,” 
said Eng. Svetoslav Glosov, 
member of the Management 
Board of RIA and Honorary 

Chairman of the Bulgarian 
Construction Chamber. He 
was a special guest at the 
extension board meeting of 
the Chamber and presented 
to the management of the or-
ganization the strategic road 
projects of the Agency for 
the year. According to him, 
in the coming months RIA 
will announce tenders for a 
number of infrastructure pro-
jects. For three stretches of 
Hemus Motorway with a total 
length of 50 km it is planned 
to launch public procure-
ment for selection of con-
tractor and construction su-

pervision. These are Boaza 
– road junction Dermantsi, 
road junction Dermantsi – 
road junction Kalenik and 
from road junction Kalenik to 
the intersection with the road 
Pleven – Lovech. “The motor-
way will be fully implemented 
with funds from the republi-
can budget and the goal in its 
design is maximum optimiza-
tion of the route according to 
the relief it will pass through,” 
explained Eng. Glosov. He 
also said that RIA is planning 
to assign engineering of the 
road section Pleven – Lovech 
to its intersection with I-5 

Ruse – Veliko Tarnovo, which 
is 85 km. The aim is to start 
the activities on it in 2019. 

Another strategic site is 
Ruse – Veliko Tarnovo Mo-
torway. This year the Agency 
plans to launch the engi-
neering tender procedures 

for the section from Ruse to 
the bypass of Byala and the 
Byala bypass road. Their to-
tal length is 75 km, which is 
more than half the track of 
the motorway. 

A key project for North-
west Bulgaria is the road 

Vidin – Botevgrad. In 2018 
will be launched tenders for 
selection of contractors for 
construction and supervision 
of two sections from Vidin 
to Ruzhintsi – 52 km, and 
from Mezdra to Botevgrad – 
33 km. 

Minister Kralev, 2017 was extremely 

successful for the Ministry of Youth and 

Sports in terms of implemented infrastruc-

ture projects. Which were the most impor-

tant of them?

Serious investments in the sports infra-
structure in Bulgaria began in 2009 during 
the first government of Prime Minister Boyko 
Borisov. We are proud that for the three 
terms of office have been invested over 
BGN 350 million in the construction and 
renovation of facilities. In 2017 we managed 
to complete the reconstruction of Festivalna 
Hall. We have found a sponsor for its main-
tenance who will provide BGN 100 thousand 
a year and it is already called Asics Arena. 
We have completed a further stage of the 
renovation of Akademika 4 km Complex, 
where there is also a swimming pool, which 
has also been completely renovated. We 
opened the wrestling hall in Sliven, which 
will be used by the club of Stanka Zlateva. 
The reconstruction of the stadiums Ticha in 
Varna, Ivaylo in Veliko Tarnovo and Ogosta 
in Montana was completed. The reconstruc-
tion of the Winter Palace in Sofia started 

and the construction of Arena Burgas con-
tinues. 

Which site you are most proud of? 

Each one of the sites is important to me 
because there is much work behind it and 
it is of great importance to the people who 
use it. It seems that most valuable however 
was the reconstruction of Asics Arena. From 
the first moment I took the commitment to 
work for Bulgarian sport one of my dreams 
was to see this hall renovated as it has not 
worked since 2011 and the athletes were 
left without their home. And without provid-
ing them with normal conditions for winter 
training we cannot build great athletes. We 

have made a unique facility that is already 
full of life and accepts training and racing. 
After the renovation the capacity of the hall 
has increased to 2,270 seats with the pos-
sibility to accommodate up to 6,000 people 
for concerts and mass events. All seats 
have been replaced. The most up-to-date 
and quality sports equipment was installed 
– a complete set of track and field athletics 
appliances and a track with four corridors 
by the reputable manufacturer Mondo. VIP 
lodges, premises for administration, staff, 
teams, referees, delegates, doping control 
and a media sector were isolated. Disabled 
access is provided both in the competition 
area and on the stands. During the recon-
struction energy-efficiency measures and 
insulation of the walls and roofs were intro-
duced as a result of which the cost for heat-
ing and consumables will be substantially 
reduced by 40%. 

I am very proud also with the renovation 
of Sofia Hall, with the program for renova-
tion of the football stadiums that we started, 
with everything we do for our sports infra-
structure. 

Krasen Kralev, Minister of Youth and Sports:

Arch. Ivan Nestorov, Manager of the National Construction Supervision Directorate:

Over BGN 350 M invested in sports infrastructure since 2009 

I continue to work for strengthening preventive control 
Arch. Nestorov, at the beginning of 

2018, what do you think was done in the 

previous year? 

I thank the colleagues who have worked 
throughout the year. Their activity is evident 
from their reports. I will remind you that only 
for almost four months I have been at the 
head of the National Construction Super-
vision Directorate. A total 50,800 inquir-
ies, complaints, alerts and applications by 
individuals and legal entities have been 
received, including through the National As-
sembly, the Presidency, the Council of Min-
isters, the Ministry of Regional Development 
and Public Works (MRDPW), the Ombuds-
man and other departments, as well as re-
quests for the appointment of State Accept-
ance Commission. Of these, 16,866 were 
tabled into the central office of the National 
Construction Supervision Directorate and 
about 33,934 – in our regional directorates. 
A total 425 procedures have been carried 
out for the issuance of a certificate for en-
try in the register of the consultants for as-
sessment of the compliance of investment 
projects and/or exercising construction su-
pervision and for reporting of changes in the 

circumstances of an issued certificate. A 
total 3,119 construction works were com-
missioned for which state acceptance com-
missions were held and permissions were 
issued for use by the National Construction 
Supervision Directorate authorities.  

A large number of these sites are of 
wide public importance, including financed 
by European funds under various opera-
tional programs – Regions in Growth, En-
vironment, etc. I would like to point out as 
an example the rehabilitation of the railway 
infrastructure in sections of the railway line 
Plovdiv – Burgas from km 105+560 to km 
292+460; the internal reconstruction of an 
existing semi subterranean bunker in the 
Radiotherapy Department of the Complex 
Oncological Center – Burgas with instal-
lation of a medical linear accelerator; the 
constructive strengthening of the St. Sofia 
Basilica; the integrated water project for 
Shumen – second stage, and others. 

In 2017, a total of 36,864 inspections 
were carried out by experts from the Na-
tional Construction Supervision Directorate 
on construction sites for establishing the 
lawfulness of the construction, putting into 

operation and their use. As a result, 648 
findings of established violations of the Spa-
tial Planning Act (SPA) were drawn up and 
the necessary follow-up procedures to the 
SPA were undertaken. A total of 484 acts 
of administrative violations were drawn up 
and 540 administrative-criminal proceedings 
were carried out.

Over the past year 255 effective orders 
for removal of illegal construction were ef-
fectively enforced. There were also 336 
complex planned inspections of municipal 
and regional administrations. As a result 
of the established violations, a total of 179 
administrative-criminal proceedings were in-
stituted against officials in local administra-
tions and participants in construction. 

Deputy Prime Minister of Serbia 

Zorana Mihajlovic:

We are extremely pleased with the 
work done by the Bulgarian road 
construction company in the section 
Nis – Dimitrovgrad

In Southeast Bulgaria were adopted 
budgets with higher taxes, loans and 

“Four Bulgarian companies are currently working on Cor-
ridor 10 and we are very pleased with them. We are extremely 
pleased with the work done by the Bulgarian road construction 
company in the section Nis – Dimitrovgrad. I hope that this year 
we will completely build our part of Corridor 10. That is really 
important to us. We would like to have good connections with 
other countries. We will be far more successful if we are not talk-
ing about physical barriers but building motorways and railway 
lines,” said on TV Europe Deputy Prime Minister and Minister 
for Construction, Transport and Infrastructure of Serbia Zorana 
Mihajlovic. She was on a visit to Bulgaria at the invitation of the 
Minister of Transport, Information Technology and Communica-
tions Ivaylo Moskovski. During her visit Zorana Mihajlovic met 
with Ivaylo Moskovski and the Minister of Regional Develop-
ment and Public Works Nikolay Nankov. The main topics of the 
conversation were in the field of railway and road infrastructure, 
as well as connectivity and integration of the Western Balkans 
with the European Union. 

Trace Group Hold PLC is one of the companies operating in 
our western neighbor. At the end of 2016 Trace first finished its 
site on the motorway Nis – Dimitrovgrad. The company has com-
pleted two sections of it, which have a total length of 14,311 km. 

The Mayor of Kardzhali Eng. Hasan Azis defined the 2018 
budget as strongly investment and leading ahead in several di-
rections. “We respond to indebtedness with an active capital 
program because stepping up this process is the only right way 
to generate additional revenue,” he stressed while adopting the 
most important normative document to local authorities.  

The municipal council approved a BGN 59.1 million budget 
for 2018, with a 19% increase compared to the previous year. Of 
these, BGN 35 899 005 are from the central budget and BGN 
23 200 995 from local revenues. In the first item most funds are al-
located to the delegated by the state activities – BGN 29 884 605.

The municipality investment program for this year is planned 
to be BGN 11.581 million including 95 sites. The target subsidy 
for capital investment from the republican budget is BGN 2.517 
million. Own revenues from the sale of municipal property will 
amount to BGN 4.410 million. There are steps to improve the 
water supply of small settlements in the municipality. 

The funds from the European Union, which will be absorbed 
in 2018, amount to a total of just over BGN 8.3 million. They are 
protected by the municipality under 8 projects. The largest one is 
“Renovation and reconstruction of educational sites in the town 
of Kardzhali” under OP “Regions in Growth 2014 – 2020” (OPRG 
2014 – 2020). In 2018 activities for BGN 6.237 million will be car-
ried out of which under OPRG 2014 – 2020 are BGN 6.2 million 
and municipal co-financing is BGN 37,034.

In 2018 RIA will launch tenders for 
strategic projects 
Among the projects are 50 km of Hemus Motorway, sections of 
Ruse – Veliko Tarnovo Motorway and the road Vidin – Botevgrad 
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„Лион“ се класира за 
четвъртфиналите в тур-
нира за Купата на Фран-
ция. „Хлапетата“ побе-
диха трудно с 2:1 като 
гост „Монпелие“ и стиг-
наха до последните осем 
в надпреварата за пръв 
път от 2012 г., когато 
спечелиха отличието.

Старши треньорът 
Брюно Женесио бе на-

правил цели 5 промени в 
състава си в сравнение с 
този при успеха с 3:2 над 
„Монако“. 

Първи от своя шанс 
се възползва Максуел 
Корне, който откри ре-
зултата в 13-ата мину-
та. Той получи пас от 
Бертран Траоре и изне-
нада вратаря на домаки-
ните Бенжамен Лекомт с 
удар в близкия ъгъл. Това 
беше общо четвъртият 
гол през сезона за 21-го-
дишния нападател.

„Монпелие“ изравни 

скоро с попадение 
на преотстъпения 
от „Пари Сен Жер-
мен“ Нанитамо Ико-
не. Той се разписа 
след  асистенци я 
на Пол Ласне. В 27-
ата минута обаче 
Педро Мендеш фау-
лира Набил Фекир в 
наказателното поле 
и звездата на „Лион“ 
реализира дузпата.

През  второто 
полувреме Антони 
Лопеш направи ва-
жни спасявания.

Отборът на „Севиля“ е първи-
ят финалист в турнира за Купата 
на краля. Андалусците се наложи-
ха с 2:0 над „Леганес“ и в спора за 
трофея ще се изправят срещу по-
бедителя от двойката „Валенсия“ 
– „Барселона“. Головете за тима 
на Винченцо Монтела вкараха 
Хоакин Корея в 15-ата минута и 
Франко Васкес в самия край на ре-
довното време.

Припомняме, че „Леганес“ под-
несе голямата изненада в чет-
въртфиналната фаза, когато ели-
минира „Реал Мадрид“, при това 
с победа на „Сантяго Бернабеу“. 
Този път обаче момчетата на 
Асиер Гаритано не създадоха поч-
ти никакви проблеми на „Севиля“, а 
ранният гол допълнително успокои 
домакините.

„Севиля“ от своя страна спече-
ли купата за последно през 2010 г., 
когато победи „Атлетико“ (Мад-
рид). Сега финалът ще се играе 
на новия стадион на „дюшекчиите“ 
Wanda Metropolitano на 21 април.

Първият мач между „Леганес“ 
и „Севиля“ преди седмица завър-
ши 1:1 и севилци знаеха, че срещу 
себе си ще имат съперник, който 
не се притеснява да играе на чужд 
терен. Двубоят на „Рамон Санчес 
Писхуан“ започна с опасни фланго-

ви атаки и към двете врати. Гос-
тите дори бяха по-активни, а в 
защитата на „Севиля“ имаше хаос.

В 15-ата минута обаче никой 
не успя да попречи на Луис Мури-
ел да пробие по аутлинията и да 
подаде на Хоакин Корея, за когото 
бе лесно да открие резултата. 
Домакините оставиха инициати-
вата на „Леганес“, разчитайки да 
решат всичко с контраатаки. 

В 40-ата минута Муриел на-
предна и върна топката към Ба-
нега, но след неговия изстрел 
защитник на „Леганес“ изчисти 
малко пред голлинията. В самия 
край на полувремето Серхио Ес-
кудеро отправи прехвърлящ удар с 
глава, но отново се намеси брани-
тел в зелено.

През втората част „Леганес“ 
все по-рядко атакуваше опасно. 
Малкото напрегнати моменти 
за Серхио Рико дойдоха след ста-
тични положения, но стражът на 
„Севиля“ се справи с тях. След час 
игра Муриел се откъсна и малко 
пред наказателното поле беше за-
държан от футболист на гости-
те, но реферът Хавиер Естрада 
Фернандес не отсъди нарушение. 
Минути след това Шампейн спаси 
силен удар на Пабло Сарабия.

„Севиля“ нито за миг не даде 
възможност на гостите да се 
доберат до изравнителен гол. В 
89-ата минута Франко Васкес се 
пребори с бранител на „Леганес“ 
и вкара под гредата за крайното 
2:0.

Българският на-
ционален отбор по 
футбол ще играе 
при ятелски  мач 
срещу Босна и Хер-
цеговина в София 
на 23 март. Нови-
ната съобщиха за 
„Труд” мениджъри 
от Германия, които 
планират да дойдат да наблюдават на живо играчите у нас. 

От Българския футболен съюз все още не са обявили подобна 
проверка, но от босненската федерация са пуснали пълна програ-
ма за националния си тим, която включва и контрола с участника 
на Мондиала Сенегал във Франция на 27-и. Датата е една от 
последните свободни във ФИФА преди старта на Купата на на-
циите през есента.

Преговорите за контролата са направени в Лозана, където бе 
изтеглен жребият за новото състезание под егидата на УЕФА. В 
нашата група е Словения и босненците са отлична възможност 
за проверка.

Досега сме се срещали с този съперник само веднъж в кон-
трола. Под ръководството на Пламен Марков победихме с 2:1 в 
Зеница с два гола на Димитър Бербатов през 2008-а. През есента 
юношите ни до 19 години паднаха с 0:2 от босненските си връст-
ници на новата база на националите.

Босна и Херцеговина се класира за Мондиал 2014, но там от-
падна в тежка група с Аржентина, Нигерия и Иран. Звезда на от-
бора е голмайстор №1 на Серия „А” за миналия сезон Един Джеко 
(„Рома“), който бе трансферна цел на „Челси” през зимата, но 
„вълците” не го пуснаха.

Носителят на три титли от 
„Големия шлем“ Стан Вавринка 
пристигна в София за участие-
то си в турнира Sofia Open. Той 
е определен за водач в схемата 
след оттеглянето на миналого-
дишния шампион Григор Дими-
тров.

„Щастлив съм да бъда тук, 
в България. Сега се чувствам 
доста по-добре, отколкото в 
Австралия. Зная, че не съм в 
топформа, защото за да я достигна, са нужни време и 
мачове. Винаги искам да печеля, но в момента нямам 
големи очаквания към себе си, ако победя в повечето 
двубои, това ще е бонус“, е споделил Вавринка на прес-
конференция в зала „Арена Армеец”.

„Григор винаги е бил много приятен играч за гле-
дане, невероятно атлетичен на корта. Със сегашния 
си треньор Дани Валверду вършат отлична работа 
заедно. Тренирали сме с него, играли сме на двойки 
и се радвах много, когато той спечели „Мастърс“-а 
в Синсинати и Финалния турнир в Лондон. Той заслу-
жава тези успехи, защото зная колко сериозно рабо-
ти... Срещу Григор се играе трудно, побеждавал ме е 
неведнъж, но извън корта е добър приятел“, е казал 
още 32-годишният швейцарец, говорейки за първата 

ракета на България.
В същото време официално 

приключи българското участие 
в надпреварата, след като Алек-
сандър Донски и Александър Ла-
зов загубиха в турнира на двой-
ки от Джейми Серетани (САЩ) 
и Сандро Жил (Белгия).

Поставеният под №4 Филип 
Колшрайбер не успя да се класи-
ра за четвъртфиналите на Sofia 
Open 2018. Опитният германец 

отстъпи в два сета на Мирза Башич от Босна и Хер-
цеговина - 5:7, 6:7 (5) след близо два часа игра. По този 
начин Колшрайбер стана най-силният тенисист, който 
отпадна до момента. Първият сет беше равностоен 
и двамата с лекота печелеха подаванията си. Башич 
обаче нанесе своя удар в 12-ия гейм, когато Колшрай-
бер сервираше, за да изравни за 6:6. Босненецът взе 
първите три точки, след което началният удар почти 
измъкна съперника му, но третият сетбол бе реали-
зиран. Втората част се разви по сходен начин. Колш-
райбер отново изпадна в трудна ситуация, но добрият 
му сервис му помогна и се стигна до тайбрек. В него 
Башич рискува и при 5:5 спечели много важна точка на 
мрежата. Последва мощен сервис и изненадата стана 
факт.

Станимир Беломъ-
жев остана втори на 
Европейското първен-
ство по ски ориенти-
ране във Велинград. 
Първоначално му бе 
присъдена титлата, 
тъй като предста-
вителят на Швеция 
Ерик Рост пропусна 

контролна точка и заради това му беше наложено на-
казание. 

Подадената след това решение контестация от 
щаба на Швеция беше уважена от съдийското жури, 
което върна победата на Рост. Така среброто остана 
за Беломъжев, а бронзът - притежание на Ойвинд Ва-
тервалд (Норвегия). 

С по едно място надолу слизат и останалите двама 
българи. Николай Димитров се нареди 37-и, а Боян Софин 
остана 46-и от 48 завършили.

Времето на Рост като победител в официалния про-
токол е 1:33:48, а това на българина за 19,8-километро-
вото трасе - 1:34:39 минути. 

Това е вторият медал за Беломъжев след бронза в 
средната дистанция преди няколко дни.
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В следващия брой очаквайте

МАРШРУТИСПЕЦИАЛЕН ГОСТИНТЕРВЮ
Инж. Атанас 
Ангелов, 
председател на 
УС на БААИК

Малина Крумова, 
зам.-министър на 
регионалното развитие и 
благоустройството

Ñòðîèòåë петък, 9 февруари 2018

Шафхаузен – 
швейцарската 
прелест до  
Рейнския водопад

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

Concept Watch е един луд 
концептуален часовник. Той 
има необичаен дизайн, вдъх-
новен от производството 
на... самолети. И затова с 
него можете да прелети-
те до всяка часова зона. 
Страничните ролки показ-
ват часовете и минутите, 
а централната - мястото, 
което Ви интересува. За 
начало ще кажем, че аксе-
соарът е на Germain Baillot 
и все още не се произвежда 
масово, а като предпола-
гаема цена се споменава 

сумата от около половин 
милион долара.

Според критиците 
моделът в пълна степен 
доказва максимата на ав-
тора му Робин Матю, че ди-
зайнът е мястото, където 
науката и изкуството се 
разпадат едно в друго. Все 
пак научно доказано е, че 
компаниите, произвеждащи 
часовници, имат някакъв 
афинитет към сложност-
та. Те се стремят да съз-
дадат продукти, които да 
са възможно най-объркани. 
Колкото повече функции, 
макар и странни, има един 

часовник, толкова повече 
може собственикът му да 
се гордее с него.

Футуристичният ча-
совник на Baillot в крайна 
сметка чертае как ще из-
глежда бъдещето, когато 
недостижимите техноло-
гии ще отстъпят място 
на елегантните линии. Той 
е оборудван с две услож-
нения: 24-часов световен 
таймер за GMT (Средното 
гринуичко време) и верти-
кален турбилон - приспо-
собление, което намалява 
влиянието на гравитация-
та над аксесоара и го пра-
ви по-точен. 

Вдъхновен от силуета 
на космически кораб или 
боен самолет, часовникът 
е проектиран с купол от 
безцветен сапфирен крис-
тал, който е вторият най-
твърд скъпоценен камък. В 
него трио от цилиндрични 
ролки показва времето в 
лесно четлива форма. Но-
сът се върти и превърта 
световния часовников ва-
ляк, който служи като UTC 

позоваване (часовото вре-
ме, спрямо което се изчис-
лява времето в различните 
часови зони) за съответ-
ния град, по същия начин, 
както при много класиче-
ски 24-часови или GMT ча-
совници. 

Струва си да се отбе-
лежи, че това, което на-
ричаме световен таймер, 
няма да бъде напълно точ-
но, тъй като завъртането 
на ролката UTC не променя 
местното време. Това го 
прави особено подходящ за 
пътуващи хора. 

Масивният силует на 
часовника е може би най-
непосредственият очеви-
ден недостатък. Той обаче 
не се поддава на ежедневно 
износване - дори и каишка-
та, която в лицевата си 
част е кожа, а отвътре е 
подсилена с интегрирана 
каучукова лента. 

Прототипът на творе-
нието е в сребърен цвят и 
розово злато с черна ка-
ишка, украсена с червени 
детайли. 
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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, 9 февруари 2018 Ñòðîèòåë

Блондинка си купува 
торта. Продавачът  
я пита:
- Да Ви я нарежа ли  
на парчета?
- Да - отговаря 
блондинката.
- На 6 или на 12 парчета 
предпочитате?
- На 6. Малко множко  
ще ми дойдат 12. 

Собствениците 
на недвижими 

имоти вече 
могат да плащат 

месните си 
данъци и такси
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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


