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Мартин Славчев
Ренета Николова

Новият изп. директор на Камарата на строите-
лите в България (КСБ) инж. Мирослав Мазнев проведе 
първа работна среща с ръководството на Област-
ното представителство на КСБ в Русе. На нея бяха 
обсъдени актуални за бранша въпроси. Срещата бе 
по покана  на председателя на ОП на КСБ – Русе, инж. 
Севдалин Петров. В нея се включиха членове на Об-
ластния  и на Контролния съвет на местната струк-
тура на Камарата, както и прокуристът и главен 
редактор на вестник „Строител“ Ренета Николова. 

„През последните 10 години Камарата на строи-
телите в България се утвърди като най-авторитет-
ната браншова организация в страната. Гласът на 
КСБ се чува и на най-високите нива в управлението 
на държавата. Но има още много какво да се направи. 
Основната цел на Камарата е да защитава интереси-

те на всички фирми, които членуват в нея. Когато сме 
обединени като гилдия, ще имаме силата заедно да 
решаваме проблемите на бранша“, заяви инж. Мазнев.

Един от най-актуалните за русенските строите-
ли въпроси, които бяха поставени на срещата, бе за 
липсата на квалифицирани кадри в сектора. ОП на КСБ 
– Русе, съвместно с учебните заведения и областния 
управител се опитват да решат проблема, като на-
сърчават младите хора да се насочат към тази про-
фесия, каза инж. Севдалин Петров. Той посочи и една 
от предприетите стъпки в тази насока - организи-
рана дискусия под егидата на областния управител 
Галин Григоров, чиято тема е била именно изборът на 
професия на подрастващото поколение. Усилия пола-
гат и ръководствата на ПГСАГ „Пеньо Пенев“, и на 
Русенския университет „Ангел Кънчев“, където през 
тази година ще завършат първите абсолвенти от 
специалност „Строителен инженер”, подчерта пред-
седателят на русенските строители.
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Инж. Борислав Крушкин, член на Комисията за воденето, 
поддържането и ползването на ЦПРС

22 февруари

Инж. Михаил Драганов, член на УС на КСБ

Росица Георгиева 

Областното представителство на 
Камарата на строителите (ОП на КСБ) 
в София проведе редовното си месечно 
заседание. Присъстващите бяха запозна-
ти с изпълнението на решенията, взети 
през януари. Предстои да се проведе сре-
ща между представители на ОП на КСБ 
– София, и ЧЕЗ. Целта е определяне на 
група, която да разглежда възникналите 
въпроси в хода на работата между двете 
организации. 

Членовете на Областното предста-
вителство бяха информирани за измене-
ния в Закона за обществените поръчки, 
които са в сила от 22 декември м.г. На 
базата на промените фирмите могат 
да бъдат отстранявани от участие в 
тръжни процедури, ако имат влезли в 
сила препоръки или постановления от ИА 
„Главна инспекция по труда“, независимо 
че нередностите са отстранени. Беше 
решено да се потърси юридическа консул-
тация какви стъпки може да предприеме 
организацията. След това ще се подгот-
ви становище, което да бъде предложено 
на ръководството на КСБ и депозирано в 

Народното събрание. И.д. председателят 
на Камарата и председател на ОП на КСБ 
– София, инж. Илиян Терзиев информира 
присъстващите за проведеното заседа-
ние на Управителния съвет (УС) и взети-
те решения. На 22 февруари ще се състои 
извънредно Общо събрание на Камарата. 
В дневния ред е освобождаване на инж. 
Николай Станков като ръководител на ор-
ганизацията и избор на нов председател. 
Ще бъде попълнен и съставът на УС. 

Припомняме, че кандидатурата на 
инж. Илиян Терзиев за председател на 
КСБ бе единодушно подкрепена от УС на 
КСБ на заседанието в Стара Загора. 

Следващото заседание на ОП на КСБ 
– София, ще се проведе на 7 март т.г.
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Надежда Стефанова, 
ОП на КСБ - Габрово

На 6 февруари Областното предста-
вителство на КСБ в Габрово и „Строи-
телна квалификация“ ЕАД проведоха две 
обучения. В тях участваха служители на 
фирми членове на ОП на КСБ – Габрово, и 
компании, вписани в Централния профе-
сионален регистър на строителя. Пър-
вото обучение беше по „Безопасност 
и здраве в строителството“, съгласно 
чл. 281, ал. 5 от Кодекса на труда и чл. 6, 
ал. 1 от Наредба РД – 07 – 2/16.12.2009 г., 
включващо два модула „Длъжностни лица 
по безопасност и здраве при работа“, в 
което участваха 41 души, и „Координато-
ри по безопасност и здраве в строител-
ството“ - 42-ма. 

Вторият курс бе за „Контрол по ка-

чеството на изпълнение на строител-
ството и съответствие на влаганите в 
строителството  продукти”, в което се 
включиха 34 представители на местните 
компании. Обучението обхвана актуални 
теми от осигуряването на здравословни и 
безопасни условия на труд в сектора, под-
несени с много нагледни примери.

Лектор на курса бе доц. д-р инж. Лъче-
зар Хрисчев, преподавател в УАСГ. 

Снимка авторът

Емил Христов

Ръководството на Камарата на стро-
ителите в България (КСБ) ще проведе 
среща с председателя на Румънската 
асоциация на строителните контракто-
ри (ARACO) Лаурентиу Плошчану. Тя ще се 
състои в централния офис на КСБ. Учас-
тие в събитието от страна на КСБ ще 
вземат инж. Илиян Терзиев – и.д. председа-
тел на УС на КСБ и председател на ОП на 
КСБ - София, инж. Николай Николов – зам.-
председател на УС на КСБ и председател 
на ОП на КСБ - Бургас, инж. Любомир Кача-
маков - член на УС на КСБ, ръководител на 
секция „Високо строителство“ към КСБ и 

представител във FIEC на групата държа-
ви от Централна и Източна Европа, инж. 
Мирослав Мазнев, изп. директор на КСБ, 
Нина Георгиева от отдел „Международна 
дейност и управление на проекти“ към КСБ 
и Ренета Николова, прокурист и гл. редак-
тор на в. „Строител“. На срещата ще бъ-
дат обсъдени възможностите за сътруд-
ничеството между двете организации.

ARACO е конфедеративна и професио-
нална асоциация на работодателите от 
строителната индустрия и свързаните 
с нея области, представителна на нацио-
нално ниво. Припомняме, че през 2008 г. 
КСБ сключи споразумение за сътрудни-
чество с румънските си колеги. 

Десислава 
Бакърджиева

Ученици от 12-и 
клас от гимназии 
от 11 града в Запад-
на България - София, 
Плевен,  Дупница, 
Благоевград, Кнежа, 
Етрополе, Пирдоп, 
Козлодуй, Монтана, 
Перник и Видин, ще 
се състезават във втори кръг на кон-
курса „Стани стипендиант на ЧЕЗ“. Те 
ще решават две задачи - въпроси с мно-
жествени отговори и една електротех-
ническа задача. Резултатите ще станат 
известни в края на февруари, а месец по-
късно ще се проведе финалният трети 
кръг.

Домакини на втория кръг са три учеб-
ни заведения. В Професионалната гим-
назия по транспорт „Макгахан“ в София 
ще се явят състезателите от София, 
Етрополе и Пирдоп. Професионалната 
гимназия по техника и електротехника 
в Монтана „Христо Ботев“ ще посрещне 
участниците от Монтана, Плевен, Ловеч, 
Кнежа, Козлодуй и Видин. В Професионал-
ната гимназия по техника и строител-
ство в Перник „Арх. Й. Миланов“ знанията 
си в областта на електротехниката ще 
премерят юношите от Перник, Дупница, 
Кюстендил и Благоевград.

Надпреварата се организира за шес-
та поредна година. Тя е част от Графика 
на националните състезания по профе-
сии през учебната 2017 - 2018 г. на Ми-
нистерството на образованието и на-
уката.

Финалният кръг ще се проведе в края 
на март. Тогава ще се състезават 12-
те победители от втори кръг. Класира-
ните на първите три места ще бъдат 
стипендианти на ЧЕЗ за 2018 г. Те ще 
получат стипендия в размер на 500 лв. 
(без данъци) и шанса да кандидатстват 
с оценката от конкурса в Техническия 
университет в София, Колежа по енерге-
тика и електроника и Минно-геоложкия 
университет „Св. Иван Рилски“.

Допълнителна информация за регла-
мента на конкурса и периодите на про-
веждане на отделните кръгове може да 
бъде намерена на сайта www.stipendiant.
com.
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Снежана Гечева, 
ОП на КСБ - Търговище

Областният управител на Търговище 
Митко Стайков направи оглед на църква-
та „Свети Димитър“ в Омуртаг, която 
се нуждае от спешен ремонт. В провер-
ката на състоянието на храма се вклю-
чиха и инж. Тошко Райчев, член на УС на 
Камарата на строителите в България и 
председател на ОП на КСБ – Търговище, 
архиерейският наместник ставрофорен 
иконом Славчо Проданов и представите-
ли на Варненската и Великопреславската 
епархия.

По време на обиколката бяха обсъде-
ни възможните варианти за извършване 
на ремонтните дейности на подпорните 
колони и покрива в най-кратки срокове.
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Свилена Гражданска 

Европейската коми-
сия (ЕК) ще представи 
официалното си пред-
ложение за дългосроч-
ния бюджет на ЕС след 
2020 г. през следващи-
те месеци - най-късно 
в началото на май. Това 
стана ясно на съвмест-
на пресконференция на 
председателя на ЕК Жан-
Клод Юнкер и комисаря 
по въпросите на бюдже-
та и човешките ресурси 
Гюнтер Йотингер. „Про-
мяната се налага, за да 
имаме повече време да 
обсъждаме документа“, 
обясни Юнкер. Междувре-
менно ЕК ще продължи 
да изслушва мнението 
на всички заинтересова-
ни страни, включително 
чрез обществените кон-
султации относно прио-
ритетите на ЕС, които 
започнаха през януари.

„Когато говорим за 
бюджети, нямаме пред-
вид счетоводство,  а 
приоритети. Чрез тях 
нашето бъдеще намира 
израз в конкретни цифри. 
Така че нека първо да 
дискутираме това как-
ва Европа искаме. След 
това страните членки 
трябва да подкрепят 
желанията си със съ-
ответните финансови 
средства“, заяви пред-
седателят Юнкер. Той 

допълни, че когато се 
обсъжда колко амбициоз-
ни ще са действията на 
ЕС в области като защи-
та на външните граници, 
подкрепа за Съюз за от-
брана, помощ за цифро-
вата трансформация на 
Европа или повишаване 
на ефективността на 
политиките в сфера-
та на сближаването и 
селското стопанство, 
е важно лидерите да са 
наясно какво конкретно 
означава направеният 
от тях избор по отно-
шение на финансирането 
на равнище ЕС. „Именно 
това се опитва да на-
прави Комисията, като 

показва количествено-
то изражение на различ-
ните възможни варианти 
на политика“, подчерта 
Юнкер. Така например, 
ако лидерите се спора-
зумеят да спазят често 
даваното обещание за 
подобряване на защита-
та на външните граници 
на ЕС, това ще струва 
между 20 и 25 млрд. евро 
за период от седем годи-
ни, а цялостна система 
за управление на грани-
ците на ЕС - до 150 млрд. 
евро. 

„ Не  трябва  да  се 
повтаря злополучният 
опит от 2013 г., когато 
настоящият бюджет 

на ЕС бе договорен със 
значително закъснение. 
Ако отново има такова, 
повече от 100 000 фи-
нансирани от ЕС проек-
та в ключови области, 
като подкрепа за бизне-
са, енергийна ефектив-
ност, здравеопазване, 
образование и социално 
приобщаване, няма да 
могат да започнат на-
време, а стотици хиляди 
млади хора ще пропус-
нат възможността да се 
възползват от обмен по 
„Еразъм +“ през 2021 г.“, 
подчерта комисарят по 
въпросите на бюджета и 
човешките ресурси Гюн-
тер Йотингер.

Снимка ЕК

Свилена Гражданска 

Девет са кандидатите за изработване на 
идеен проект за отклонението на третата ли-
ния на метрото към „Слатина“, съобщиха от „Ме-
трополитен“ ЕАД за вестник „Строител“. Това 
са „Метропроект Прага“ АД, „Ателие Серафимов 
- Архитекти“ ООД, „БИАС-М“ ЕООД, „Ар Джи Би“ 
ЕООД, „Свеко Енергопроект“ АД, „Инжпроект“ 
ООД, „Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджи-
ниърс“ ЕООД, „Рикат“ ООД, Консорциум „Метро-
линк“ ДЗЗД, включващ „Проджект Планинг енд Ме-
ниджмънт“ ООД и „Ориентал Кансълтънс Глобал“ 
АД. Поръчката обхваща трасе с дължина 5590 м 
и 6 броя станции. Предвижда се началната спир-
ка да се проектира със странични перони, като 
оборотът на подвижния състав да се извършва 
след станцията на изток чрез бретел, започващ 
от източния край на перона, и 2 броя коловози 
по 120 метра за оборот и топъл резерв. Между 
спирките на ул. „Коперник“ и ул. „Слатинска“ ще 
се направи S-връзка за аварийна смяна на посо-
ката на движение на подвижния състав. Всички 
станции ще се проектират с по два вестибюла 
в двата края на перона, като западният на на-
чалната ще е с пряка връзка със съществуващия 
подлез под бул. „Цариградско шосе“ на спирката 
„МБАЛ „Света Анна“. Индикативната стойност 
е 2,4 млн. лв.

Същевременно от „Метрополитен“ ЕАД обя-
виха обществена поръчка за изготвяне на идеен 
проект за трета метролиния в участъка между 
МС III-5 и МС III-2 – частична актуализация. Инди-
кативната стойност е 400 хил. без ДДС. Офер-
тите се подават до 22 март т.г. вкл. В обема 
на тръжната процедура се включва отсечката 
от км. 4+307,53 до км. 1+262,10 с обща дължина 
3045,43 м с 3 подземни станции – МС III-2, МС III-3 
и МС III-4, и участък за оборот и топъл резерв на 
метросъставите след МС III-2 на изток. Припом-
няме, че това е трасето от третата фаза на 
третата линия на метрото от  бул. „Владимир 
Вазов“ до жк „Левски Г“.

Мартин Славчев

С над 125 млн. лв. ще 
се финансира развитието 
на интегрирания градски 
транспорт в София. Про-
ектът включва рехаби-
литация на трамвайни 
линии, доставка на нови 

мотриси и надграждане на 
интелигентната система 
за управление на трафика 
и тази за информация на 
пътниците в реално вре-
ме.

Правителството прие 
решение, с което възлага 
на ръководителя на Упра-
вляващия орган на Опера-

тивна програма „Региони 
в растеж 2014 - 2020“ и 
зам.-министър на регио-
налното развитие и бла-
гоустройството Деница 
Николова да подпише до-
говор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ на Столичната об-
щина (СО). Той е на стой-

ност 125 485 941,89 лв., 
като европейските сред-
ства са 107 333 495 лв., 
а останалата част от 
сумата е съфинансиране 
от СО.

Предстои да започ-
нат дейностите по ре-
хабилитация на някол-
ко трамвайни отсечки, 

включително линията по 
бул. „Цар Борис III“, и купу-
ването на 13 нископодо-
ви съчленени трамвайни 
мотриси. Проектът цели 
насърчаване ползването 
на електротранспорта, 
като по този начин ще 
допринесе за решаване на 
проблемите в столицата, 

свързани с увеличаващия 
се трафик през деня, на-
растващите задръст-
вания, ниската скорост 
на придвижване, пътно-
транспортни произшест-
вия, високи концентрации 
на въглероден диоксид и 
други вредни емисии, шум 
и т.н.
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Емил Христов

„България ще стиму-
лира дебата за бъдещото 
финансиране на програми-
те и мерките, подкрепящи 
социална Европа.“ Това за-
яви министърът на труда 
и социалната политика 
Бисер Петков по време на 
откриването на междуна-
родната конференция „Ев-
ропейска законодателна 
рамка и защита на  наем-
ния труд: предизвикател-
ства пред Европейския 
стълб на социални права“. 
Събитието беше органи-
зирано от КТ „Подкрепа“ и 
Европейския работнически 
център (EZA). Участие във 
форума взеха президенти-
те на КТ „Подкрепа“ инж. 
Димитър Манолов, на EZA 
Барто Пронк и на най-го-
лемия румънски профсъюз 
„Картел Алфа“ Богдан Хосу, 
както и синдикални лидери 
от Белгия, Холандия, Фран-
ция, Австрия, Португалия, 
Румъния и Полша. Експер-

тите разгледаха широк 
кръг въпроси, свързани с 
националните политики 
и приоритети относно 
Европейския стълб на со-
циалните права (ЕССП) и 
възможния баланс между 
справедливата и устойчи-
ва закрила на трудещите 
се. 

Бисер Петков под-
черта, че е необходимо 

дебатът за социалното 
измерение на Европа да 
бъде общ с дискусията 
за бъдещето на финан-
сите на ЕС. „България 
споделя виждането, че 
без необходимите парич-
ни ресурси и без да има 
една по-социално ориен-
тирана многогодишна 
финансова рамка за след-
ващия програмен период, 

не би било възможно да 
се постигнат високите 
цели, поставени пред ико-
номическото и социално 
измерение на ЕС“, каза 
министърът. Той обър-
на внимание, че, за да не 
остане ЕССП само добро 
политическо намерение, 
са необходими конкретни 
мерки за практическо-
то му приложение на на-

Елица Илчева

Готов е идейният проект 
за реставрация и реновация на 
емблематичната сграда на ми-
нералната баня в Банкя, която 
от 17 години се руши. Той беше 
представен от районния кмет 
Рангел Марков и проектантския 
колектив с ръководител арх. Ча-
вдар Георгиев. Сградата, която е 
паметник на културата и забеле-
жителност на курортния град, ще 
бъде възстановена в автентич-
ния й вид. Това става възможно, 
след като на 5 декември 2017 г. 
кметът Марков подписа договор 
с „Консорциум Банкя 2020“ ДЗЗД 
за проектиране, консервация, 
реставрация и социализацията 
на обекта. 

„Запазваме балнеоложките 
функции и разработваме нов съ-
временен СПА център, който е 

с капацитет 160 - 180 човека. 
Проектът ще бъде съгласуван 
с Националния институт за не-
движимо културно наследство, 
след което започва същинското 
строителство и се надяваме до 
края на 2019 г. минералната баня 
да отвори врати за посетители и 
да се превърне в най-големия бал-
неоложки СПА център в България“, 
каза кметът Рангел Марков.

СПА центърът ще бъде в су-

терена, който досега е бил недос-
тъпен за посетители, тъй като 
там са се намирали котлите за 
отопление на помещенията. Ав-
торът на идейния проект арх. Ча-
вдар Георгиев разкрива, че едната 
съблекалня ще бъде преустроена 
във Виенски салон. Третият етаж, 
който преди е бил място за маса-
жи, ще претърпи пълна промяна.

Повече по темата четете в 
следващия брой.

Росица Георгиева

„В последните години инвес-
тираме много в кв. „Горна баня“. 
Предстои стартът на втория 
етап от проекта за ВиК инфра-
структурата в района. Осигуре-
но е финансиране от 2 млн. лв. и е 
избран изпълнителят”. Това съоб-
щи кметът на Столичната общи-
на Йорданка Фандъкова по време 
на проверка на изпълнението на 
ремонтните дейности на „Черве-
ната къща“ в кв. „Горна баня“. 

Зданието е общинска соб-

ственост и парите за обно-
вяването са  осигурени  от 
Специализирания общински при-
ватизационен фонд. Средства-
та са в размер на 270 хил. лв., 
а изпълнител е „Янкуловски Кън-
стракшън“ ЕООД. След приключ-
ване на ремонта до края на фев-
руари администрацията на район 
„Овча купел” има намерение в 
сградата да се помещават дет-
ска кухня, пенсионерски клуб, при-
емна за жителите, а таванските 
помещения ще бъдат превърнати 
в архив на квартал „Горна баня“. 
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Десислава Бакърджиева

Подобряване на качеството 
на железопътната услуга и увели-
чаване на превозите на пътници и 
товари са били акцентите в раз-
говорите между ръководствата 
на Турските държавни железници 
(TCDD) и Национална компания 
„Железопътна инфраструктура“ 
(НКЖИ). Чуждата делегация бе на 
работно посещение в страната 
ни от 12 до 14 февруари.

По време на срещите двете 
структури са обсъдили възмож-
ностите за сътрудничество на 
български и турски частни пре-
возвачи в областта на интермо-
далните превози. НКЖИ и TCDD 
са се договорили за създаването 
на работна група, която да сле-
ди дейността на граничния пре-
ход Капъкуле - Свиленград. Тя ще 

проследява приемането и преда-
ването на влаковете от двете 
страни, както и ще спомага за 
разрешаването на всякакви въпро-
си, касаещи безпроблемната рабо-
та на Капъкуле - Свиленград с цел 
увеличаване на жп трафика между 
България и Турция. Дискутирани 
са и възможностите за изгражда-
не на мостове и тунели, както и 

опитът на турските железници в 
тази област.

„Надявам се, че приятелските 
и колегиални отношения между 
двете администрации ще допри-
несат за по-качествена железо-
пътна услуга в направлението из-
ток-запад“, е заявил ген. директор 
на НКЖИ инж. Красимир Папукчий-
ски в края на работните срещи.

Международната конференция бе организирана от КТ „Подкрепа“  
и съвпадна с 29-ата годишнина от създаването на организацията

ционално ниво. „Работна 
група прави преглед по 
състоянието на тези 20 
принципа или права, кои-
то са залегнали в стълба, 
за да намерим тесните 
места и областите, в 
които се нуждаем най-
вече от подобрение, и 
съответно да приложим 
мерките за това, след 
което ще обсъдим резул-
тата от прегледа и по-
нататъшните действия“, 
допълни Петков.

Пред участниците в 
конференцията той пред-
стави и ключовите ев-
ропейски законодателни 
инициативи, чрез които 
ще се прилагат принци-
пите на ЕССП. „Българ-
ското председателство 
вече започна преговори с 
Европейския парламент и 
Европейската комисия за 
приемане на промените в 
директивата за команди-
рованите работници в ЕС. 
Планирали сме още няколко 
триолога с амбициозната 
цел да приключим три-
странните консултации 
по това досие в рамките 
на нашето председател-

ство“, подчерта Петков. 
Той добави, че Българ-
ското председателство 
работи за постигане на 
максимален напредък в 
преговорите за приемане-
то на Европейския акт за 
достъпна среда за хората 
с увреждания, Регламента 
за координация на систе-
мите за социална сигур-
ност и директивата за 
осигуряване на по-добър 
баланс между професио-
налния и личния живот на 
родителите и хората, по-
лагащи грижи.

„Мисля, че България би 
могла да бъде един добър 
мост между Изтока и За-
пада именно за периода на 
своето председателство 
и да съумее да е посредник 
на политиките, подкрепя-
щи социална Европа“, заяви 
на свой ред Барто Пронк. 
Той коментира, че е много 
важно как се прилага съ-
ществуващото социално 
законодателство в ЕС. 
„Колкото и да е справед-
ливо дадено законодател-
ство, ако то не се спазва, 
си остава един бял лист 
хартия“, посочи Пронк.

Емил Христов

„Коментирайки бъдещето на 
Европейския социален фонд и дъл-
гогодишната финансова рамка, 
трябва да проведем един задъл-
бочен разговор.“ Това заяви вице-
премиерът Томислав Дончев при 
откриването на международната 
конференция за бъдещето на Ев-
ропейския социален фонд на тема 
„Инвестиции в хората - пътят 
напред“, която се проведе в зала 
„Джон Атанасов“ в „София Тех 
Парк“. На събитието присъст-
ваха председателят на Комиси-
ята по бюджет в Европейския 
парламент Жан Артюи, главният 
директор на ГД „Заетост, соци-
ални въпроси и включване“ в ЕК 
Мишел Сервоз, конфедералният 
секретар на Европейската кон-
федерация на профсъюзите Тибау 
Вебер и около 350 представители 
на институции на ЕС, национал-
ни, регионални, местни публич-
ни органи, социални партньори, 
организации на гражданското 
общество, академичните среди 
и други. По време на форума те 
обмениха позиции и идеи за по-

литиката на ЕС в областта на 
човешкия капитал.

Според Томислав Дончев ново-
то социално предизвикателство 
е увеличаващата се пропаст 
между гражданите на ЕС със 
знания и тези с по-ограничени 
знания. „Затова е нужно да бъдат 
идентифицирани основните тен-
денции за бъдещите инвестиции 
в хората след 2020 г.“, каза той 
и допълни, че трябва да се осмис-
ли системата за социално под-
помагане и разходите, които се 
правят от ЕС. Вицепре миерът 
посочи още, че трябва да се на-
мери решение и за това каква да 
е грижата за дигиталните мал-
цинства, които дори и да не са 
проблем днес, ще бъдат такъв 
след 5-10 години. 

Снимка Румен Добрев
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„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени

Десислава Бакърджиева

В присъствието на преми-
ера Бойко Борисов външните 
министри на България Екате-
рина Захариева и на Македония 
Никола Димитров подписаха 
Протокола за размяна на ра-
тификационните документи, с 
което влезе в сила Договорът за 
приятелство, добросъседство 
и сътрудничество между двете 
държави, парафиран на 1 август 
2017 г. Церемонията се състоя 
в Гранитната зала на Минис-
терския съвет в София веднага 
след двустранна среща, на коя-
то министрите и премиерът 

са обсъдили следващите стъп-
ки за прилагане на контракта, 
бъдещите съвместни проекти 
и европейската интеграция на 
Западните Балкани.

„Договорът за добросъсед-
ство с Македония вече е факт, 
предстои практическата рабо-
та. Тя започва веднага със сре-
щата на транспортните мини-
стри на България, Македония и 
Албания. На нея ще бъдат об-
съдени етапите и лотовете за 
изграждане на бъдещата пътна, 
железопътна и дигитална ин-
фраструктура, която да свърз-
ва страните“, заяви премиерът 
Борисов. По думите му темата 

за развитието на инфраструк-
турата ще бъде разгледана и на 
форум на Европейската банка 
за възстановяване и развитие 
на 26 февруари в Лондон, за да 
може да бъде представен завър-
шен план при срещата на 1 март 
в София на председателя на ЕК 
Жан-Клод Юнкер и представите-
ли на страните кандидатки за 
членство в ЕС. 

„Благодарни сме, че с лидер-
ството на премиера Борисов 
по време на Българското пред-
седателство на Съвета на ЕС 
привлякохте толкова внимание 
върху региона“, каза министър 
Никола Димитров.

Свилена Гражданска

„Като председател на 
Стратегията на ЕС за 
Дунавския регион ни пред-
стои да фокусираме уси-
лията си върху подобрява-
нето на координацията и 
взаимодействието между 
различните заинтересова-
ни страни в механизма. Ще 
работим за реализацията 
на една от темите, която 
е с основен приоритет – 
развитието на културата 

и туризма и приноса на 
инвестициите в тях за об-
щия икономически растеж 
на ЕС и в частност държа-
вите, които са включени 
в стратегията“. Това е 
заявила зам.-министърът 
на регионалното развитие 
и благоустройството и 
национален координатор 
на стратегията Дени-
ца Николова на заседание 
на Националната група 
за координация по меха-
низма за изпълнение на 

стратегията във формат 
зам.-министри. Това съ-
общиха от пресцентъра 
на Министерството на 
регионалното развитие 
и благоустройството. В 
събитието са участвали 
зам.-министрите на кул-
турата Амелия Гешева, на 
околната среда и водите 
Атанаска Николова и на 
енергетиката Жечо Стан-
ков, съветникът на минис-
търа на образованието и 
науката Константин Кон-

стантинов, както и пред-
ставители на министер-
ствата на транспорта, 
информационните техно-
логии и съобщенията, на 
туризма, на икономиката, 
на труда и социалната 
политика, на вътрешните 
работи, на земеделието, 
храните и горите, на мла-
дежта и спорта и на външ-
ните работи.

„2018 г. е Европейска 
година на културата и за-
това темата за приноса 

на културата и туризма 
към икономическия растеж 
е подходяща за дебатиране 
в контекста на бъдещето 
на кохезионната политика 
след 2020 г.“, е допълнила 
зам.-министър Николова. 
Тя е информирала още, че 
на 18 и 19 октомври т.г. 
в София ще се проведе го-
дишният форум, посветен 
на Дунавската страте-
гия. Конференцията може 
да бъде акцентирана към 
свързаността на култу-

рата и на инвестициите 
в туризма с образова-
нието, сигурността на 
обществените места, 
дигитализацията на ту-
ристическите продукти. 
На събитието ще бъдат 
коментирани бъдещето на 
макрорегионалната стра-
тегия след 2020 г., си-
нергията й с останалите 
подобни инициативи и въз-
можността те да имат по-
пряк достъп до финансира-
не през следващия период.

Свилена Гражданска

 „Усилията на прави-
телството са насочени 
към намаляване на адми-
нистративната тежест 
за гражданите и бизнеса 
и повишаване на ефек-
тивността на обслужва-
нето им по места.“ Това e 
заявил зам.-министърът 
на регионалното разви-
тие и благоустройство-
то инж. Валентин Йовев 
по време на откриването 
на новия офис на Агенци-
ята по геодезия, картог-
рафия и кадастър (АГКК) 
в Пловдив. Той се намира 
на пл. „Съединение“ №3. 

„Средно на ден през 
пловдивския офис на АГКК 

се подават по около 200 
заявления от граждани“, 
е информирал зам.-ми-
нистърът. По-голямата 
част от тях са за издава-
не на кадастрални скици, 
стана ясно още от думи-
те на инж. Йовев, който 
подчерта, че Пловдивска 
област е не само втора-
та по големина в страна-
та, но е и с изключителен 
инвестиционен интерес.

В новия офис гражда-
ните ще бъдат обслуж-
вани на 10 гишета. До 
края на годината пред-
стои да бъдат обновени 
и тези на АГКК в още пет 
областни града – Ямбол, 
Кърджали, Видин, Перник, 
Хасково.

„В бъдеще предстои 
надграждане и разши-
ряване на информацион-
ната система, за която 
агенцията отговаря, не 
само с кадастрални дан-
ни, но и със специализи-
рани“, е коментирал инж. 
Йовев и е съобщил, че 
кадастралната карта на 
страната в електронен 
вид обхваща около 25% 
от урбанизираните тери-
тории, в това число всич-
ки големи градове. В об-
ласт Пловдив тя покрива 
близо 34%. Към момента 
се създават кадастрални 
карти и регистри на ур-
банизирани територии на 
още 20 населени места в 
региона за 2281 ха.

Десислава 
Бакърджиева

Подписан е договорът 
за изпълнение на ремонт-
но-възстановителните 
работи на моста над р. 
Ботуня на път I-1 Монта-
на - Враца при км. 129+355 
в района на с. Краводер, 
съобщиха от Агенция 
„Пътна инфраструктура“ 
(АПИ). В съоръжението 
ще бъдат инвестирани 
близо 700 хил. лв. от бю-
джета на АПИ. Строител-
но-монтажните дейнос-

ти ще бъдат изпълнени 
от „Пътинженеринг-М“ 
АД. Контрактът им е на 
стойност 678 767,09 лв. 
Строителният надзор 
ще бъде осъществен от 
„Интерконсулт“ ЕООД за 
11 040 лв. Срокът за реа-
лизация е 90 дни.

СМР ще стартират 
при подобряване на ме-
теорологичните условия. 
Предвидено е изгражда-
не на ново пътно платно 
и плоча, хидроизолация и 
асфалтова настилка. Ще 
бъдат подменени ограни-

чителните системи, тро-
тоарните блокове и ще се 
подобри отводняването в 
участъка от км. 129+220 
до км. 129+458 на път I-1 с 
обща дължина 238 м. 

Съоръжението над 
река Ботуня е построено 
преди повече от 35 годи-
ни и досега не е основно 
ремонтирано. През февру-
ари м.г. бе констатирана 
повреда на целостта на 
пътната плоча на моста 
и необходимост от ре-
монтно-възстановителни 
работи. Незабавно бяха 
предприети мерки за въз-
становяване на компроме-
тираните зони в пътната 
плоча и асфалтовата на-
стилка.



6 ИНТЕРВЮÑòðîèòåë петък, 16 февруари 2018

Благодаря на строителния бранш, който активно участва в изпълнението на НПЕЕМЖС

Малина Крумова, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството:

Емил Христов

Зам.-министър Крумо-

ва, строителният бранш 

е много заинтересован 

дали Националната про-

грама за енергийна ефек-

тивност на многофа-

милните жилищни сгради 

(НПЕЕМЖС) ще продъл-

жи, защото дава работа 

на малките и средните 

фирми от сектора. Как-

во предстои през 2018 г.?

Националната програ-
ма за енергийна ефектив-
ност на многофамилните 
жилищни сгради продъл-
жава изпълнението си по 
план. Има осигурено финан-
сиране за саниране и през 
2018 г. В края на миналата 
година правителството 
отпусна 1 млрд. лв. Чрез 
тази сума не само се по-
стигат заложените цели, 
но и са обезпечени всич-
ки започнати до момен-
та мерки и дейности по  
НПЕЕМЖС. Мога смело да 
заявя, че Националната 
програма ще продължи и 
през 2019 г. 

В рамките на след-
ващата една година ще 
бъдат обновени поне 200 
- 300 блока, което ще оси-
гури работа на малките 
и средните строителни 
фирми. Както и Вие каза-
хте, това са компаниите, 
които най-много се нужда-
ят от програмата. Обек-
тите са с малка сложност 
на изпълнение, което поз-
волява да се включат фир-
ми, които нямат големи 
финансови възможности. 
За нас това е от изключи-
телно значение, тъй като 
строителният бранш е ва-
жен партньор, с който от-
ново ще работим активно, 
за да осигурим продължа-
ването на програмата. 

По отношение на ней-
ното бъдеще предстои в 
рамките на Национална-
та жилищна стратегия 
да структурираме нова 
програма. Тя ще бъде да-
леч по-устойчива от на-
стоящата, като ще се 
постараем да осигурим 
плавно преминаване от 
старата НПЕЕМЖС, но ус-
ловията ще бъдат по-раз-
лични. Търсим механизми 
за осигуряване на капита-
лизация на постигнатите 
резултати и гарантиране 
на устойчивост, защото 
очевидно е, че с ограничен 
публичен ресурс не е въз-
можно да се реализират 
всички необходими мерки 
на територията на цяла-
та страна. В момента в 
България има над 20 000 
сгради, които се нуждаят 
от обновяване - не само 
енергийно, но и цялостно, 
с цел удължаване на тех-
ния живот. Така че нашата 
задача е да осигурим дъл-
госрочност на програма-
та, а не да се работи на 

парче, инцидентно и само 
при наличие на публично 
финансиране. 

Искам да благодаря на 
строителния бранш, който 
активно участва в изпъл-
нението на НПЕЕМЖС. По 
неофициални данни на Ка-
марата на строителите в 
България (КСБ) над 200 000 
души са заети с дейности, 
свързани със санирането. 
Тук е моментът да кажа, 
че разчитаме на КСБ по 
отношение на недобросъ-
вестни фирми, които не 
трябва да бъдат допуска-
ни да реализират СМР за 
въвеждане на мерки за ЕЕ, 
защото това по един или 
друг начин компрометира 
постигнатите резулта-
ти от цялата програма. 
Важно е да се знае, че на 
фона на всички завършени 
обекти некачественото 
изпълнение е незначител-
но, но в същото време то 
намира най-голямо отра-
жение в медиите и пуб-
личното пространство 
и поставя под съмнение 
ефекта от НПЕЕМЖС. 
Другата ни бележка и 
това, което обичайно дис-
кутираме със строители-
те, е нерегламентираното 
използване на подизпълни-
тели. Очакваме браншът 
да се саморегулира.

Колко обекта вече са 

обновени по Национална-

та програма за енергийна 

ефективност (ЕЕ) и колко 

са в процес на изпълне-

ние?

От всички 2022 блока с 

осигурено финансиране по 
НПЕЕМЖС 1001 сгради са 
с изцяло приключили стро-
ително-монтажни работи, 
издадени са им всички до-
кументи и са въведени в 
експлоатация. В момента 
тече обновяването на 519 
други. Имаме около 300 
блока, за които тепърва 
предстои да се възлагат 
обществени поръчки за из-
пълнители. Останалите до 
2022 здания са на различни 
етапи.

Кога ще станат ясни 

промените в методи-

ката на НПЕЕМЖС и ще 

има ли нови референтни 

стойности за допусти-

мите дейности при из-

пълнението й?

Подготвяме изменение 
на Постановление №18 
на Министерския съвет, 
с което се утвърждават 
програмата и методика-
та за изпълнението й. Не 
предвиждаме промени на 
референтните стойно-
сти. Считаме, че тези, по 
които в момента се рабо-
ти, са оптимални за пос-
тигането на заложения 
Клас „C“.

Планирали сме други 
промени, които са насо-
чени най-вече към подо-
бряване на координацията 
между органите, отго-
ворни за изпълнението на 
програмата и за организа-
цията на работата. Те са 
в посока на издадените от 
МРРБ през последните ня-
колко месеца указания към 
общините.

В какво се изразяват 

тези указания?

Ние на няколко пъти 
изпращахме указания към 
общините за подобряване 
на контрола. Последни-
те, които издадохме, са 
за това да се извършват 
по-активни проверки на 
строителния процес поне 
веднъж на месец. Освен 
това преди вземането на 
Акт 15 задължително да 
се осъществява по-акти-
вен контрол и от страна 
на възложителите по от-
ношение на нерегламен-
тираното използване на 
подизпълнители, както и 
да се създадат условия 
гражданите сами при ус-
тановяване на нарушения 
да подават сигнали към 
компетентните органи. 
Целта е да се гарантира, 
че в хода на изпълнението 
няма да се допускат на-
рушения и некачествено 
строителство. 

Заедно с Главна дирек-
ция „Инспекция по труда“ 
създадохме и указания, кои-
то да гарантират здраве-
то и безопасността на 
работещите по тези обек-
ти, предвид че голямата 
част от тях са свързани 
с дейности на скеле. Не-
обезопасяването му води 
до нещастни случаи, които 
ние искаме да избегнем на 
всяка цена. Отделно сме 
разписали и други мерки, 
насочени към засилване на 
контрола. 

Наша е отговорност-
та да гарантираме, че 
Националната програма 

се реализира качествено 
и ефективно. Резултати-
те от нея са огромни за 
обществото и успехите 
до момента не бива да бъ-
дат омаловажавани с недо-
бросъвестно изпълнение и 
занижен контрол. В крайна 
сметка общината е възло-
жител и тя е тази, която 
трябва да следи проек-
тите. Със сигурност във 
всеки един от договорите 
има предвидени неустойки 
при констатирани нару-
шения. Местните админи-
страции имат начините 
да контролират фирмите, 
като освен това те като 
възложители могат да сиг-
нализират РДНСК.

Всеки един жител в 
даден блок също може да 
подава сигнал, ако забеле-
жи проблем. Заради това 
една от нашите препоръ-
ки беше да се слагат на 
публично място в сгради-
те, в които се изпълняват 
дейности, координатите 
както на отговорното 
лице в общината, така и 
на РДНСК.

При изпълнението на 

Националната програма 

поради спецификата на 

обектите, в които се из-

вършват СМР, понякога 

се появяват непредви-

дени разходи. Ще има ли 

промяна, която да гаран-

тира финансирането на 

подобни случаи?

Цените на отделните 
компоненти са нещо, кое-
то се дискутира много, 
особено от строителния 

бранш. Трябва да бъдем 
внимателни обаче с ре-
ферентните стойности, 
защото това е програма, 
която оперира на свобо-
ден пазар. Самият паза-
рен механизъм би трябва-
ло да определя цената за 
изпълнението на конкрет-
ните дейности. Мисли се 
в посока да се ограничат 
не толкова цените на от-
делните компоненти, кол-
кото тези на типовете 
дейности. Наистина уста-
новяваме, че там, където 
има констатирана нужда 
от конструктивни мерки 
за укрепване на сградата, 
референтните стойности 
в НПЕЕМЖС невинаги са 
достатъчни. 

Ние не можем да зада-
ваме цените, при които 
строителният бранш да 
оперира. Това противоречи 
категорично на законода-
телството за защита на 
конкуренцията.

Кои са общините, кои-

то се справят най-добре 

с програмата?

Най-много санирани 
блокове има в Благоевград 
– 121, следва Бургас с 91. 
Има и отлично справящи 
се по-малки общини, като 
Пазарджик – 38 обекта и 
Кюстендил – 35, които са 
били много активни още в 
самото начало при сдружа-
ването на собственици и 
подаването на документа-
цията. Не смятам, че това 
определя дадена община 
като по-добра, но дефини-
ра ясно, че е необходимо 
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при такъв тип национални 
програми да има доста по-
сериозна информационна 
кампания. 

За жалост има и таки-
ва населени места, в кои-
то въобще няма сгради, 
предвидени за саниране. 
Все пак не може да се оч-
аква хората във всички 265 
общини в страната извед-
нъж да разберат ползите 
от програмата, а и първо-
началните условия за до-
пустимост по НПЕЕМЖС 
ограничаваха по-малките 
сгради.

Вие казахте, че в рам-

ките на Националната 

жилищна стратегия ще 

бъде включена и нова про-

грама. Тя ще допуска ли 

сгради, които не покри-

ваха досегашните крите-

рии, да кандидатстват за 

обновяване? 

Да, като дори ще вклю-
чим малките жилищни 
постройки, които нямат 
характеристиките на 
блоковете. Също така не 
смятаме да се огранича-
ваме само до панелни жи-
лища или такива, които са 
строени по индустриален 
способ. От обновяване се 
нуждаят и всички стари 
сгради, въведени в експло-
атация, преди да влязат 
в сила изискванията за 
енергийна ефективност. 
За много от тях ползите 
ще бъдат огромни.

Кога можем да очак-

ваме да стартира про-

грамата?

Ще се опитаме да бъде 
паралелно със завърш-
ването на настоящата. 
До края на годината би 
трябвало да сме гото-
ви с новата програма, за 
да започне изпълнението 
й. Както споменах, в нея 
сериозен компонент ще 
бъде информационният 
елемент, на публичност и 
обяснение. От една стра-
на, този вид кампания ще 
включва разясняване на 
ползите от енергийната 
ефективност, а от друга, 
ще представя добри по-
требителски практики и 
съвети за намаляване на 
енергийното потребление 
с различни мерки. Много е 
важно да създадем отново 
усещането за общност 
при собствениците.

Националната жилищ-
на стратегия ще е с хо-
ризонт поне до 2030 г., а 
дори с визия и след 2030 г. 
Включената в нея нова 
програма може да се на-
рече Национална програма 
за обновяване на жилищния 
фонд, защото вече няма да 
обхваща само ЕЕ. Има мно-
го други компоненти, кои-
то сега са на заден план, 
като например смяната на 
вътрешните инсталации, 
преминаването отново 
към централна топлофи-
кация, които са най-ефек-

тивни според редица из-
следвания. 

Важна цел е да комби-
нираме публични средства 
с възможности за привли-
чане на частни ресурси, 
например през европейски-
те фондове. Има и други 
източници, които подпо-
магат такива проекти, 
или грантово финансиране 
на европейско ниво. Съще-
временно това трябва да 
се комбинира с участие от 
страна на собствениците 
на жилищата, което обаче 
да бъде максимално облек-
чено, за да не се налага да 
се взимат заеми или креди-
ти. Има сериозен интерес 
от банковия сектор за по-
добна инициатива.

Какви са другите Ви 

приоритети през тази 

година?

Другият най-важен 
приоритет за мен е ВиК 
реформата. Реално вече 
не говорим за реформа, а 
за създаването на усло-
вия за устойчиво разви-
тие на ВиК отрасъла. Той 
е сложен, недофинансиран 
и дълги години неглижи-
ран. Водният сектор е с 
огромни финансови нужди 
по отношение на поддръж-
ка и развитие на инфра-
структурата. Абсолютно 
задължително е и да има-
ме съществено и видимо 
подобряване на услугата, 
която се предоставя от 
ВиК операторите. Това е 
посоката, в която рабо-
тим, заради което изгот-
вяме стратегия за финан-
сиране на ВиК отрасъла. 
Също така работим и по 

закона за ВиК отрасъла, 
който да осъвремени и 
обедини в едно норматив-
ната уредба, уреждаща об-
ществените отношения в 
него. Целта е да се създа-
дат условия за ефективно 
управление на активите и 
същевременно адекватен 
контрол на операторите и 
собствениците, които са 
отговорни за развитието 
на ВиК и за опазването на 
околната среда и пости-
гането на съответствие 
с екологичното законода-
телство. Разбира се, подо-

бряването на физическите 
активи и на финансовите 
показатели на ВиК друже-
ствата е ключово, за да са 
устойчиви и да предоста-
вят една висококачестве-
на услуга.

Кога можем да очак-

ваме да е готов новият 

закон за ВиК?

Поставили сме си ам-
бициозната цел през април 
той да бъде представен 
на Министерския съвет и 
след като правителство-
то го одобри, ще може да 
се внесе и в Народното съ-
брание. Не мога да прогно-
зирам колко време ще от-
неме да бъде обнародван, 
но ние ще бъдем активни 
участници в този процес. 

Сред важните ново-
сти, които ще залегнат в 
него, са подпомагането на 
социално слабите и „так-
са солидарност“, която 
ще позволи формирането 
на фонд, насочен към по-
малките населени места и 
тези в райони, които не са 
консолидирани и съответ-
но нямат достъп до евро-
пейско финансиране. Идея-
та е да може тези ключови 
елементи на устойчивото 
развитие на отрасъла да 
се случат още от следва-
щата година.

МРРБ ще прави подзе-

мен кадастър за ВиК. Раз-

кажете ни малко повече 

за тази инициатива?

Това не е нова идея. 
Подземният кадастър, осо-
бено за ВиК отрасъла, има 
двойна функция. Той е абсо-
лютно необходим на инвес-

титорите, които искат да 
правят нещо в урегулира-
на територия, за да знаят 
къде има мрежи. Знаете, 
че много често се случва, 
като започнат строител-
ни дейности, да се окаже, 
че точно там има водо-
провод или друг вид мре-
жа. Това е едната, чисто 
оперативна цел, а другата 
е свързана с адекватното 
управление на активите, 
което да е базирано на 
доброто им познаване. На 
каква дълбочина са те, в 
какво състояние са.

Подземният кадастър 
определено е един от прио-
ритетите ни, защото той 
ще регламентира реда за 
планиране на развитието, 
изграждането и управле-
нието на ВиК системите, 
консолидацията, разра-
ботването на регионални 
генерални планове, възник-
ването и учредяването на 
сервитути и упражняване-
то на произтичащите от 
тях права.

П р ав и т е л с т в о т о 

прие Наредба за изисква-

нията и критериите за 

ВиК операторите и ква-

лификацията на персо-

нала им, с която се цели 

уеднаквяване на правила-

та за предоставяните от 

тях услуги и повишаване 

на качеството им. Какво 

предвижда тя?

Наредбата се обсъж-
да от доста време. Смея 
да твърдя, че отчетохме 
всички мнения на заинте-
ресованите лица. Някол-
ко пъти я съгласувахме с 
областните управители, 
с общините, с оператори-
те, така че наистина да 
се съобразим с мненията, 
включително и с тези на 
академичните среди. 

Наредбата въвежда 
изисквания за определена 
професионална квалифика-
ция за ключовия персонал 

на операторите. Като 
започнем от неговия ръ-
ководен състав и стигнем 
до техническите екипи. 
Всички те трябва да бъ-
дат с определено техни-
ческо образование. Наясно 
сме, че не навсякъде това 
е възможно, а и в самите 
оператори има хора, които 
дълго време се работили 
тези длъжности, без да 
покриват необходимото 
образователно ниво. За-
ради това са посочени ме-
ханизми за лицата, които 
показват професионална 
подготовка, натрупана 
на базата на практика и 
опит, също да продължат 
да работят.

Създаваме и изиск-
вания към операторите 
за регулярно обучение на 
персонала. Така че да има 
постоянно развитие и да 
се внедряват новостите 
и иновациите в сектора. 
Именно това е и целта на 
наредбата.

През изминалата го-

дина бяха останали обла-

сти в страната, в които 

общините отказваха да 

се консолидират? Има ли 

развитие в тази насока?

Процесът не е толкова 
лесен, защото не зависи 
само от нашето желание 
или това на оператора. 
Наистина все още има та-
кива, които не желаят да 
се консолидират. Ще про-
дължим да действаме и в 
тази посока, но трябва да 
се съобразяваме и със за-
конодателството. Мест-
ното самоуправление има 
известни автономни ре-
шения, които трябва да 
взима, така че считаме, че 
е възможно със закона за 
ВиК отрасъла да създадем 
позитивни стимули в тази 
посока. Аз съм твърдо убе-
дена, че малките операто-
ри, които обслужват те-
риторията на само една 
община, са икономически 
неефективни дотолкова, 
че те не могат да покрият 
достатъчно обхват. Няма 
достатъчно население и 

потребители, от които 
да генерират необходи-
мия ресурс, за да извърш-
ват нужните инвестиции. 
Обичайно цените при тях 
се държат ниски, но това 
не е устойчива практика. 

Какви съвместни дей-

ности предвиждате с Ка-

марата на строителите 

в България? 

Както казах, КСБ вина-
ги е била наш нужен парт-
ньор и ние провеждаме 
регулярни срещи с ръковод-
ството на Камарата, как-
то и с отделните секции. 
Категорично разчитаме на 
експертизата, която е на-
трупана, и на забележките 
и предложенията, които 
те ще ни дадат. Предвиж-
даме участието на Ка-
марата в консултативен 
съвет към министъра на 
регионалното развитие и 
благоустройството Нико-
лай Нанков. На него ще се 
обсъжда именно законът 
за ВиК. 

Ние разчитаме много 
на експертното мнение на 
секция „Хидротехническо 
строителство, ВиК мрежи 
и съоръжения“ към КСБ, с 
която провеждаме редовни 
срещи. Със структурата 
си сътрудничим по отно-
шение на въвеждането на 
нови практики на публич-
но-частни партньорства 
във връзка с изграждането 
на отделни съоръжения. 
Това е един от начините 
да се реализират проек-
ти, без да се разчита на 
публичен ресурс и впослед-
ствие инвестициите да 
се възвърнат във времето 
чрез цената на водата. 

Друга приоритетна 
тема, която активно об-
съждаме с КСБ, е свърза-
на с пътния сектор. Там 
работим за стандарти-
зиране на тръжната до-
кументация за пътната 
инфраструктура по подо-
бие на тази, която беше 
направена за ВиК сектора 
от Камарата съвместно с 
Министерството на окол-
ната среда и водите.

Зам.-министър Малина Крумова по време на среща с инж. Благой Козарев, председател на секция 

„Хидротехническо строителство, ВиК мрежи и съоръжения“ и член на УС на КСБ 

Снимки Румен Добрев
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Мартин Славчев
Ренета Николова

ОП на КСБ - Русе, про-
веде годишния си бал. На 
него бе отбелязана 10-го-
дишнината от създаването 
на Камарата на строите-
лите в България. Домакин 
на събитието беше инж. 
Севдалин Петров, предсе-
дател на ОП на КСБ – Русе. 
Сред официалните гости 
бяха изп. директор на КСБ 
инж. Мирослав Мазнев, об-
ластният управител Галин 
Григоров, директорът на 
ПГСАГ „Пеньо Пенев“ инж. 
Камелия Денчева, предсе-
дателите на регионалните 
структури на Конфедера-
цията на работодатели-
те и индустриалците в 
България Милка Трифонова 
и на Камарата на архите-
ктите в България (КАБ) арх. 
Мария Стефанова, както и 
прокуристът и главен ре-
дактор на вестник „Стро-
ител“ Ренета Николова. 
Сред присъстващите бяха 
и представители на русен-
ския клуб на строителите 
ветерани и др. 

„Скъпи гости, тази ве-
чер празнуваме 10 години 
от създаването на КСБ. 
Нека всички строители да 
дават още много на Русе, 
за да може нашият град да 
се развива и да бъде още 
по-красив“. С тези думи 
инж. Севдалин Петров даде 
началото на церемонията. 
След което Галин Григо-
ров връчи на инж. Петров 
удостоверение за същест-
вен принос в развитието 
на строителния сектор в 
Русе. 

„За мен е огромно удо-
волствие да съм тук с Вас, 
в прекрасния град Русе, и 
то по един наистина тър-
жествен повод - Вашият 
годишен бал, с който от-
белязвате и 10-годишния 
юбилей от създаването на 
Камарата на строителите 
в България. В началото бих 
искал да Ви предам най-
искрените поздрави и по-

желания от изпълняващия 
длъжността председател 
на КСБ инж. Илиян Терзиев, 
който поради неотложни 
ангажименти не може да 
присъства, но специално 
изпрати поздравителен 
адрес“, каза инж. Мирослав 
Мазнев. Той прочете адре-
са пред присъстващите на 
тържеството. „Уважаеми 
инж. Петров, приемете 
моите и на Управителния 
съвет на Камарата на 
строителите в България 
най-искрени поздрави по 
случай Годишния бал на ОП 
на КСБ - Русе. През измина-
лата година КСБ отбеляза 
10 години от създаването 
си. През този период Ка-
марата се разви и утвърди 
като най-авторитетна-
та браншова организация, 
като защитник на интере-
сите на сектора, търсен 
и необходим партньор на 
централните институ-
ции и местните власти. 
Това стана благодарение 
и на усилията на нейните 
Областни представител-
ства. Благодаря на Вас, 
на ръководството на ОП 
на КСБ – Русе, и на всички 
фирми членове за ангажи-
раността и всеотдайна-
та работа. За изминалия 
период ОП на КСБ – Русе, 
участва активно в  диалога 
с областните власти и об-
щините от региона, както 
и в провежданите събития 
на Камарата. Убеден съм, 
че заедно ще продължим 
да търсим и да даваме ре-

шения на предизвикател-
ствата, пред които се 
изправя браншът. На Вас, 
на Областния съвет и на 
членовете на ОП на КСБ – 
Русе, желая здраве, късмет, 
нестихващ ентусиазъм и 
енергия за работа. Нека 
новата 2018 г. да е изпъл-
нена с успешно реализира-
ни проекти и поводи за ра-
дост и удовлетворение от 
постигнатото“, се казва в 
поздравителния адрес от 
инж. Илиян Терзиев. 

Инж. Мазнев сподели 
с присъстващите, че на 
работната среща преди 
тържеството с Област-
ния и Контролния съвет на 
ОП – Русе,  са обсъдили  на-
болелите  теми в бранша. 
„Много работа е свършена 
през годините, но много 
ни предстои и занапред. 
Има още доста какво да 
се желае по отношение на 
процедурите за провеждане 
на обществените поръчки. 

Направихме първи стъп-
ки за стандартизиране на 
документите за търгове-
те по ОПОС, сега трябва 
да продължим и с другите 
сектори. Административ-
ната тежест и бюрокра-
цията пречат на бизнеса, 
а проблемът с липсата на 
кадри става все по-сери-
озен. Радвам се на актив-
ността в дискусиите по 
тези теми на членовете 
на Областното предста-
вителство в Русе, защото 
Камарата сме всички ние и 
искам да Ви уверя от име-
то на инж. Терзиев и на УС 
и от мое име, че за ръковод-
ството на организацията 
всяко мнение и позиция, 
всеки проблем, с който се 
сблъскват фирмите на цен-
трално и местно ниво, е ва-
жен и ще му бъде отделено 
нужното внимание. Заедно 
ще търсим и ще намираме 
най-добрите решения за 
бранша. Пожелавам Ви една 

успешна, изпълнена с много 
реализирани обекти година. 
Да сте здрави - Вие и Ваши-
те семейства, екипите Ви, 
и да се радвате на резулта-
тите от благородния труд 
на строителя“, каза още 
инж. Мазнев. 

По време на церемония-
та бе изчетен и поздрави-
телен адрес от Съвета на 
директорите и екипа на в. 
„Строител“.

„Уважаеми инж. Петров, 
приемете най-сърдечни поз-
драви по повод годишния 
бал на ОП на КСБ – Русе, 
от името на Съвета на 
директорите и екипа на в. 
„Строител“. През години-
те изградихме работещо 
партньорство и добро при-
ятелство. За в. „Строител“ 
Вие сте един от най-уважа-
ваните и ценени гости на 
страниците на изданието. 
Използваме случая да Ви 
уверим, че Вие и членовете 

на ОП – Русе, винаги сте 
добре дошли с позиции и 
мнения в най-авторитет-
ната браншова медия у нас, 
за да покажем заедно въз-
можностите на местните 
фирми, които променят 
облика на областта и ре-
ализират обекти в цялата 
страна.  Надяваме се наше-
то добро партньорство да 
продължи и да се развива в 
бъдеще. Пожелаваме мно-
го здраве, благополучие и 
лично щастие на Вас и на 
членовете на ОП на КСБ – 
Русе. Нека 2018 г. да бъде за 
строителния бранш година 
на успехи и просперитет”, 
се посочва в адреса, подпи-
сан от председателя на 
СД на „Вестник Строител“ 
ЕАД инж. Пламен Пергелов.  

По повод Годишния бал 
ОП на КСБ – Русе, получи 
поздравителни адреси и 
от кмета на града Пламен 
Стоилов, както и от реги-
оналните колегии на КАБ и 
Съюза на архитектите в 
България. 

Официалната част 
приключи с разрязването 
от инж. Севдалин Петров 
и главния редактор на 
в. „Строител“ Ренета Нико-
лова на специално израбо-
тената торта за 10-годиш-
нината на КСБ. Празникът 
продължи с много музика и 
танци, като за доброто на-
строение на присъстващи-
те се грижеше чаровната 
певица Нелина.

Като следващ сериозен про-
блем за бранша в област Русе 
бе посочено, че в реализиране-
то на големите инфраструк-
турни обекти и по Национал-
ната програма за енергийна 
ефективност на многофамил-
ните жилищни сгради като 
главни изпълнители работят 
основно фирми, които не са 
от областта. Ниските цени, 
на които се работи, също бяха 
отбелязани като проблем, на 
който КСБ трябва да обърне 
специално внимание. 

Инж. Севдалин Петров по-
сочи и че предстои довърш-
ване на ремонта на офиса на 
ОП и че разчита на централ-
ното ръководство на Камара-

та за подкрепа. „Все пак съм 
оптимист за годината, която 
предстои. Надеждата ни е, че 
ще има доста работа за стро-
ителите. Комуникацията ни с 
областните и общинските вла-
сти също се подобрява. Надя-
ваме се повече русенски фирми 
да участват в изпълнението 
на проектите на територията 
на региона“, каза в заключение 
инж. Петров. 

„До 2008 г. имаше бум в 
строителството на висо-
ки сгради. Фирмите закупиха 
машини, квалифицираха хора. 
Последва голям спад. После на 
преден план излязоха пътните 
проекти, компаниите инвести-
раха в скъпа техника и екипи. 
През 2016 - 2017 последва зна-
чително намаление на тези 

обекти. Сега най-актуално е 
санирането. Но не знаем как 
ще продължи програмата след 
2019 г. Тази неравномерност 
трябва да се промени!” Това 
каза от своя страна изп. дирек-

тор на Камарата инж. Мазнев. 
Той посочи, че проблемът с ка-
дрите е сред приоритетните 
за Камарата. „Работим заедно 
с АПИ и за стандартизиране 
на документите за търговете 

 от стр. 1

в пътния сектор по примера 
на това, което направихме за 
обектите по ОПОС съвмест-
но с МОСВ“, обясни още той. 
„С въвеждането им се цели и 
двете страни – възложител и 
изпълнител, да имат равни пра-
ва, както е по света. По този 
начин ще се намери необходи-
мият баланс и строителят ще 
има възможност и да проекти-
ра обекта по целесъобразен на-
чин”, подчерта инж. Мирослав 
Мазнев. Той посочи, че Русе по-
ставя началото на поредица от 
срещи с ОП, за да се чуят на 
място проблемите, които въл-
нуват местните фирми, и да се 
търси начин за решаването им. 

„Виждаме в лицето на изп. 
директор на КСБ инж. Миро-
слав Мазнев строител, с кого-
то говорим на един език. Вяр-
ваме, че той ще допринесе за 
положителното развитие на 
Камарата“, каза в края на сре-
щата инж. Севдалин Петров. 

Снимки Мартин Славчев
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Борислав Брайков,
началник-отдел, КСБ
Мартина Кръстева,
експерт, КСБ

Недостигът на ква-
лифицирани служители е 
един от най-сериозните 
проблеми, с които строи-
телният бизнес се сблъск-
ва от години. Липсват ра-
ботници от целия спектър 
на строителните профе-
сии, особено средноте-
хнически и изпълнителски 
кадри от всички специал-
ности. В допълнение ста-
тистиката показва тен-
денции на застаряване на 
работната сила, дължащо 
се преди всичко на факта, 
че секторът е загубил 
своята атрактивност за 
младите хора. Професио-
налните гимназии трудно 
запълват местата в пара-
лелките си в строителни-
те специалности. Именно 
рязкото намаляване на ин-
тереса към професионал-
ното образование и недос-
татъчните възможности 
на учебните заведения за 
осигуряване на ефектив-
ни стажове и практика 
е довело до недостиг на 
средни специалисти в 
почти всички области 
в България. Традиционно 
тежките условия на труд 
допълнително намаляват 
привлекателноста на про-
фесията строител.  

За преодоляване на 
негативната тенденция 
Министерството на об-
разованието и науката 
за пореден път органи-
зира Националното  със-
тезание „Най-добър млад 
строител“ за учебната 
2017/2018 г. През годините 

на провеждането на кон-
курса Камарата на стро-
ителите в България (КСБ) 
оказва различна форма на 
подкрепа чрез Област-
ните си представител-
ства, които се включват 
във всички етапи на ини-
циативата – училищни, 
регионални и национални 
кръгове. Активната роля 
на строителните пред-
приятия е от съществе-
но значение за успеха на 
надпреварата. Затова 
местните структури на 
КСБ осигуряват не само 
награди на участниците 
или друга организационна 
и финансова помощ, но и 
запознават младежите с 
професията. Така се съз-
дава връзка между пред-
ставителите на фирмите 
от бранша и бъдещите 
кадри, които те могат да 
привлекат в екипите си.

Цели на състезанието:

1. Да се осигури въз-
можност на учениците от 
професионалните гимна-
зии да:

• демонстрират те-

оретичната подготовка, 
практическите умения и 
компетентностите за 
изпълнение на строителни 
дейности, придобити при 
обучението по професии-
те от направление „Стро-
ителство”;

• изявят формираните 
в процеса на обучението 
професионално-личностни 
качества - комуникатив-
ност, трудова дисциплина 
и етика, работа в екип и 
др.

2. Да се осигури въз-
можност на професионал-
ните гимназии за:

• организиране на ат-
рактивна извънкласна 
дейност, насочена към 
изграждане интереса на 
учениците към професи-
ята, насърчаване разви-
тието на творческите им 
способности, мотивиране 
участието в междуучи-
лищно сътрудничество и 
съревнование;

• осигуряване условия 
за проверка и външна оцен-
ка на постиженията на 
учениците при извършва-
не на специфичните стро-
ителни дейности;

• реализиране на ак-
тивно публично-частно 
партньорство - обвърз-
ване на училищните дей-
ности с бизнес средите 
за издигане престижа на 
строителната професия 
чрез популяризиране на 
добри практики, прилага-
не на нови технологии и 
строителни материали, 
обогатяване материал-
но-техническата база на 
професионалните гимна-
зии, предоставяне въз-
можност на учениците за 
сключване на договори за 
отпускане на стипендии и 

1. ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН И ЮГОЗАПАДЕН:

Състезателни
дисциплини

„Мазилки,
шпакловки

и бояджийски
работи“

„Облицов-
ки и

настилки"

„Зидария" „Сухо
строител-

ство"

Училище бр. ученици бр. ученици бр. ученици бр. ученици

Благоевград 1 1 2 2

Пазарджик 1 1 2 2

Перник 1 1 2 2

Пловдив - ПГСАГ 1 1 2 2

Пловдив - ПГСТ 1 1 2 2

София 1 1 2 2

ОБЩО: 6 6 12 12

Домакин: Пазарджик 8-9.03.2018

2. ЮГОИЗТОЧЕН:

Бургас 1 1 2 2

Сливен 1 1 2 2

Стара Загора 1 1 2 2

Стара Загора - ПГДС - 1 - -

Ямбол 1 1 2 -

Хасково 1 1 2 2

Кърджали 1 - - -

ОБЩО: 6 6 10 8

Домакин: Стара Загора 15-16.03.2018 г.

3. СЕВЕРОИЗТОЧЕН

Варна 1 1 2 -

Шумен 1 1 2 2

Търговище - - 2 -

Русе 1 1 2 -

Силистра 1 1 2 2

ОБЩО: 4 4 10 4

Домакин: Шумен 22-23.03.2018 г.

4. СЕВЕРОЗАПАДЕН:

Велико Търново 1 1 2 2

Габрово 1 1 2 -

Плевен 1 1 2 2

Монтана 1 1 2 -

Видин 1 1 - 2

Свищов 1 1 2 -

ОБЩО: 6 6 10 6

Домакин: Монтана 29-30.03.2018 г.

за реализация в строител-
ни фирми.

Етапи на състезанието

Първи кръг - Училищен. 
Срок за провеждане - до 
28.02.2018 г.

Втори кръг - Региона-
лен - училищата са раз-
пределени в четири ре-
гионални групи. Срок за 
провеждане:

• I регионална група - 
8-9.03.2018 г. – за учили-
щата в Благоевград, Па-
зарджик, Перник, Пловдив, 
София;

• II регионална група - 
15-16.03.2018 г. – за учили-

щата в Бургас, Кърджали, 
Сливен, Стара Загора, Ха-
сково, Ямбол;

• III регионална група 
- 22-23.03.2018 г. – за учи-
лищата във Варна, Русе, 
Силистра, Търговище, Шу-
мен;

• IV регионална група - 
29-30.03.2017 г. – за учили-
щата във Велико Търново, 
Видин, Габрово, Монтана, 
Плевен, Свищов.

Трети кръг - Нацио-
нално състезание. Срок 
за провеждане – до 23-
24.04.2018 г. Място за 
провеждане - Панорама на 
професионалното образо-
вание - Пловдив.

Публичност - гости:

• представители на 
изпълнителната адми-
нистрация, училищни на-
стоятелства, други от-
говорни и заинтересовани 
институции, обществени-
ци и др.;

• социални партньори.
В рамките на със-

тезанието са включени 

следните състезателни 

дисциплини:

1. Мазилки, шпакловки и 
бояджийски работи;

2. Облицовки и настил-
ки;

3. Зидария;
4. Сухо строителство.

Снимки Мартин Славчев

Пълният текст на регламента на състезание „Най-добър млад строител“ може 
да намерите на интернет сайта на МОН www.mon.bg в рубрика „Олимпиади и състе-
зания“.
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Инж. Йоана Бетова,
експерт КСБ,
екип на КСБ

Камарата на строи-
телите в България (КСБ) 
изготвя и публикува вся-
ко тримесечие доклад и в 
началото на всяка година 
годишен доклад за пре-
дходната по мониторинг 
на сключените договори 
по обявени обществени 
поръчки на база данни на 
Агенцията за обществе-
ни поръчки (АОП). Той е на-
сочен главно към сектор 
„Строителство“ и включ-
ва статистически анализ 
на сключените договори 
по стойност, начин на фи-
нансиране, възложители, 
процедури и критерии за 
възлагане, групи строежи, 
изпълнители (фирми и кон-
сорциуми), както и уста-
новени от КСБ нарушения, 
съгласно чл. 157, ал. 2 от 
ЗУТ и чл. 3 от Закона за 
Камарата на строители-
те в България. 

Сключени договори 

По данни на АОП склю-
чените договори в сек-
тор „Строителство“ за 
2017 г. са 2764 бр. с обща 
прогнозна стойност 2539 
млн. лв. В сравнителен 
анализ с 2016 г. броят 
им намалява със 7,9%, а 
стойността им нараства 
с 3,5%.

Разпределение на кон-

трактите по стой-

ност: 

 До 200 хил. лв. – 
1235 бр. на обща стой-
ност 78 млн. лв.

 До 2150 хил. лв. – 
1367 бр. за 939 млн. лв. 

 Над 2150 хил. лв. – 
162 бр. за 1522 млн. лв.

На годишна база спря-
мо 2016 г. сключените до-
говори в сектора до 200 
хил. лв. за 2017 г. намаля-
ват с 6,4%, а стойността 
им нараства с 36,8%. При 
контрактите, сключени 
до 2150 хил. лв., тенден-
цията е понижаване на 
броя от 8,8%, както и на 
стойността им от 19,5%. 
За сключени договори над 
2150 хил. лв. се наблюда-
ва намаляване в броя от 
10,5% и  нарастване на 
стойността от 23,8% 
спрямо предходната го-
дина.

Финансиране

Делът на сключените 
договори, финансирани 
от държавния бюджет 
за 2017 г . ,  възлиза на 
2128 бр. на стойност от 
1570 млн. лв. По оператив-
ни програми на Европей-
ския съюз те са 636 бр. за 
969 млн. лв. Тенденцията, 
която се наблюдава при 

контрактите по програ-
ми на ЕС през 2017 г. в 
сравнение с предходна-
та година, е значителен 
ръст на броя от 259% и 
на стойността от 91,5%. 
При сключените договори, 
финансирани от държав-
ния бюджет, има спад на 
броя от 24,6%, както и на 
стойността от 19,4%.

Възложители

По данни на Агенцията 
за обществени поръчки 
възложителите, сключили 
договори в сектор „Стро-
ителство” за 2017 г., са:

 Общини – 2023 бр. 
за 1711 млн. лв.

 Комунален и об-
ществен сектор – 173 бр. 
за 82 млн. лв.

 Болници и учебни 
заведения – 86 бр. за 62 
млн. лв.

 Министерства и 
агенции – 477 бр. за 682 
млн. лв.

 Други – 5 бр. за 2 
млн. лв.

Те н де н ци и те  пр е з 
2017 г. спрямо 2016 се за-
пазват. По брой и стой-
ност  на  с к лючените 
договори водещи са общи-
ните. При тях се отчита 
незначителен спад в броя 
от 1,7% и ръст на стой-
ността от 16,4%. След 
тях се нареждат минис-
терствата и агенциите 

въпреки спада в броя на 
контрактите със 7,7%, но 
в същото време при тях 
се отчита ръст на стой-
ността от 10,2%. Болници-
те и учебните заведения 
запазват своята позиция, 
като при тях броят на 
сключените договори на-
малява с 9,5% за сметка 
на стойността, която на-
раства с 24%. Единствено 
комуналният и обществен 
сектор отчита драстичен 
спад както в броя на кон-
трактите от 45,1%, така 
и в стойността от 66,7%. 
Тази тенденция е подобна 
и при другите възложите-
ли – драстичен спад в броя 
от 68,8% и в стойността 
от 97,1%.

Сключени договори в 

сектор „Строителство” 

над 20 млн. лв.

 Възложител общи-
на Долна Митрополия – 
по Оперативна програма 
„Околна среда“ (ОПОС) 
– стойност 20 млн. лв. – 
„Инженеринг на обект: 
„Водопроводна и канали-
зационна мрежи на гр. До-
лна Митрополия (етап I) 
и довеждащ колектор към 
ПСОВ” по проект „Интег-
риран воден цикъл Плевен 
- Долна Митрополия”, в 
рамките на ОП „Околна 
среда 2007 - 2013”.

 Възложител „Югоза-

падно държавно предпри-
ятие” ДП - Благоевград 
– стойност 24 млн. лв. – 
„Ремонт, реконструкция, 
проектиране, авторски 
надзор и строителство 
на сгради, съоръжения, 
вкл. технико-укрепител-
ни съоръжения, трайни 
горски пътища и други 
по смисъла на чл. 3, ал. 1, 
т. 1, б. „б” от ЗОП, в съ-
ответствие с нуждите 
на „Югозападно държавно 
предприятие” ДП”. 

 Възложител община 
Варна – по ОПОС – стой-
ност 24 млн. лв. – „Инже-
неринг – Реконструкция, 
модернизация и разшире-
ние на ПСОВ - кк Златни 
пясъци“.   

 Възложител об-
щина Добрич – по ОПОС 
– стойност 27 млн. лв. 
– „Изпълнение на инже-
неринг (проектиране и 
строителство) на обект: 
„Реконструкция и разши-
рение на Пречиствател-
на станция за отпадъчни 
води – гр. Добрич“.

 Възложител об-
щина Добрич – по ОПОС 
– стойност 28 млн. лв. 
– „Извършване на допъл-
нително проектиране и 
реконструкция и рехаби-
литация на водопроводна 
и канализационна мрежи 
на гр. Добрич по Проект 
„Интегриран проект за 
водния цикъл“ на гр. До-
брич – Фаза 1“.

 Възложител общи-
на Долна Митрополия – 
по ОПОС – стойност 31 
млн. лв. - Инженеринг на 
обект: „Канализационна 
и водопроводна мрежа на 
гр. Тръстеник, помпена 
станция и довеждащ ко-
лектор до ПСОВ – етап I 
A” в рамките на ОП „Окол-

на среда 2007 - 2014“. 
 Възложител Аген-

ция „Пътна инфраструк-
тура“ (АПИ) – стойност 
55 млн. лв. – „Изготвя-
не на технически про-
ект и  строителство 
(инженеринг) на обект: 
АМ „Хемус“, участък от  
км. 78+500 до км. 87+800“.

 Възложител Юж-
ноцентрално държавно 
предприятие -  Смолян 
– стойност 60 млн. лв. – 
„Проектиране, авторски 
надзор и строителство 
в съответствие с нуж-
дите на „Южноцентрално 
държавно предприятие“ 
(ЮЦДП), включващо: 1. 
проектиране, авторски 
надзор и строителство 
на нови трайни горски 
пътища и транспортна 
техническа инфраструк-
тура към тях; 2. проек-
тиране, авторски надзор 
и основен ремонт на съ-
ществуващи трайни гор-
ски пътища; и 3. проек-
тиране, авторски надзор 
и изграждане на технико-
укрепителни съоръжения, 
вкл. изграждане/основен 
ремонт на други по сми-
съла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. 
„б” от ЗОП”. 

 Възложител общи-
на Варна – стойност 67 
млн. лв. – Рамково спо-
разумение с  предмет 
„Строителство, основен 
ремонт, реконструкция, 
рехабилитация и текущ 
ремонт на пътна и улична 
мрежа, пътни съоръже-
ния, паркове и елементи 
на техническата инфра-
структура за нуждите на 
община Варна“.  

 Възложител „Ме-
трополитен“ ЕАД – по 
Оперативна програма 
„Транспорт и транспорт-

н а  и н ф р ас трук ту р а “  
(ОПТТИ) – стойност 81 
млн. лв. – „Проект за раз-
ширение на метрото в 
София; Трета метролиния 
- Втори етап - Участък от 
км. 11+966,34 /11+941,33/ 
до км. 15+749,00 с четири 
метростанции. Обосо-
бена позиция 1: Проекти-
ране и строителство на 
обект: Трета метроли-
ния - Втори етап - Учас-
тък от км. 11+941,33 до  
км. 14+277,564“. 

 Възложител „Ме-
трополитен“ ЕАД – по 
ОПТТИ – стойност 95 
млн. лв. – „Проект за раз-
ширение на метрото в 
София; Трета метролиния 
- Втори етап - Участък от  
км. 11+966,34 /11+941,33/ 
до км. 15+749,00 с четири 
метростанции. Обособе-
на позиция 2: Проекти-
ране и строителство на 
обект: Трета метроли-
ния - Втори етап - Учас-
тък от км. 14+277,56 до  
км. 15+749,00“. 

 Възложител АПИ 
– стойност  120 млн. лв. 
– „Изготвяне на техни-
чески проект и строи-
телство (инженеринг) на 
обект: АМ „Хемус“, учас-
тък от км. 310+940 до  
км. 327+260“.  

 Възложител общи-
на Варна – по програма 
ОПТТИ – стойност 120 
млн. лв. - рамково споразу-
мение с предмет „Строи-
телство, основен ремонт, 
реконструкция, рехабили-
тация и текущ ремонт 
на пътна и улична мрежа, 
пътни съоръжения, парко-
ве и елементи на техни-
ческата инфраструктура 
за нуждите на община 
Варна“. 

Тенденция - Сключени-
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2013 – 2017 

62%

38%

Стойност (%).

Държавен 
бюджет

Оперативни 
програми

77%

23%

Брой (%)

Държавен 
бюджет

Оперативни 
програми

 ФИНАНСИРАНЕ

Държавен бюджет Оперативни програми на 
Европейския съюз

Брой 
Стойност
млн. лв.

Брой   
Стойност 

млн. лв.

2013 1848 989 717 3204

2014 2313 1145 825 1829

2015 2336 1116 518 1533

2016 2823 1947 177 506
2017 2128 1570 636 969
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те договори на стойност 
над 20 млн. лв. са главно 
в инженерната инфра-
структура и ВиК строи-
телството.  

Сключени договори по 

вид строителство

 „Инженерна инфра-
структура“ – 752 бр. на 
стойност 1323 млн. лв., 
или 27,2% от сключени-
те договори в сектора за 
2017 г. и 52,1% от общата 
стойност.  

 „Сградно строител-
ство“ – 715 бр. на стой-
ност 280 млн. лв. ,  или 
25,9% от общо сключе-
ните договори и 11% от 
стойността.

 „Енергийна инфра-
структура“ – 1123 бр. на 
стойност 683 млн. лв., или 
40,6% от общо сключени-
те договори и 26,9% от 
стойността.

 „ВиК строителство“ 
– 174 бр. на стойност 253 
млн. лв., или 6,3% от общо 
сключените договори и 
10% от стойността.

Данните показват, 
че броят на сключените 
договори е най-голям в 
„Енергийна инфраструк-
тура“ ,  а  с  най-висока 
стойност са контракти-
те в „Инженерна инфра-
структура“.

Сравнителен анализ - 

2017 г. спрямо 2016 г.

 „Инженерна инфра-
структура“ –  в този сег-
мент се регистрира ръст 
от 0,3% на броя сключе-
ни договори, както и на 
стойността от 67,5%. 

 „Сградно строител-
ство“ – регистрира се 
намаляване на броя склю-
чени контракти от 1,7% и 
увеличаване на стойност-
та от 47,2%. 

 „Енергийна инфра-
структура“ – отчита се 
спад на броя сключени до-
говори от 19,8%, както и 
на стойността от 47,0%. 

 „ВиК строителство“ 
– увеличение на броя от 
41,5%, както и на стой-

ността от 36,8%.      
Те н де н ци я  с пр я мо 

2016  г .  –  сегментът 
„Енергийна инфраструк-
тура“ запазва позицията 
си на водещ с най-голям 
брой сключени догово-
ри. След него се нареж-
дат „Инженерна инфра-
структура“ ,  „С градно 
строителство“ и „ВиК 
с трои тел с тво “ .  При 
стойността на склю-
чените договори „Инже-
нерна инфраструктура“ 
заема водещото място 
пред „Енергийна инфра-
структура“. След тях са 
„Сградно строителство“ 
и „ВиК строителство“, 
които запазват позиции-
те си. 

Фирми и консорциуми 

От общо сключените 
договори за 2017 г. (2764 
броя на стойност 2539 
млн. лв.) с:

 Фирми са 2210 броя 
на стойност 1311 млн. лв.:

 Малки строител-
ни фирми (до 49 човека) 
- 1029 броя на стойност 
338 млн. лв. 

 Средни строителни 
фирми (от 50 до 249 чо-
века) - 960  броя на стой-
ност 618 млн. лв. 

 Големи строителни 
фирми (над 250 човека) - 
174 броя на стойност 350 
млн. лв.

 Нерегистрирани 
фирми в ЦПРС – 47 броя 
на стойност 5 млн. лв. 

 Консорциуми, обе-
динения, сдружения –  554 
броя на стойност 1228 
млн. лв.

През 2017 г. на фирми-
те, сключили договори, се 
пада дял от 80% от броя 
на всички контракти и 
51,6% от стойността, а 
на консорциумите - 20% 
от броя и 48,4% от стой-
ността. В сравнение с 
2016 г. тенденциите в 
дяловото разпределение 
на сключените договори 
от фирми и консорциуми 
се запазват. Водещи ос-
тават фирмите както в 
броя, така и в стойност-

та на сключените дого-
вори. 

Малките строителни 
компании заемат 46,6% 
от броя на сключени-
те договори от фирми и 
25,8% от стойността. 
На средните фирми се 
падат 43,4% от общия 
брой на сключените кон-
тракти от фирми и 47,1% 
от стойността. Делът 
на големите фирми е 7,9% 

от броя сключени догово-
ри и 26,7% от стойност-
та. Нерегистрираните 
фирми в ЦПРС – 2,1% от 
броя на сключените дого-
вори от фирми и 0,4% от 
стойността. 

Те н де н ци я т а  пр е з 
2017 г. се запазва. Воде-
щи с най-голям брой склю-
чени договори са малките 
фирми, въпреки отчете-
ния спад от 7,1% спрямо 
2016 г. Средните ком-
пании са с най-голям дял 
от стойността на склю-
чените контракти, като 
при тях също в сравнение 
с 2016 г. е регистриран 
спад от 15,1%. При го-
лемите фирми има зна-
чителен ръст от 63,6% 
при стойността спрямо 
2016 г. и изместват мал-
ките по стойност. На го-
дишна база фирмите без 
регистрация в ЦПРС от-
читат ръст с 4,4% в броя 

на сключените договори и 
спад с 50% на стойност-
та им. При консорциумите 
годишният темп на рас-
теж на стойността на 
сключените договори е 
10,9%, а при броя има спад 
с 14,8%.

Сключени договори по 

вид строителство от 

фирми и консорциуми  

„Инженерна инфра-
структура“ – 752 бр. на 
стойност 1323 млн. лв., 
от тях:

 Ф и р м и  –  о б щ о 
644 броя на стойност 535 
млн. лв., от които:

 Малки строител-
ни фирми – 172 сключени 
договора на стойност 52 
млн. лв. 

 Средни строителни 
фирми – 349 сключени до-
говора за 256 млн. лв. 

 Големи строителни 
фирми – 103 сключени до-
говора за 226 млн. лв.

 Нерегистрирани 
фирми в ЦПРС – 20 склю-
чени договора на стой-
ност 1 млн. лв.

 Консорциуми, обеди-
нения, сдружения – общо 
108 сключени договора на 
стойност 788 млн. лв.

„Сградно строител-
ство“ – 715 бр. на стой-
ност 280 млн. лв., от тях:

 Фирми – общо 601 
броя на стойност 180 
млн. лв., от които:

 Малки строител-
ни фирми – 407 сключени 
договора на стойност 72 
млн. лв. 

 Средни строител-
ни фирми – 167 сключени 
договора на стойност 91 
млн. лв. 

 Големи строителни 
фирми – 9 сключени до-
говора на стойност 16 
млн. лв.

 Нерегистрирани 
фирми в ЦПРС – 18 склю-
чени договора на стой-
ност 1 млн. лв.

 Консорциуми, обеди-
нения, сдружения – общо 
114 сключени договора на 
стойност 100 млн. лв.

„Енергийна инфра-
структура“ – 1123 бр. на 
стойност 683 млн. лв., от 
тях:

 Фирми – общо 828 
броя на стойност 453 
млн. лв., от които:

 Малки строителни 
фирми – 419 сключени до-
говора на стойност 203 
млн. лв. 

 Средни строителни 

фирми – 355 сключени до-
говора за 218 млн. лв. 

 Големи строителни 
фирми – 46 сключени до-
говора на стойност 29 
млн. лв.

 Нерегистрирани 
фирми в ЦПРС – 8 сключе-
ни договора за 3 млн. лв.

 Консорциуми, обеди-
нения, сдружения – общо 
295 сключени договора на 
стойност 230 млн. лв.

„ВиК строителство” 
– 174 бр. на стойност 253 
млн. лв., от тях:

 Ф и р м и  –  о б щ о 
137 броя на стойност 142 
млн. лв., от които:

 Малки строителни 
фирми – 31 сключени до-
говора на стойност 11 
млн. лв. 

 Средни строителни 
фирми – 89 сключени дого-
вора за 52 млн. лв. 

 Големи строителни 
фирми – 16 сключени до-

говора за 79 млн. лв.
 Нерегистрирани 

фирми в ЦПРС – 1 дого-
вор с незначителна стой-
ност. 

 Консорциуми, обеди-
нения, сдружения – общо 
37 сключени договора на 
стойност 111 млн. лв.

При фирмите, сключи-
ли договори в „Инженерна 
инфраструктура“, данни-
те показват, че водещи 
по брой и стойност са 
средните  строител -
ни компании. В „Сградно 
строителство“ най-много 
договори са сключили мал-
ките фирми от бранша, а 
по стойност – средните 
компании. С най-голям 
брой сключени контракти 
в „Енергийна инфраструк-
тура“ отново са малки-
те фирми, а по критерий 
„Стойност“ водещи са 
средните строителни 
компании. При „ВиК стро-
ителство“ средните фир-
ми са сключили най-много 
договори, а по стойност 
– големите строителни 
фирми.

Анализът показва, че 
средните строителни 
фирми доминират по кри-
терий „Стойност“ при 
сключените договори в 
„Инженерна инфраструк-
тура“, „Сградно строи-
телство“ и „Енергийна 
инфраструктура“. Голе-
мите строителни фирми 
са водещи във „ВиК стро-
ителство“. 

При консорциумите 
най-голям голям брой дого-
вори са сключени в „Енер-
гийна инфраструктура“, а 
по стойност - в „Инженер-
на инфраструктура“. 

2016/2017 - В „Инже-
нерна инфраструктура“ 
тенденцията се запазва. 
Фирмите са водещи по 
критерий „Брой“ сключени 
договори, а консорциуми-
те – по „Стойност“. През 
2017 г. спрямо предходна-
та година фирмите отчи-
тат ръст от 4% при броя 
на сключените договори, 
както и при стойността 
от 82,6%, а консорциуми-
те регистрират спад на 
броя от 17,6% и повише-
ние от 58,6% при стой-
ността.

В „Сградно строител-
ство“ тенденцията също 
не се променя. Фирмите 
остават водещи както 
по брой сключени догово-
ри, така и по стойност, 
като спрямо 2016 г. отчи-
тат спад от 0,7% на броя 
сключени договори и ръст 
от 52,5% при стойност-
та. При консорциумите 
се наблюдава също нама-
ляване на броя от 6,6% и 
повишение на стойност-
та от 38,9%.

И в „Енергийна инфра-
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ПРОГРАМИ
2016 г. 2017 г.

Брой Стойност
/млн. лв./ Брой Стойност

/млн. лв./

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 –  2020“ 12 0,2 2 0,4

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 48 20 4 1,5

Фонд, убежище миграция и интеграция 13 1,8 5 3,6

Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ 4 85 7 160

Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ 31 77 570 576

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда 10 15,4 8 7

Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“ 4 145 8 195

INTERREG V-A „Румъния - България 2014 – 2020“ - - 3 10,6

INTERREG V-A „Гърция - България 2014 – 2020“ - - 1 9

Национален доверителен екофонд 11 3 9 3

Други 44 158,6 19 2,9

Данни към 23.01.2018

Дял от сключените договори по възложители

73,2%

6,3%

3,1%

17,3%

0,2%
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3,2%

2,4%

26,9%

0,1%

Общини

Комунален и 

обществен сектор

Болници и учебни 

заведения

Министерства и 

агенции

Други

Брой

Стойност млн. лв.
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структура“ резултати-
те са подобни. Фирмите 
са водещи както по брой 
сключени договори, така 
и по стойност. Спрямо 
2016 г. те регистрират 
спад от 20,9% при броя, 
както и при стойността 
от 47,3%. При консорциу-
мите тенденцията е на-
маление както при броя 
от 16,4% така и при стой-
ността от 46,4%. 

При „ВиК строител-
ство“ – през 2017 г. фир-
мите остават водещи по 
брой сключени договори, 
като заемат и водеща по-
зиция по стойност спрямо 
2016 г. На годишна база 
фирмите регистрират 
значителен ръст както 
на броя от 73,4%, така и 
на стойността от 86,8%. 
При консорциумите тен-
денцията е спад от 15,9% 
при броя на сключените 

договори и ръст от 0,9% 
при стойността.

През 2017 г. в склю-

чените договори по 

обявените обществени 

поръчки се изискват 

следните сертифика-

ти:

 ISO 9001:2008 – за 
57,7% от поръчките, по 
които са сключени догово-
ри, се изисква този серти-
фикат.

 ISO 14001:2004 – за 
41,3% се изисква този сер-
тификат.

 OHSAS18001:2007 – 
за 9,8% се изисква този 
сертификат.

 SA 8000:2008 – за 
0,1% се изисква този сер-
тификат.

 ISO 27001:2005 – за 
0,1% от поръчките, по кои-
то са сключени договори, 
се изисква този сертифи-
кат.

 ISO 17020:2005 – за 
0,3% се изисква този сер-
тификат.

 OHSAS50001:2011 – 
за 0,1% се изисква този 
сертификат.

 ISO 9606-1:2012 – за 
0,3% се изисква този сер-

тификат. 

Нарушения съгласно чл. 

157, ал. 2 ОТ ЗУТ и чл. 3 

от Закона за Камарата 

на строителите

Експертни ят екип 
към Камарата на строи-
телите в България, който 
проверява дали са спазе-
ни изискванията съглас-
но чл. 157, ал. 2 от ЗУТ 
и чл. 3 от Закона на Ка-
марата на строителите 
при сключените договори 
по обществени поръчки, 
установи следните не-
редности:

Поръчка №00325-2015-

0013 – „Сключване на рам-
ково споразумение с пред-
мет „Строителни работи 
в болнични звена и обекти 
на УМБАЛ „Свети Георги” 
ЕАД – Пловдив”

Възложител: „Универ-
ситетска многопрофилна 
болница за активно лече-
ние (УМБАЛ) „Свети Геор-
ги“  ЕАД – Пловдив 

Нарушение: Възложи-
телят е сключил рамко-
во споразумение с фирма 
„Партнерс Про“ ООД с 
ЕИК: 203830131, която не 
е регистрирана в ЦПРС 
въпреки поставеното ус-
ловие в обявлението от 
възложителя за: „Удосто-
верение за регистрация в 

Камарата на строителите 
за вписване в Централния 
професионален регистър 
на строителя, което да е 

приложимо за всички видове 
строителства от предме-
та на поръчката“, с което 
е в нарушение със Закона за 
Камарата на строителите, 

съгласно чл. 3, ал. 2 – „Стро-
ителите, изпълняващи 
строежи от първа  до пета  
категория по чл. 137, ал. 1 

от ЗУТ, или отделни видове 
строителни и монтажни 
работи, посочени в Нацио-
налната квалификация на 
икономическите дейности, 

позиция „Строителство“, 
подлежат на вписване в 
Централния професиона-
лен регистър на строите-
ля“. Към 23.01.2018 г. фирма 
„Партнес Про“ ООД няма 
регистрация.

Поръчка №00126-2016-

0022 – „Инженеринг на хи-
дравлична компактираща 
инсталация за претоварна 
станция за битови отпа-
дъци в имот 61056.21.2, м. 
Мерата, землище с. Равда, 
община Несебър”

Възложител: община 
Несебър 

Нарушение: Възложи-
телят е сключил договор 
за изпълнение с фирма 
„Хидро Мат” ЕООД, ЕИК: 
102890249, която няма ре-
гистрация в ЦПРС, въпреки 
изискването, което е упо-
менато  в обявлението на 
обществената поръчка, 
че изпълнителят следва 
да е вписан в ЦПРС.  Към 

23.01.2018 г. „Хидро Мат” 
ЕООД не е вписана в регис-
търа и съответно е в на-
рушение съгласно Закона за 
Камарата на строителите 
по чл. 3, ал. 2.

Поръчка №01274-2017-

0002 – Избор на изпъл-
нител за извършване на 
дейности по обновяване 
за енергийна ефектив-
ност по НПЕЕМЖС на те-
риторията на Столична 
община, район „Триадица”, 
по обособени позиции. Обо-
собена позиция №:2: Стро-
ително-монтажни работи 
по внедряване на мерки за 
енергийна ефективност 
за сграда, находяща се на 
адрес: гр. София, район 
„Триадица”, ул. „Петър Пар-
чевич”1”

Възложител:  район 
„Триадица” – Столична об-
щина 

Нарушение: Възложи-
телят е сключил договор 
за изпълнение с  ДЗЗД 
„Път-Хит-Плеядес”, БУЛ-
СТАТ: 177174251, с учас-
тие на фирми: 1.  ПЛЕ-
ЯДЕС БЪЛГАРИЯ, ЕИК: 
131254649; 2. ПЪТСТРОЙ 
БГ,  ЕИК: 175431567;  3 . 
ХИТБИЛДИНГ ЕООД, ЕИК: 
200931146, които не са 
регистрирани в Централ-
ния професионален ре-
гистър на строителя, с 
което нарушават Закона 
за Камарата на строите-
лите по чл. 3, ал. 2, както 
и по чл. 3, ал. 3 „Когато 
физически или юридически 
лица се обединяват за из-
пълнение на строежи или 
отделни видове строи-
телни и монтажни рабо-
ти по ал. 2, поне един от 
участниците в обедине-
нието трябва да е вписан 
в регистъра”.

ПО ПРОЦЕДУРИ НА ВЪЗЛАГАНЕ

Открита процедура 
1389 бр. сключени договора на стойност 2028 млн. лв.

Пряко договаряне 
39 бр. сключени договора на стойност 16 млн. лв.

Публично състезание 
1097 бр. сключени договора на стойност 409 млн. лв.

Договаряне без предварително обявление 
62 бр. сключени договора на стойност 28 млн. лв.

Договаряне с обявление 
1 бр. сключен договор на стойност 2 млн. лв.

Договаряне с предварителна покана за участие
171 бр. сключени договора на стойност 54 млн. лв.

Договаряне без обявление
5 бр. сключени договора на стойност 2 млн. лв.

Открита процедура 

Пряко договаряне

Публично състезание

Договаряне без 

предварително обявление

Договаряне с обявление

Договаряне без обявление

Договаряне с предварителна 

покана за участие

50,3%

1,4%

39,7%

2,2%

0,2%

6,2%

79,8%

0,6%

16,2%

1,1%

0,1%

0,1%

2,1%

Сключени договори по процедури на 
възлагане

Брой Стойност

ПО КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ  Дял на сключените договори 
по критерии за възлагане

Икономически 
най-изгодна 

оферта 

1923 
сключени 
договора

2009 млн. лв.

Най-ниска цена
116 

сключени 
договора

17 млн. лв.

Липсват 
критерии

725 
сключени 
договора

513 млн. лв.

26,2%

69,6%

4,2%

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За 2017 г. строителните фирми без регистрация в ЦПРС са сключили общо 47 договора за изпълнение на обществени 

поръчки, като спрямо миналата година броят им нараства с 4,4%. Голяма част от договорите при нерегистрираните фирми 

включват дейности като неотложни ремонти, ремонти на покриви, ремонтни дейности на сгради при незначителен обем, 

снегопочистване и горски пътища. Част от тези фирми могат да изпълняват договорите си, без да са в нарушение съгласно 

чл.157, ал. 2 от ЗУТ и чл. 3 от Закона на Камарата на строителите. 

Сключени договори Най-голям „Брой“ Най-голяма „Стойност“

По стойност До 200 хил. лв. Над 2 150 хил. лв.

Финансиране Държавен бюджет Държавен бюджет

Възложители Общини Общини

Вид строителство Енергийна инфраструктура Инженерна инфраструктура

Изпълнители 
(фирми и консорциуми) Фирми Фирми

Изпълнители (ФИРМИ)
(по вид строителство)

Инженерна инфраструктура Средни фирми

(от 50 до 249 човека персонал)
Средни фирми

(от 50 до 249 човека персонал)

Сградно строителство Малки фирми

(до 49 човека персонал)

Средни фирми

(от 50 до 249 човека персонал)

Енергийна инфраструктура Малки фирми

(до 49 човека персонал)
Средни фирми

(от 50 до 249 човека персонал)

ВиК строителство Средни фирми

(от 50 до 249 човека персонал)
Големи фирми

(над 250 човека персонал)

Изпълнители (КОНСОРЦИУМИ)
(по вид строителство) Енергийна инфраструктура Инженерна инфраструктура

Процедури за възлагане Открита процедура Открита процедура

Критерии за възлагане Икономически най-изгодна оферта Икономически най-изгодна оферта



13СПЕЦИАЛЕН ГОСТпетък, 16 февруари 2018 Ñòðîèòåë

Свилена Гражданска  

Инж. Ангелов, поздрав-

ления за избирането Ви 

на отговорната позиция 

– председател на УС на 

Българската асоциация на 

архитектите и инженери-

те консултанти (БААИК). 

Първото Ви интервю е за 

вестник „Строител“, кое-

то е възможност да пред-

ставим Вашите основни 

задачи. 

На първо място за мен и 
за БААИК е важно да имаме 
ползотворно взаимодейст-
вие с останалите органи-
зации от сектора по всич-
ки теми, включително при 
промяна и усъвършенст-
ване на нормативната 
уредба в инвестиционния 
процес. Имам предвид  Ка-
марата на строителите 
в България, Камарата на 
архитектите в България, 
Камарата на инженери-
те в инвестиционното 
проектиране, Съюза на 
българските архитекти, 
Министерството на реги-
оналното развитие и бла-
гоустройството (МРРБ), 
ДНСК, общинските адми-
нистрации, както и спе-
циализираните контролни 
органи в строителството.  
Много трудно може да се 
постигне подобряване на 
условията на работа само 
при един от участниците 
и затова трябва да си пар-
тнираме, както и да се съо-
бразяваме с приоритетите 
на всяка от организациите. 

Друга моя цел е пови-
шаването на професиона-
лизма при извършването на 
консултантските услуги, 
защото както в останали-
те браншове и при нас има 
пропуски, които се опит-
ваме чрез обучения и други 
действия да преодолеем. 
Подновяваме  практиката 
отпреди години в централ-
ния ни офис в София (или на 
други подходящи места) в 
определени дни да има кон-
султации с колеги – инспек-
тори от ДНСК. Новост 
е и това, че ще имаме и 
юрист, който ще бъде на 
разположение на членовете 
на асоциацията в определе-
но време в централния ни 
офис в София. Въвеждаме 
тази възможност, защото 
голяма част от дейността 

ни е свързана с преглед на 
документи, собственост, 
прилагане на договори и 
други юридически въпроси. 
По-малките дружества - 
членове на БААИК, често 
нямат подобен експерт и 
по този начин ние ще им 
бъдем от помощ. 

За мен е изключител-
но важно, когато БААИК 
и сродните й организации 
получат покана да се вклю-
чат с експертиза за про-
мяната на нормативната 
уредба, предварително да 
обсъждаме въпросите, кои-
то касаят изменението. За 
целта трябва да създадем 

платформа или съвет. На-
пример МРРБ създаде ра-
ботна група за изменение 
на Закона за устройство 
на територията (ЗУТ), в 
която участваха и пред-
ставители на сектора. 
Бяха изготвени промени-
те, които се представиха 
за обществено обсъждане. 
Получиха се коментари от 
различните браншови ор-
ганизации, но отделните 
текстове не бяха съгласу-
вани помежду им. В крайна 
сметка в парламента по-
стъпиха изменения, които 
според мен не са от полза 
за никого от участниците 
в инвестиционния процес. 
Идеята ми е да се създаде 
работещ орган на браншо-
вите структури, в който 
предварително заедно да 
обсъждаме какво е прием-
ливо за всички и след това 
да имаме общо становище.

Какво е състоянието 

на бранша? Кои са основ-

ните предизвикателства, 

които срещат консултан-

тите? 

Главно проблемите ни 
са в противоречията меж-
ду различни подзаконови 
нормативни документи и 
ЗУТ и разнообразните тъл-
кувания от страна на от-
делните администрации. 
Няма единна система за 
документооборота, който 
трябва да бъде предста-
вен. Всяка администра-
тивна единица, стъпвайки 
на основните документи, 
които са по закон, изисква 
и допълнителни такива - 

по нейно усмотрение. Това 
се опитваме да променим, 
а то може да се постигне 
с ясни и категорични тек-
стове в ЗУТ и наредбите 
към него, както и такива 
текстове в други норма-
тивни документи, относи-
ми към строителството. 

Консултантите, чиято 
браншова организация е 
именно БААИК, вече 18 го-
дини са част от участни-
ците в строителството, 
както и в целия инвести-
ционен процес. Има редица 
утвърдени фирми, но също 
така и колеги, които няма 
откъде да черпят опит и 
да се обучават, което ги 
принуждава да действат на 
принципа проба – грешка. В 
тази връзка имаме утвър-
дена програма от МРРБ за 
обучение на членовете на 
БААИК. Периодично провеж-
даме курсове по прилагане-
то на ЗУТ – оценката на 
съответствие на проекта 

и актовете, протоколите и 
документите по Наредба 3 
за съставяне на актове и 
протоколи и по Наредба 2 за 
въвеждане на строежите в 
експлоатация. Ще търсим 
възможности да разширим 
програмата за обучение, 
защото нормативите се 
променят, а също така и се 
публикуват нови наредби с 
нови изисквания. Във връз-
ка с това сме в постоянни 
контакти с МРРБ. Имаме 
интерес нашите членове 
да бъдат своевременно за-
познати с всички новости. 

В началото на година-
та по наша инициатива 
проведохме среща с новия 

началник на ДНСК арх. Иван 
Несторов и членове на ръ-
ководството на ДНСК – 
арх. Петър Духленски и 
инж. Георги Даракчиев. 
Присъстваха над 80 пред-
ставители на компаниите 
от бранша, което показа, 
че секторът има нужда от 
комуникация с дирекцията. 
Поставихме началото на 
съвместната ни дейност 
и декларирахме желанието 
на двете страни тази сре-
ща да има продължение, за-
щото заедно в един норма-
лен конструктивен диалог 
можем да решим проблеми-
те, с които се сблъскваме.

Кои бяха темите, кои-

то обсъждахте? 

Срещата продължи по-
вече от два часа и полови-
на. Бяха зададени различни 
въпроси, които касаят кон-
султантите – несъответ-
ствие при прилагането на 
нормативната уредба от 

различните администра-
ции, проблеми с експлоата-
ционните предприятия, 
агенции и инспекции. 

Първоначалният сцена-
рий беше да чуем мнението 
на новото ръководство на 
ДНСК какви проблеми виж-
дат в бранша и след това 
да споделим нашите. Сре-
щата протече с много кон-
кретни въпроси, касаещи 
отделни наши членове. Ре-
шихме всички запитвания 
да се отправят към БААИК. 
Ние обобщихме постъпили-
те след срещата въпроси 
и ги систематизирахме. 
За част от тях БААИК из-
готви отговорите, защото 

те бяха въпроси, зададени 
поради непознаване на нор-
мативната база. Другите 
изпратихме на ДНСК с 
цел изготвянето на ука-
зателни писма от страна 
на дирекцията. Този начин 
на комуникация бих искал 
да се превърне в трайна 
практика. Когато имаме 
натрупани проблеми, те да 
бъдат решавани по време 
на дискусии заедно с ДНСК. 
Не трябва да забравяме, 
че нито един обект не си 
прилича с друг. Той е сам 
за себе си с неговите пре-
дизвикателства. Колегите 
с по-голям опит могат да 
се справят, но тези, които 
имат по-малък, имат нужда 
от подкрепа и консултации. 

С ДНСК не сме противни-
ци, а работим в една посока. 
От дирекцията искат стро-
ителният процес  да бъдe 
в законовите рамки, което 
е и в наш интерес. Възло-
жителите винаги търсят 
максимално удовлетворява-
не на техните интереси по 
отношение на проектната 
готовност, одобряване на 
проектите, стартирането 
на строителството и сроко-
вете за въвеждане в експло-
атация. Често им се стру-
ва, че сроковете са дълги, но 
има причини за това. Всички 
искаме сроковете да бъдат 
намалени, но не за сметка 
на качеството и пропуски, 
които впоследствие могат 
да рефлектират негативно 
на обекта. 

Има ли интерес от 

страна на младите хора 

към Вашата професия? 

Сблъскваме се с про-

блема с кадрите. Съгласно 
решение на УС на БААИК 
ще търсим подкрепата на 
висшите учебни заведения, 
за да се справим с него. За-
сега сме се насочили към 
Университета по архи-
тектура, строителство и 
геодезия, като вече водим 
разговори с ръководство-
то. За нашата професия 
няма отделна специалност. 
Предвиждаме да провежда-
ме срещи със студентите, 
на които да разясняваме 
какво представляват кон-
султантската дейност и 
строителният надзор, и 
да ги привлечем. Като се 
дипломират, те най-често 
търсят работа при проек-
тантските и строителни-
те фирми. Нашата профе-
сия също предлага доста 
добри възможности. Смя-
там, че консултантите 
сме най-запознати с всички 
процедури, с целия процес 
от идеята до нейната ре-
ализация. Много често ин-
веститорът ни търси още 
преди да е получил виза за 
проектиране и да е намерил 
терен за своето намере-
ние. Ние сме необходимата 
връзка между него, проек-
танта и строителя. 

Какви промени тряб-

ва да се направят, за да 

се облекчи Вашата дей-

ност? 

За тези 18 години, през 
които действа ЗУТ, той 
е изменян многократно. 
Обществото се развива, 
което води до промяна на 
нормативната база, а с 
влизането на България в ЕС 
започнахме да прилагаме и 
европейските правила. По-
някога се извършват изме-
нения в един закон, които 
не кореспондират с други-
те нормативни актове, и 
се създават проблеми. Тук 
е ролята на всички браншо-
ви организации - ако нещо 
ще се променя, преди да 
се приложи, да премине на 
предварително съгласу-
ване с тях, но отново ще 
подчертая - не поотделно, 
а през общ орган на всички. 
Той да дава становище как 
тези изменения рефлек-
тират върху сектора и да 
търси балансирано въвеж-
дане на новите правила 
така, че да удовлетворя-
ват всички заинтересова-
ни страни. 

Как ще си партнирате 

с Камарата на строите-

лите в България? 

Вече успях да проведа 
разговори със секция „Про-
ектиране и строителен 
надзор“ към КСБ. БААИК 
ще търси добро взаимо-
действие във всички по-
соки с Камарата. Имам 
уверението, че поставяме 
началото на едно добро 
сътрудничество.

Инж. Атанас Ангелов, председател на УС на Българската асоциация на 
архитектите и инженерите консултанти: 

Снимки Румен Добрев и БААИК
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Десислава 
Бакърджиева

В Областната адми-
нистрация в Пловдив се 
проведе работна среща, 
на която беше обсъдено 
развитието на пътната 
инфраструктура в града. 
Тя бе свикана от област-
ния управител Здравко Ди-
митров във връзка с про-
ектите: скоростен път 
Пловдив - Асеновград заед-
но с прилежащите локални 
платна и кръгови кръсто-
вища, югоизточния и юго-
западния обход, които са 
свързани с извеждане на 
транзитното движение 
от града. В оперативката 
участваха председателят 
на УС на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ (АПИ) 
инж. Дончо Атанасов, ди-
ректорът на Областно 
пътно управление – Плов-
див Петър Попов, кмето-
вете на общините Асе-
новград - Емил Караиванов, 
и на Куклен - Мария Белче-
ва, главният архитект на 
община Родопи Атанас 
Недевски, строители, ар-
хитекти, проектанти и 
експерти.

„Във връзка с разши-
рението на пътя Пловдив 
– Асеновград в момента 
се довършва проектира-
нето на локалните плат-
на и достъпът до всички 
имоти, които са покрай 
локалните платна и кръ-
говите движения. Минах-
ме през тежка процедура 
с цел да приберем макси-
мално локалните платна 
към директното трасе, 
за да използваме най-вече 
транспортната терито-
рия и да има минимални 
отчуждения.  В района 
вече има реализирани дос-
та инвеститорски наме-
рения, които са в голяма 
близост до директното 
трасе. Всички институ-
ции се ангажираха да при-
ключат процедурите по 

съгласуване проектира-
нето на локалните плат-
на до 16 февруари, след 
което започва работа по 
подробните устройстве-
ни планове (ПУП)“, съобщи 
инж. Дончо Атанасов на 
пресконференция веднага 
след срещата. Той обясни, 
че в най-скоро време ще 
бъде решено кой ще реа-
лизира ПУП и отчуждите-
лите процедури на имоти-
те с оглед на бързината, с 
която е необходимо да се 
извърши процедирането, 
както и на финансовите 
възможности на трите 
общини, на чиято тери-
тория е трасето. 

Строително-монтаж-
ните дейности по разши-
рението на пътя Пловдив 
– Асеновград ще бъдат 
възобновени в началото на 
март, след като приключи 
зимното поддържане. Ре-
конструкцията на 10-ки-
лометровата отсечка от 
път II-86 Пловдив – Асе-
новград започна през ав-
густ 2017 г. Със средства 
от Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 – 
2020“ се изгражда второ 
платно и се прави рехаби-
литация на съществува-

щото, с което трасето 
ще се разшири до автома-
гистрален габарит. Пред-
стои да се извършат ре-
хабилитацията на стария 
път и отводняването на 
основния. През миналата 
седмица изпълнителят 
на проекта „ИСА – 2000“ 
ЕООД е започнал подго-
товка за предстоящите 
СМР на старото платно 
от отсечката. В момента 
фирмата полага и времен-
ната маркировка на ново-
то трасе от караулката 
на изхода на Пловдив до 
кръговото кръстовище на 
с. Крумово. Поставят се 
пътни знаци и указателни 
табели, за да може движе-

нието временно да бъде 
пренасочено в новите лен-
ти. „С цел по-бързото за-
вършване на проекта към 
края на февруари ще из-
дам заповед само за този 

обект, с която ще разре-
ша на фирмата да стар-
тира дейностите, преди 
да изтече забраната за 
СМР по републиканската 
пътна мрежа в зимния пе-
риод, която е валидна до 15 
март. В момента не се на-
лага да се правят асфал-
тови работи, а изкопни“, 
подчерта инж. Атанасов. 
След като участъкът от 
старото платно бъде за-
творен, строителите ще 
могат да извършат фре-
зоване и асфалтиране на 
пътя. 

„В най-кратък срок 
предстои обявяването на 
обществена поръчка за 
проектиране на кръговото 
кръстовище на изхода на 
Пловдив в посока Асенов-
град на път II-86. Ще има 
и процедура за идеен про-
ект за източния обход на 
Пловдив - от караулката 
на изхода на града до п.в. 
„Скобелева майка“. Това ще 
е нов път с дължина около 
5 км. В момента се прави 
задание за проектиране на 
локални платна на трасе-
то, които в изготвения от 
община Пловдив проект не 
са били предвидени. След 
като кметството допро-
ектира този обект, той 
трябва да се реализира 
максимално бързо, за може 
да се пренасочи големият 
трафик и да не влиза в 
града“, съобщи още инж. 
Атанасов. Той посочи, че 
едва след като се изпълни 

източният обход, ще може 
да започне и работата по 
разширяване на старото 
Околовръстно шосе, т.нар. 
югозападен обходен път. 

По думите на пред-
седателя на УС на АПИ 
предстои пускането на 
процедура за ново задание 
за проектиране на раз-
ширението на старото 
Околовръстно шосе до АМ 
„Тракия“. „Ще се търсят 
съвсем нови решения - с 
локални платна с кръгови 
движения и безконфликтно 
преминаване през кръсто-
вищата, както е напра-
вено при Южната дъга на 
Софийския околовръстен 
път. Това ще реши пробле-
мите с трафика за години 
напред. При разширяване-
то на този обход ще се 
наложи да се използват 
доста сложни технически 
решения, защото по тра-
сето има високоволтови 
съоръжения и железопът-
на линия, която обслужва 
КЦМ. Целта е той също 
да стане четирилентов 
високоскоростен път. Фи-
нансирането на проекти-
рането ще се осигури от 
бюджета на АПИ“, допълни 
инж. Дончо Атанасов.

„Въвеждането в екс-
плоатация на ТОЛ систе-
мата е изключително ва-
жно, за да се реализират 
всички тези значими ин-
фраструктурни проекти 
около Пловдив“, коментира 
още инж. Атанасов.

Министър Николай Нанков: 

Свилена Гражданска

„С шест месеца ще се 
забави стартът на новата 
магистрала от Русе до Ве-
лико Търново“. Това е заявил 
министърът на регионално-
то развитие и благоустрой-
ството Николай Нанков, съ-
общават от пресцентъра 
от оглавяваното от него 
ведомство. Той е обяснил, 
че причината е подадена 
жалба от жители на с. Хот-
ница. Според Николай Нанков 
е нормално да има обжалва-
ния, но аргументът в този 
случай не е резонен. „Нито че 
ще заобикаля с 30 км, нито 
че се увеличава маршрутът 
между Русе и Велико Търно-
во”, е посочил регионалният 

министър. Той е опровергал и 
твърденията, че магистра-
лата ще „виси” над селото. 
„Ще има мостови съоръжения 
на 250 - 300 м, както и шумо-
защитни прегради“, е казал 
Нанков и е припомнил, че дър-
жавата е поела ангажимент 
да построи скоростен път 
от магистралата до Горна 
Оряховица и летището там, 
тъй като това ще бъде една 
от индустриалните зони на 
Северна България. По думи-
те му от техническа гледна 
точка трасето заобикаля 
със 7 км града – вариант, 
който е с около 300 млн. лв. 
по-евтин от т.нар. Син ва-
риант, преминаващ почти 
през центъра на Горна Оря-
ховица.

Белла Сиракова, 
ОП на КСБ - Враца

През март ще започне про-
цедурата за избор на изпъл-
нители на отсечката между 
Мездра и Ботевград с обща 
дължина 33 км, част от направ-

лението Видин - Ботевград. 
Срокът за построяването й 
ще е 2 години и половина, като 
в този участък ще има и 2 ту-
нела. През втората половина 
на годината ще бъдат обявени 
процедурите за строителство 
и надзор на още 52 км Видин - 

Ботевград – частта от Видин 
до Ружинци. Отсечката ще 
бъде разделена на 3 части Ви-
дин - Димово, обход на Димово и 
Димово - Ружинци, като целта 
е да се заобиколят големите 
населени места –  Димово, Бела 
и Скомля. 

Десислава Бакърджиева

Агенция „Пътна инфра-
структура“ (АПИ) стартира 
обществена поръчка за избор 
на изпълнител за археологиче-
ски проучвания по трасето на 
път I-1 (E-79) в участъка Видин 
- Монтана - Враца. От АПИ съ-
общават, че за дейностите по 
издирването на археологиче-
ски обекти, преди да старти-

ра изграждането на бъдещата 
магистрала, са предвидени 
80 000 лв. Средствата са оси-
гурени от Оперативна програ-
ма „Транспорт и транспортна 
инфраструктура 2014 - 2020“.

Обществената поръчка 
е в две обособени позиции. 
Първата обхваща участъци-
те Видин – Димово, Димово 
– Бела – Ружинци и Ружинци 
– Монтана. Срокът за архео-

логически проучвания в тези 
отсечки е 82 дни, а прогнозна-
та им стойност 60 000 лв. без 
ДДС. Втората позиция включ-
ва трасето Монтана – Враца. 
Дейностите трябва да се реа-
лизират за 44 дни. Индикатив-
ната им стойност е 20 000 лв. 
без ДДС.

Кандидатите могат да по-
дават своите предложения до 
22 март.

Снимки авторът

Дейностите по разширението на пътя Пловдив – 

Асеновград ще бъдат възобновени в началото на март
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Столичната община 
обяви обществена поръчка 
за избор на изпълнител за 
реконструкцията на трам-
вайното трасе по бул. 
„Цар Борис III“ от ухо „Кня-
жево“ до това при Съдеб-
ната палата. От обхвата 
на дейностите се изключ-
ват районът на пл. „Руски 

паметник” и кръстовище-
то на бул. „Цар Борис III“ и 
бул. „Гоце Делчев“. 

Обектът е част от 
проекта „Интегриран 
столичен градски транс-
порт – фаза II“ по Опера-
тивна програма „Региони 
в растеж 2014 - 2020“. 
Прогнозната стойност е 
40 434 940,92 лв. без ДДС. 
Дейностите трябва да се 
извършат за 20 месеца. 

Техническото пред-

ложение на участника за 
изпълнение на поръчката 
е с тежест 60 т., срокът 
– 5 т., а цената – 35 т. 
Избраният изпълнител 
ще трябва да ремонтира 
релсовия път, телекому-
никациите, контактно-ка-
белната мрежа, уличното 
осветление, електросна-
бдителната мрежа, ВиК 
и н ф р а с т р у к т у р а т а . 
Офертите се подават до 
13 март. 

Прогнозната стойност на дейностите е над 40 млн. лв. без ДДС

Столичният общински 
съвет (СОС) реши подзе-
мията на бившия мавзолей 
на Георги Димитров и пло-
щадката над тях да бъ-
дат превърнати в галерия 
за съвременно изкуство. 
Собственик на обекта, 
който ще се управлява 
от Софийска градска ху-
дожествена галерия, е 
Столичната община. Бун-
керът е с размери около 
1461 кв. м. Подземията са 
на три нива, като първо-
то от тях ще се използва 
за експозиционни зали, а 
останалите две - за скла-
дови помещения. В след-
ващите месеци ще бъде 
извършено укрепване на 
обекта и обособяване на 
нов вход към подземните 
нива. Съществуващият 
към момента достъп може 
да се използва само от ал-
пинисти с подходяща еки-
пировка. 

„Смятаме, че по този 
начин в идеалния център 
на града се оформя музе-
ен квартал. Наблизо се 
намират Регионалният 
исторически музей – Со-

фия, и други културни ин-
ституции. Нужно е място, 
което по-сериозно да е ан-
гажирано с проблемите на 
съвременното изкуство. 
Тепърва ще правим анализ, 
но ще запазим автентич-
ността на бункерите от-
долу“, коментира темата 
зам.-кметът на СО по на-
правление „Култура, обра-
зование, спорт, превенция 
на зависимости“ доц. д-р 
Тодор Чобанов. „След като 
решението на СОС влезе 
в сила, веднага с главния 
архитект Здравко Здрав-
ков ще започнем подго-

товката на конкурс как 
да изглежда галерията“, 
допълни той. 

Средствата за от-
страняване на конструк-
тивните проблеми ще 
бъдат от резерва на СО 
за непредвидени и аварий-
ни разходи и са в размер 
на 100 хил. лв. След като 
укрепването на основи-
те и площадката стане 
факт, ще бъде монтира-
на инсталацията „Брон-
зова къща” на скулптора 
Пламен Деянофф по повод 
Българското председател-
ство на Съвета на ЕС. 

„В политиката на местната адми-
нистрация образованието е приоритет 
в последните 10 години. Това е видно и 
в бюджета за тази година. За 2018 г. 
34 млн. лв. се отделят за реконструкция 
на детски градини на територията на 
общината“. Това става ясно от отговора 
на кмета на София Йорданка Фандъкова 
на въпрос за броя на децата в групите. 
Ще бъдат завършени три изцяло нови 
градини - в район „Младост“, в кв. „Кръ-
стова вада“ и в кв. „Манастирски лива-

ди-изток“. Предвиждат се разширения на 
пет съществуващи учебни заведения – в 
кварталите „Драгалевци”, в „Хиподрума”, 
в „Княжево”, в „Павлово” и в „Банишора”. В 
бюджет 2018 г. е заложена и реконструк-
цията на четири стари забавачки, при 
които са използвани етернитови панели 
- в кв. „Курило”, в „Дружба 1”, в кв. „Крива 
река” и кв. „Васил Левски”. Общият брой 
на общинските детски градини на тери-
торията на СО е 194, а групите, които се 
помещават в тях, са 1580. 

Кметът на Столичната община Йор-
данка Фандъкова и председателят на 
Градския съвет на Вашингтон Фил Мен-
делсон са се договорили да бъде поставен 
барелеф на Димитър Пешев пред българ-
ското посолство във Вашингтон, съоб-
щиха от пресцентъра на Столичната 
община. Това ще стане по повод 75-ата 
годишнина от спасяването на български-
те евреи. 

По време на срещата между двамата 
са били обсъдени предизвикателствата 
пред големите градове – транспортът, 
чистотата на въздуха и достъпът до 
образование. Председателят на Градския 
съвет на Вашингтон е информирал Фан-
дъкова за мерките, които вземат за спра-
вяне с големия трафик и подобряване чис-
тотата на въздуха. Той е посочил като 
ключови изграждането на метро и на 
велоалеи, провеждането на кампании, на-
сочени към ходенето пеша и карането на 
колела, както и стимулирането на граж-
даните от съседните населени места да 
се придвижват в американската столица 
с обществен транспорт. Местната уп-
рава използва и различни механизми, за 
да поощрява гражданите да използват 
възобновяеми енергийни източници като 
слънчеви панели.

Кметът Фандъкова е провела среща 
и с конгресмена Дон Байер. По време на 
разговорите тя е представила проек-
тите на София в областта на образо-
ванието, културното наследство и ин-
фраструктурата. Двамата са обсъдили 

възможностите за инвестиции в българ-
ската столица в сферата на IT сектора, 
туризма и образованието. Фандъкова е 
запознала конгресмена с бъдещата ин-
вестиция на фондация „Лаудер“ в изграж-
дане на училище, детска градина и култу-
рен център в София. Тя е подчертала, че 
в столицата ни работят редица амери-
кански компании в IT сектора. По време 
на разговорите Фандъкова го е информи-
рала и за планираното публично-частно 
партньорство при предстоящата реали-
зацията на станция на метрото между 
„Сливница“ и „Обеля“.

„Столичната община проучва и пред-
стои да подготви проект за подмяна на 
рампите в подлезите с нови по-широки 
съоръжения“. Това посочва кметът на 
Столичната община Йорданка Фандъко-
ва в отговор на питане за състоянието 
на съоръженията и за осигуряването на 
преминаването на детски колички. На 
територията на София съществуват 
71 подлеза, разположени в 16 района. 
Предвижда се приоритетно работата 
да започне по подмяна на рампите на бул. 
„Ситняково” с ул. „Оборище”, с ул. „Чер-
ковна” и с бул. „Шипченски проход”, при 
гара „Подуяне”, подлезите по бул. „Васил 
Левски”, както и при бул. „България” и бул. 
„Гоце Делчев” и при „Гоце Делчев” и бул. 
„Петко Тодоров”. 

О т  н а ч а л о т о  н а 
следващия месец в цен-
търа на столицата ще 
има две нови пешеходни 
зони. Решение за това 
беше взето от Столич-
ния общински съвет през 
септември м.г. То беше 
обжалвано, но постано-
влението на съда бе в 
полза на местната адми-
нистрация. В частта на 

бул. „Витоша“ от ул. „Ала-
бин“ до бул. „Алeксандър 
Стамболийски “  (пред 
Съдебната палата) ще 
е разрешено само пре-
минаването на трамваи. 
По ул. „Георг Вашингтон” 
също ще бъде забранено 
преминаването на коли. 
Също от началото на 
следващия месец ще вле-
зе в сила решението на 

СОС за обособяването 
на т.нар. успокоена зона 
на движение, в която до-
пустимата максимална 
скорост ще е 30 км в 
час. Тя ще обхваща учас-
тъка между ул. „Алабин”, 
бул .  „Христо Ботев” , 
бул .  „Патриарх Евти-
мий”, бул. „Васил Левски”, 
бул. „Цар Освободител” и 
ул. „Леге”. 

Намалява броят на подадените жал-
би до омбудсмана на Столичната общи-
на Лилия Христова, съобщават от прес-
центъра на местната администрация. 
През 2017 г. са постъпили общо 170 броя 
сигнали, жалби и молби за съдействие. 
Най-много от тях са свързани с пробле-

ми с устройството на територията и 
кадастъра (32), след това са тези, ка-
саещи благоустройството (28), и след 
това са жалбите по въпроси извън пра-
вомощията на обществения посредник. 
Разходите на омбудсмана за изминала-
та година възлизат на 90 927,51 лв. 

Снимки в. „Строител“
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Георги Сотиров

Костинброд се намира на 
9 км северозападно от столи-
цата в Софийската котлови-
на, през него минават реките 
Блато и Белица, а в близост са 
Божурище и Сливница. Градът е 
административен център на об-
щина Костинброд, която включ-

ва 14 населени места.
На територията му има два 

уникални антични паметника 
– късноримската резиденция 
„Скретиска“ на Константин 
Велики и пътна станция Скре-
тиска по древната линия „Виа 
Милитарис“. 

Съществуват няколко леген-
ди за названието на това мяс-

то. Според една от тях около 
средата на XIII век Костинброд 
е малко селище, което при въз-
качването на Константин Асен 
Тих на българския престол в 
1257 г. било наречено на негово 
име. Според друг исторически 
извор началото е доста по-на-
зад във времето. Твърди се, че в 
една своя грамота Иван Асен II 

Кметът Трайко Младенов: 

Г-н Младенов, в по-

следните години Кос-

тинброд става все по-

предпочитано място за 

живеене. Продължава ли 

тази тенденция?

Тя не само е в сила, но 
и се развива в две насо-
ки. Едната е, че Костин-
брод се утвърждава като 
благоприятно място за 
постоянно живеене, ос-
вен за т.нар. виладжии в 
околностите, които оби-
тават къщите си само 
в определено време. От 
друга – общината продъл-
жава да е притегателен 
център за инвестиции за 
бизнеса, като интерес 
има както от малките 
фирми, така и от сред-
ните и големи компании. 
Това се вижда с развитие-
то на новия Общ устрой-
ствен план. 

По данни на кметове-
те на селата жителите 
са се увеличили двойно, а 
някъде дори и тройно. За-
това сред основните ми 
ангажименти е съвмест-
но с екипа ми да устано-
вим кои от вилните зони 
вече са се превърнали 
в села и да помислим за 
новия им статут. Плю-
совете за общината от 
повече хора с постоянни 
адреси ще са много. От 
една страна, ще се борим 
за по-голяма държавна 
субсидия, а от друга, ще 
засилим авторитета си 
като район, нарастващ 
по население, в който 
има възможност да се 
вложат повече пари в 
инфраструктура, образо-
вание, социални дейнос-
ти… Тенденцията е поло-
жителна. Близостта на 
Костинброд до мегаполи-
са и други фактори, като 
качественото образова-
ние, предоставяно от на-
шите училища, и бързата 
логистика, само засилват 
усещането, че се случва 
нещо много специално 
в общината, което мен 
като управленец може 

само да ме радва.

На няколко пъти спо-

менахте образовател-

ната инфраструктура. 

Някои от сградите й 

изглеждат прекрасно. 

Какви инвестиции са ре-

ализирани и предстоят 

ли нови?

Това, което направи-
хме за тези сгради през 
2016 и 2017 г., е продъл-
жение на работата ни от 
предходните четири годи-
ни. Изпълнените мерки за 
енергийна ефективност 
в сградите на училищата 

и детските градини про-
дължават с нови темпове 
и сега. През последната 
година общината работи 
с Фонд „Енергийна ефек-
тивност и възобновяеми 
източници“. Чрез ЕСКО 
договор реновирахме едно 
от най-старите учеб-
ни заведения в Софийска 
област, което още пази 
своя дух от времето на 
взаимоспомагателните 
методи, общите класове 
и т.н. Ние успяхме да съ-
четаем модерното с онзи 
несломим възрожденски 
дух на предците ни. По 
същия начин ще възста-
новим още едно начално 
училище. Между другото 
и двата обекта се казват 
„Васил Левски”…

По Оперативна про-
грама „Региони в растеж” 
(ОПРР) продължават дей-

ностите по мащабния 
ремонт на Професионал-
ната гимназия „Св. Георги 
Победоносец”.

След основния ремонт 
Второ основно училище 
ще се развива като ино-
вативно учебно заведение 
в направление туризъм, 
което е и бъдещото раз-
витие на нашата община. 
Освен това открихме яс-
лена група в с. Петърч. То 
е едно от най-големите 
населени места в общи-
ната, и именно там ще 
бъдат отглеждани и въз-
питавани най-малките 
жители на три съседни 
села. В този смисъл мога 
да кажа, че не само до-
развиваме образовател-
ната инфраструктура, но 
и отстояваме идеите си 
за цялостно развитие. Не 
е случайно, че за послед-

ните две години сме носи-
тели и на приза „Община с 
най-съществен принос в 
образованието” за Софий-
ска област. А Вие знаете 
какви солидни конкуренти 
имаме в областта.

В кабинета Ви има 

много награди, сертифи-

кати и грамоти. Скоро 

няма да остане място…

Така е и това е благо-
дарение на професионал-
ната работа на общин-
ската администрация. 
Имаме отличия за успехи 
не само в образованието, 
но и за доста други сфери. 
В съревнование с много 
областни центрове ус-
пяхме да спечелим и прес-
тижната награда като 
най-добра администрация 
в сферата на финансово-

то управление и контрола. 
Благодарен съм за усили-
ята на колегите от раз-
личните отдели. Смея да 
твърдя, че имаме висок 
административен капаци-
тет, с хора, които могат 
да оказват професионални 
услуги на населението от 
общината, като същевре-

менно печелят и призове. 
В същото време ежеднев-
но изисквам непрекъснато 
усъвършенстване.

Добро впечатление 

в Костинброд правят 

реновираните еднофа-

милни къщи и новоиз-

граждащите се жилищни 

обекти, които заедно с 

бизнес центровете да-

ват една нова визия на 

града.

Това е посоката и тен-

денцията. Наскоро две от 
най-големите търговски 
дружества разшириха 
своята производствена 
мощност. Става дума за 
предприятия, работещи в 
сферата на алуминиевата 
дограма и газираните на-
питки, които продължа-
ват със строителство на 
нови производствени ха-
лета. Успоредно с това и 
както отбелязахте, тен-
денцията за строител-
ство на жилищни сгради е 
подчертано положителна. 
Говоря за малки коопера-
ции както в централната 
градска част, така и в 
периферията на Костин-
брод. Развиват се и нови 
търговски площи. 

С цялото това стро-
ителство Костинброд 
е напът да стане още 
по-привлекателен със 
своята модерна градска 
среда. Това е от изключи-
телно значение за кмет-
ския екип, който редовно 
участва при откриването 
на новите обекти. Убеден 
съм, че понятието „евро-
пейска визия” се отнася 
вече и за Костинброд и 
то среща разбирането 
и одобрението на моите 
съграждани. Ние сме об-
щина, мислеща и разви-
ваща се по европейски. 
Разбира се, тук трябва 
да отдадем дължимото 
на крупните инвестито-
ри, които избраха нашата 

Сградата на общината

Професионалната гимназия 

„Св. Георги Победоносец”
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пожелал в хубавото село 
Костинброд и околности-
те му да се съгради ма-
настир. Съществува и 
трети ориентир – това е 
известната Мрачка гра-
мота, дадена от цар Иван 
Александър през 1347 г. 
на Ореховския манастир  
„Св. Никола” край с. Извор, 

Радомирско. В нея се спо-
менава Костинброд като 
граница на имотите, кои-
то се дават на  обител-
та. Грамотата се пази в 
Хилендарския манастир, а 
препис от нея има в труда 
на Йордан Иванов „Българ-
ски старини из Македония”.

Костинброд  е с бога-

та история, в която има 
какво да се добави и днес. 
Защото този град е раз-
личен. Развива се като ев-
ропейски и притегателен 
център за инвестиции. За 
всичко това става дума в 
нашия разговор с кмета 
на общината Трайко Мла-
денов.

територия за ситуиране 
на структуроопределящи 
предприятия, отчитай-
ки и някои от чисто ге-
ографските фактори на 
нашето положение спрямо 
столицата, близостта ни 
с магистралите и жп ли-
ниите.

Категорично се строи 
активно. Почти на всяка 
улица има или нови обек-
ти, или се правят основ-
ни ремонти на бащините 
къщи. От една страна, 
това звучи много битово, 
но от друга, показва жела-
нието на хората да имат 
един по-висок социален 
статус.

Все още ли работите 

в посоката Костинброд 

да стане истинска зеле-

на община?

Сериозно действаме в 
тази посока. Новата да-
деност в това направле-
ние ще се види още през 
есента или най-късно 
през пролетта на 2019 г. 
Само ще маркирам, че за 
последните две години на 
територията на община-
та сме засадили повече 
дървета и зеленина, от-
колкото за предходните 
20 г. 

Приключихме с озеле-
няването на ул. „Ломско 
шосе“, която разполовя-
ва града. Става дума за 
ивиците между главния 
път и локалните платна, 
като продължаваме тази 
дейност и на други арте-
рии вътре в града. Засаж-
даме храсти, жив плет, 
има и задължителна тен-
денция изграждащите се 
нови тротоари да бъдат 
облагородени с дръвчета. 
Скоро започваме работа 
и на централния градски 
площад, който коренно 
ще промени визията на 
общинския център с раз-
лични формати растения. 
Предстои да възложим 
проектиране и на градски 
парк.

Имате ли статисти-

ка за ефекта от постро-

ените кръгови кръсто-

вища на „Ломско шосе”?

Да, за наша радост 
има ефект, който се из-
разява в нулевия брой на 
ПТП. Имаме становище 
на държавната админи-
страция и на Агенция 
„Пътна инфраструктура“ 
за необходимостта от 
изграждане на още едно 
такова пътно съоръже-
ние, и то в най-опасната 
част на града – в района 
на промишлената зона, 

където има  сериозен 
трафик с тежки превозни 
средства. 

Европейски град се 

става и с реализацията 

на проекти с финансира-

не от ЕС?

Съгласен съм. Очаква-
нията на всички кметове 
са големи по ОП „Региони 
в растеж”, ОП „Околна 
среда“ (ОПОС), и разби-
ра се, по Програмата за 
развитие на селските 
райони. Съвсем скоро ще 
подпишем договорите с 
Управляващия орган на 
ОПОС за строителство 
на сепарираща и компо-
стиращи инсталации, 
които са особено важни 
за целия регион. От реа-
лизацията на проекта за-
висят общо шест общини 
- Своге, Годеч, Сливница, 
Драгоман, Божурище и 
ние. С европейско финан-
сиране ще се направят 
три компостиращи ин-
сталации - една на тери-
торията на регионалното 
депо, която ще обслужва 
Костинброд, Годеч и Бо-
журище, друга самостоя-
телна за Своге и трета 
- за Сливница и Драгоман. 
Ще има и една обща се-
парираща инсталация за 
разделно сметосъбиране 
с предварително трети-
ране. 

По ОПРР трябва да 
завършим големия проект 
за саниране на нашата 
професионална гимназия, 
а останалите ни предло-
жения по програмата са 
в процес на одобрение. 
Друг особено актуален 
проект, който е на дне-
вен ред благодарение на 
МРРБ, е за строител-

ството на водопровод 
за високопланинските ни 
села. Вече има средства 
за проучване на дебита и 
трасетата.

Ще добавя,  че през 
миналата година успях-
ме да получим одобре-
нието на Министерския 
съвет, както и средства 
за изграждането на един 
много важен мост за хо-
рата от т.нар. Корейска 
махала. 

Как  се  пътува  до 

тези села?

И зимата, и през ос-
таналите сезони до тях 
се пътува трудно, за-
щото няма обществен 
транспорт до там - една 
болна тема за нас. На на-
шата администрация се 
падна задачата да наме-
рим адекватно решение и 
на този казус. До половин 
година ще има обществе-
на поръчка за превози до 

тези села, които вече се 
развиват интензивно не 
само като вилни зони. В 
момента се рехабилити-
рат и 22 км от пътя за 
Петрохан, който е държа-
вен приоритет и който 
също е от значение за 
връзката с някои от на-
шите села.

Споменахте Петро-

хан, как ще коментирате 

в лично качество идеите 

за изграждане на тунел 

под прохода?

Трудно ми е да кажа, 
защото нямам данни за 
товаропотока и броя на 
преминаващите в двете 
посоки автомобили. Раз-
бирам исканията на граж-
даните, особено в селата, 
през които преминава на-
товареният трафик към 
„Дунав мост 2”. Ние също 

сме заинтересовани от 
крупна инфраструктурна 
промяна.

Какво е финансовото 

състояние на община-

та?

За дейността си през 
едни предходни години, 
по-скоро за грешки, общи-
ната сега е в сложни съ-
дебни дела. Стабилност-
та на администрацията 
се дължи единствено и 
само на доброто събира-
не на местните данъци и 
такси и на изключителна-
та финансова дисциплина, 
която наложих. Всеки не-
предвиден разход би довел 
до разклащане на балан-
сите. Парите на община-
та са или в резерв, или в 
гаранции по сметките на 
Върховния съд, за да запа-
зя стабилността ни и да 
не влезе съдебен изпълни-
тел. Правя най-важното 
без резки движения и не 

„хабя“ големи пари от бю-
джетния излишък.

Новата Ви църква из-

глежда добре, независи-

мо че още има скелета.

Тя е в сърцето на гра-
да ни и в един момент 
трябва да чуем звъна на 
нейната камбана. Трябва 
да кажа, че в този Божи 
храм са инвестирани мно-
го средства и изгражда-
нето му продължава. Ще 
допълня,  че общината 
отпусна пари на всички 
духовни обители на наша 
територия. Това беше с 
цел да направим достъп-
на инфраструктурата на 
всичките тези богоугод-
ни места.

За новата църква, коя-
то се изпълнява със сред-
ства на крупни дарители 
и на общината, съм изис-
кал всички строителни 
книжа, за да съм наясно за 
какво и още колко пари ще 
са необходими за финали-
зиране на обекта.

Как ще продължи да 

се развива Костинброд?

Той е специално ис-
торическо място. През 
1973 г. на територията 
на общината са открити 
археологически останки, 
които включват път-
на станция Скретиска 
по древната линия „Виа 
Милитарис” (минаваща 
от Белград през Серди-
ка до Константинопол) 
и изградената по-късно 
в близост до нея късно-
римска резиденция, на-
речена със същото име. 
Третият и последен ар-
хеологически период е 
свързан с изграждането 
на ранновизантийско ук-
репено селище Крати-
скара върху основите на 
съществувалата рези-
денция. Скретиска е най-
значителният сред срод-
ните по предназначение 
архитектурни комплекси 
на днешната българска 
територия и един от най-
големите известни пери-
стилни комплекси в Рим-
ската империя. Това го 
казвам неслучайно… Една 
от недостатъчно разра-
ботените теми в общи-
ната е туризмът. Затова 
ще продължим приори-
тетно да надграждаме и 
идеи за архитектурните 
и църковните ценности, 
останали от векове. В 
близко бъдеще ще набле-
гнем и на добрите ни при-
родни дадености - екопъ-
теките с наблюдение на 
флора и фауна.  

Снимки авторът

Новите обекти променят визията на града

Новата църква се изгражда 

със средства на общината и 

от дарители
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ВРАЦА 

Тя ще бъде разположена на терен от 22 дка в района на техникумите

Елица Илчева

„Новата сграда на Ма-
тематическата гимназия 
„Д-р Петър Берон“ ще бъде 
пример за училище на XXI 
век.“ Това сподели кметът 
на Варна Иван Портних при 
представянето на стъпки-
те за реализиране на про-
екта пред директора на 
учебното заведение Павлин 
Петков и екипа му. Здание-
то ще бъде разположено на 
терен от 22 дка в района 
на техникумите и ще се 
реализира с финансиране 
от държавата и от общи-
на Варна. „Индикативната 
стойност на обекта с тех-
нологичното оборудване е 
около 12 млн. лв. В хода на 
изготвяне на техническия 
проект съвместно с ръко-
водството на училището 

ще се реагира, ако има до-
пълнителни специфични из-
исквания“, обясни кметът. 

Портних допълни, че 
във връзка с МГ „Д-р Пе-
тър Берон“ е била прове-
дена ползотворна среща 
с министъра на образова-
нието и науката Красимир 
Вълчев. „Имаме неговата 
подкрепа, както и на пре-
миера. Ще свикаме извън-
редна сесия на Общинския 
съвет, на  която ще поис-
каме от държавата те-
рен, който да обединим с 
общински парцел. Така ще 
осигурим необходимата 
площ, изисквана норматив-
но, за изграждане на една 
модерна сграда на  това 
емблематично за града ни 
училище“, каза Иван Порт-
них.

Цялостната концеп-
ция за развитие на района 
предвижда превръщане на 

зоната в образователен 
кампус. С проекти по Опе-

ративна програма „Региони 
в растеж 2014 – 2020“ ще 

бъдат реновирани здани-
ята на Професионалната 
гимназия по горско стопан-
ство и дървообработване, 
на Професионалната гим-
назия по електротехника и 
на Колежа по туризъм. 

„Амбицирани сме да 
превърнем района в цен-
тър за обучение по ма-
тематика, информатика, 
технологии и техника. Ще 
инвестираме средства в 
обновяване на инфраструк-
турата - на сградния фонд, 
технологично оборудване, 
както и в съчетаване на 
определени общи функции, 
като плувен басейн, много-
фукционална спортна зала. 
В близост е и базата на 
стадион „Локомотив“, коя-
то също ще развиваме“, 
подчерта кметът Иван 
Портних.

Кметът на община Враца Калин 
Каменов и изп. директор на „Нацио-
нална компания индустриални зони“ 
ЕАД (НКИЗ) Антоанета Барес подпи-
саха меморандум за сътрудничество. 
Местната администрация и НКИЗ ще 
работят съвместно за привличане на 
инвеститори в града и обособяване 
на икономическа зона. На церемонията 
присъстваха министърът на икономи-
ката Емил Караниколов и областният 
управител Малина Николова. 

Министър Караниколов посочи, че с 
подписването на меморандума община 
Враца получава възможност нейният терен 
да се популяризира и предлага на инвести-
тори от НКИЗ. „От друга страна „Национал-
на компания индустриални зони“ разширява 
портфолиото си“, допълни той. По думите му 

целта е съвместната работа между НКИЗ 
и българските общини до доведе до разви-
тие на регионите чрез нови инвестиционни 
проекти. Според него досегашният модел 
за обособяването на индустриални зони не 

е бил сполучлив, затова е разработена 
нова концепция, свързана с това първо 
да бъде изградена инфраструктурата 
и едва след това да се канят инвести-
торите.

Кметът Каменов обясни, че общи-
ната е активен партньор в привлича-
нето на вложения в града. Той заяви, че 
местната администрация разполага 
с 10 имота с площ между 4 и 83 дка, 
които са частна-общинска собстве-
ност и могат да бъдат отдадени под 
наем или продадени на инвеститори 
от страната и чужбина. Пет от иден-

тифицираните терени са разположени един 
до друг и там е възможно обособяването на 
бизнес зона с площ от над 200 дка. Имотите 
са свързани с електричество, вода и канали-
зация, а до някои от тях има и газоподаване.

Белла Сиракова, 
ОП на КСБ - Враца

В Областна администрация 
– Враца, с пълно мнозинство 
бе одобрено предложението за 
Държавния план-прием за учеб-
ната 2018/2019. Това стана по 
време на заседание на Комисия-
та по заетост към Областния 
съвет за развитие. План-при-
ема представи началникът на 
Регионалното управление на 
образованието Галина Евдено-
ва. В него са включени обучения 
по профили и професии след за-
вършване на основно образова-
ние в 64 паралелки в областта, 
от които 45 професионални и 19 
профилирани за 1535 ученици и 
прием в 2 паралелки за 52 уче-
ници, завършили начален етап в 
Профилираната природо-мате-
матическа гимназия „Акад. Иван 
Ценов“.

 „Всички институции заед-
но работихме по предложения 
Държавен план-прием с цел да 
бъдем коректен регулатор, да 
възстановим баланса в обра-

зователната мрежа и да отго-
ворим на националната обра-
зователна политика. Много са 
факторите, които бяха взети 
под внимание. Проведоха се 
редица срещи с кметовете на 
общини, училищните директо-
ри, представителите на рабо-
тодателските  организации и 
бизнеса, народните представи-
тели, бюрата по труда“, съобщи 
зам.-кметът на община Враца 

Петя Долапчиева. Тя допълни, 
че след направения задълбочен 
анализ на мрежата от училища 
в областта, броят на ученици-
те и завършващите седми клас 
са разгледани предложенията 
на национално представените 
работодателски организации и 
бизнеса и са определени профи-
лите и професиите, броят на 
местата за прием в училищата 
и паралелките, в които се дого-

варя дуална форма на обучение.
План-приемът за 2018/2019 

включва обучение по 10 профи-
ла в 19 паралелки на общините 
Бяла Слатина, Враца, Козлодуй 
и Роман и обучение по 39 про-
фесии в 45 паралелки във всяка 
община на областта. От пред-
ложените професии 6 са с първа 
степен на професионална ква-
лификация в 5 паралелки, 9 - с 
втора степен в 13 паралелки, и 
24 - с трета степен в 27 пара-
лелки.

Партньорски споразумения 
за дуално обучение са сключени 
в общините Бяла Слатина, Вра-
ца и Мездра. Броят на паралел-
ките в тази форма на обучение 
е 7 в трите общини, от които 
5 са във Враца по 7 професии – 
строителен техник, строител-
монтажник на дограма, монта-
жник на ВиК, машинен техник, 
техник на електронна техника, 
приложен програмист, техник-
технолог в ХВП, 1 паралелка - в 
Бяла Слатина, по професия мо-
делиер-технолог на облекло и 
1 паралелка в Мездра по 2 про-

фесии техник по железопътна 
техника и електротехник на 
железопътна техника.

„Тези споразумения между 
професионалните гимназии и 
фирмите, които са заявили ду-
ално обучение, гарантират по-
добра инвестиция в младите 
хора, практическо усвояване на 
знания и умения на работното 
място по съответната спе-
циалност и успешна кариера в 
компаниите, в които са били по 
време на обучението. Смятам, 
че област Враца с предложения 
план-прием постига синхрон 
между очакванията на регио-
налния бизнес и подготовката 
на необходимите кадри в об-
разователната система, пре-
доставя добри възможности за 
избор на профил или професия 
и е един от добрите модели в 
страната“, заяви областният 
управител Малина Николова.

До 30 март Държавният 
план-прием ще бъде утвърден 
от началника на Регионалното 
управление на образованието – 
Враца.

Община Козлодуй обяви об-
ществена поръчка за ремонт 
на две детски градини. Индика-
тивната стойност на търга е 
700 648 лв., които ще бъдат вло-
жени в ДГ „Мир” и ДГ „Радост”. 
Обектите ще бъдат възложени 
на инженеринг.  

Изискване към кандидатите 
е през последните 5 г. да имат  
изпълнени СМР с предмет и обем, 
идентични или сходни с предмета 
на обществената поръчка, и сро-
кът за извършване на ремонтните 
дейности да не надвишава 180 дни. 

Оферти могат да бъдат пода-
вани до 06 март.
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„Спортната инфра-
структура на Плевен е в 
катастрофално състоя-
ние и по никакъв начин 
не отговаря на седмия по 
големина град в България 
– имаме множество обек-
ти в критично състояние, 
които трябва спешно да 
бъдат реновирани.“ Това 
каза пред журналисти 
кметът на община Плевен 
Георг Спартански и допъл-
ни, че заедно с председа-
теля на Общинския съвет 
Мартин Митев е изпратил писмо до 
министъра на младежта и спорта 
Красен Кралев, в което го кани лично 
да се запознае с проблема.

„Стадион „Плевен” е в окаяно със-
тояние. Още в първата година на моя 
мандат направихме идеен проект за 
тотално реновиране, който да се 
реализира на два етапа. Общата 
стойност на инвестицията в рекон-
струкция е изчислена на 15 млн. лв. и 
тя е съобразена с всички изисквания 
на Международната футболна фе-
дерация за провеждане на срещи на 
международно ниво“, припомни той.

По думите му от 6 години общи-
на Плевен има внесен проект за 1,8 
млн. лв. в Министерството на мла-
дежта и спорта, който цели да прео-

брази игрище зад стадион „Плевен” в 
такова с футболни размери.

„Не е добро състоянието и на 
зала „Спартак”, където немалко 
клубове развиват спортна и тре-
нировъчна дейност. И там влагаме 
собствени усилия и средства, след 
като проектът за цялостен ремонт 
по програма „Красива България” не 
можа да стартира“, каза още Спар-
тански.

Според кмета другият обект, кой-
то интензивно се използва за спорт, 
е зала „Балканстрой”. Местната ад-
министрация е ремонтирала покрива 
със собствени средства. Предстои 
подписване на договор с изпълнител 
за подмяна на настилката на играл-
ното поле на този обект.

Белла Сиракова, 
ОП на КСБ - Враца

Община Видин ще обнови сградите и при-
лежащите пространства на две учебни заве-
дения в града със средства от ОП „Региони 
в растеж“. Местната администрация обяви 
обществена поръчка с прогнозната стойност 
от 12 834 944,12 лв. без ДДС. Търгът е в две 
обособени позиции. Първата е „Основна рекон-
струкция на сградата на ПМГ „Екзарх Антим I“, 
оформяне на околното пространство и нов 
физкултурен салон към ПМГ „Екзарх Антим I“ 

ПЛЕВЕН

Община Плевен търси фирма, 
която да извърши реконструкция 
на пречиствателната станция за 
отпадъчни води (ПСОВ), която се 
намира в с. Божурица, на 30 км от 
града. Съоръжението обслужва и До-
лна Митрополия. Общият прогнозен 
бюджет възлиза на 27,97 млн. лв. без 
ДДС. Водещ критерий за класиране-
то на участниците ще е предложе-
ната цена - 60 т., а останалото ще 
зависи от срока за изготвяне на ин-
вестиционния проект - 20 т., и срока 
за изпълнение - 20 т. Кандидатите 
могат да подават заявления за учас-
тие до 19 март 2018 г.

Предвижда се цялостна рекон-
струкция по линията на водата и 
линията на утайките и пълно пре-
чистване на отпадъчните води 
чрез изграждане на съоръжения за 
отстраняване на азот и фосфор. 
От утайките се предвижда произ-
водството на биогаз, с който да се 
задоволяват енергийните нужди на 
съоръжението.

Станцията в Плевен е построена 
през 80-те години на миналия век, а е 
въведена в експлоатация през 1992 г. 
Прогнозният капацитет на съоръже-
нието след модернизацията ще е 130 
хил. екв. жители.

Звезда Кошничарова
ОП на КСБ – Сливен

В рамките на десет дни бе 
даден старт на работата по пър-
вите два блока в Сливен по Нацио-
налната програма за енергийна 
ефективност на многофамилни 
жилищни сгради (НПЕЕМЖС). Това 
са бл. №24 в кв. „Българка“ и бл. №30 
в жк „Сини камъни“.

На тържествена церемония по 
откриването на първата стро-
ителната площадка на бл. №24 
присъстваха кметът на  общи-
ната Стефан Радев, зам.-кметът 
по „Устройство на територията 
и строителство“ и ръководител 
на проекта Стефан Кондузов, 
областният управител Чавдар 
Божурски, председателят на ОП 
на КСБ – Сливен Георги Стоянов, 
председателят на Общинския 
съвет Димитър Митев, общин-

ски съветници, Тодор Дечев, уп-
равител на фирмата изпълнител 
на обекта „Билдинг –ТД“ ЕООД, 
представители на Сдружението 
на собствениците и др. Начало на 
дейностите бе поставено с под-
писване на Акт образец 2 между 
кмета на общината Радев и упра-
вителя на компанията.

 „Започва видимата част от 
дейността, която се върши по 
НПЕЕМЖС. Пожелавам успех на 
всички участници в процеса“, каза 
Радев.  

Бл. №24 е построен през 1974 г. 
Състои се от четири входа, с раз-
гърната площ 7 хил. кв. м. Вторият 
– бл. №30, е изграден през 1991 г. и 
е с три входа. Два от тях са с по 6 
етажа, а един е със седем. Разгър-
натата площ е около 4 хил. кв. м, 
изпълнител е „Интерхолд“ ЕООД, а 
строителният надзор е поверен на 
„Новел“ ЕООД.

През 2016 г. за сградите са 
изготвени технически паспорти и 
обследвания за енергийна ефектив-
ност. През 2017 г. след провеждане 
на тръжни процедури са избрани 

изпълнители и за останалите дей-
ности, предвидени за реализиране 
по проекта.

Строително-монтажните 
работи, които предстои да се 

извършват, са топлоизолация на 
блоковете, хидро- и топлоизолация 
на покрива, ламаринена обшивка и 
гръмоотвод. Ще бъдат сменени 
входните врати, както и тази от 
дограмата на жилищата и общи-
те части, която не отговаря на 
изискванията за енергийна ефек-
тивност. Ще се ремонтира и елек-
трическата инсталация в общите 
части, входовете ще бъдат шпак-
ловани и боядисани.

Общият брой на блоковете, 
които ще бъдат санирани в Сли-
вен, е 51. 

Обектите са на различен етап 
по отношение на процедурите.

До края на март т.г. предстои 
откриването на строителните 
площадки на още 10 блока. В момен-
та за 18 сгради са обявени търгове 
за избор на изпълнители за инжене-
ринг и комплексна консултантска 
услуга. 

Община Велико Търново е обявила про-
цедура за строително-ремонтни работи 
в детските градини „Ален мак“ и „Рада 
Войвода“, СУ „Владимир Комаров“, СУ „Г. С. 
Раковски", както и Спортното училище. Те 
ще бъдат модернизирани с 5,8 млн. лв. по 
Оперативна програма „Региони в растеж 

2014 – 2020“. Включена е рехабилитация и 
на прилежащите пространства на учеб-
ните заведения. 

Срокът за изпълнение e между 120 и 150 
календарни дни за различните обекти. Кан-
дидатите могат да подават заявления за 
участие до 15 март 2018 г.

Министерството на култура-
та ще направи възможното Кон-
цертна зала - Пловдив, която е в 
сградата, ползвана от Държавна 
опера – Пловдив, да бъде обнове-
на до 2019 г. Тя не е ремонтирана 
от близо 40 години, а е сред клю-
човите инфраструктурни обекти, 
заложени в апликационната форма 
на „Пловдив - Европейска столица на култу-
рата”. Състоянието й обаче е критично - по-
кривът тече, конструкцията, санитарните 
възли и електроинсталацията са в окаяно 
състояние.  

По време на парламентарния контрол ми-
нистърът на културата Боил Банов съобщи, 
че преди дни е подписал докладна записка, 
с която може да започне процедурата по 
Закона за обществените поръчки за основ-
ния ремонт на обекта. Очаква се за него да 
са необходими около 6 млн. лв. Общината в 
Пловдив има поет ангажимент да подпомог-
не реконструкцията с 1 млн. лв. от местния 
бюджет, останалите средства ще са дър-
жавно финансиране.

Решението да се върви незабавно към 
пълно реновиране на сградата бе обявено 
в края на октомври 2017-а след среща на 
министър Банов с директора на операта 

доц. Нина Найденова. Тогава стана ясно, 
че до момента са се обсъждали идеи и хи-
потези за това под каква форма би било 
най-подходящо да се направи инвестиция и 
дали да се мисли за ремонт или за изграж-
дане на ново здание, както беше обещал 
предишният министър на културата Вежди 
Рашидов. В крайна сметка с оглед настъпи-
лите неотложни обстоятелства се е взело 
решение да се прави обновяване на същест-
вуващата. 

„Не съм давал обещание, че залата ще ра-
боти от 2019 г., но ще направим всичко въз-
можно това да се случи“, каза министърът. 
„Много зависи от процедурите по обжалване. 
Можем да работим само по законовия ред, 
отделили сме средствата, важността на 
сградата изисква всичко да е изпипано – от 
сценичната техника до най-малките детай-
ли“, допълни той.

- гр. Видин, ул. „Княз Борис I“ №25“. Индикативна-
та стойност на тази позиция е 5 444 856,18 лв.

Втората е „Консервация, реставрация 
и експониране на сградата на СОУ „Цар 
Симеон Велики“ – гр. Видин, оформяне на 
прилежащото околно пространство и прис-
тройка и надстройка на физкултурен са-
лон към СОУ „Цар Симеон Велики“ – УПИ 
XXXIX за гимназия, кв. 371, „ЦГЧ – I ЧАСТ“ 
по плана на гр. Видин, община Видин“. За 
нея са предвидени средства в размер на 
7 390 087,94 лв.

Участниците в процедурата могат да пода-
ват оферти само за  една позиция. Проектът 
трябва да бъде завършен до 3 март 2020 г. 

Страницата подготви Елица Илчева
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В Шумен приоритет са строителството и екологията

Елица Илчева

Средствата, с кои-
то ще разполага през 
2018 г. община Шумен, са 
77 435 004 лв. След прие-
мането на ключовия до-
кумент ресорният зам.-
кмет Татяна Костова го 
определи като бюджет 
на растеж и на финансова 
стабилност. „Миналата 
година макрорамката бе 
71 млн. лв., за тази е над 
77 млн. лв. Искам да уверя 
шуменци, че парите, които 
ще се инвестират за об-
разование, строителство 
и екология, ще подобрят 
условията на живот в гра-
да“, каза Костова. 

Бюджетът се фор-
мира от 55% приходи с 
държавен характер и 45% 
собствени. Заделените 
средства за капитало-
ви разходи за 2018 г. са 
7 354 000 лв., което е око-
ло 10% от цялата стой-
ност. 17% е ръстът на 
парите за строителство 
и екология в сравнение с 
предходната година. По-
стъпленията от данъци 
се очаква да бъдат увели-
чени със 7% при запазване 
на ставките им от 2017 г. 
Повечето пари в хазната 
се очакват от подобрени-
те показатели - увеличена 
средна заплата за Шумен, 
намаляване на безрабо-
тицата, икономическа 
активност, повече про-
дажби на жилищни имоти. 
От сделки с нефинансови 
активи общината смята, 
че ще получи постъпления 
от около 7 млн. лв. 

При приемането на 
бюджета планираните 
80 хил. лв. за местни дей-
ности по селата са увели-
чени до 120 хил. лв. Те са 
целеви за ремонти и до 15 
март кметовете трябва 
да проведат общи събра-
ния, за да решат кои са 
належащите им нужди. 

Продължават да се ре-
ализират европейските 
проекти, като през 2018 г. 
дейностите за рехабили-
тация на градска среда 
и образователна инфра-
структура са за около 
15 500 000 лв. Ще бъде за-
вършена многофункционал-
ната зала „Арена Шумен“, 
за която правителството 
отпусна 8,5 млн лв. Над 
1 500 000 лв. са за ремонт 
на улици и 850 000 лв. за 
озеленяване. 

Тази година общината 
ще изплати окончателно 
заема към Фонд ФЛАГ в 
размер на 3 000 000 лв., а 
по облигационния ще вне-
се 1 600 000 лв. Местна-
та администрация обаче 
има намерение да реали-
зира нов общински дълг 
в размер на 2 500 000 лв. 

от ФЛАГ, необходим за 
мостово съфинансиране 
по проектите на Опера-
тивна програма „Региони 
в растеж“ (ОПРР).

Силистра ще разходва 

максимално рационално 

Подобряване качество-
то на публичните услуги 
и осигуряване на местно 
развитие и инвестиции 
са основните цели в край-
дунавския град за 2018 г. 
Общата финансова рамка 
там е 39 114 000 лв., като 
от тях над 15 млн. лв. са 
от местни дейности. Не 
се предвижда увеличение 
на данъци, а приходите от 
тях се очаква да бъдат 
3,115 млн. лв. Общината 
ще разполага и с преходен 
остатък от 1 480 295 лв., 
формиран от реализирани 
икономии на средства по 
единните разходни стан-
дарти, и още 6 041 943 лв., 
прехвърлени по изпълнение 
на европейски проекти.

Кметът на града д-р 
Юлиян Найденов заяви, че 
и през тази година прио-

ритетите ще са ремон-
тите на учебни заведения, 
асфалтирането на улици и 
обновяването на спортна-
та зала „Дръстър“, като 
средствата ще се раз-
ходват максимално рацио-
нално.

В поименния списък на 
капиталовите разходи са 
вписани обекти, в които 
ще се инвестират общо 
14 042 781 млн. лв. В тях 
средствата, които ще 
дойдат от ЕС и други 

международни програми, 
са 8 919 225 млн. лв. Обек-
тите са кметството в 
село Йорданово (5000 лв.) 
и обновяване на сградата 
на общината в Силистра 
с 587 хил. лв. по ОП „Реги-
они в растеж“. Читалище-
то в с. Калипетрово също 
ще бъде напълно ренови-
рано с 30 000 лв. общински 
средства, а природонауч-
ният музей „Сребърна“ ще 
получи 4000 лв. за текуща 
поддръжа. Приоритетни-

„Арена Шумен“ трябва да бъде завършена през настоящата година

В първите дни на 2018 г. кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов и зам.-кметът инж. 

Тихомир Борачев направиха оглед на спортна зала „Дръстър“, която ще се ремонтира с целево 

държавно финансиране

ят за общината обект - 
зала „Дръстър“, ще бъде 
ремонтиран с 1 млн. лв., 
отпуснати с постановле-
ние на МС от държавния 
бюджет в края на минала-
та година.

В списъка с инфра-
структурни обекти са 
също „Изграждане на тръ-
бен кладенец за „Дунавски 
парк“ (61 хил. лв. от цен-
тралния бюджет), „Из-
граждане на канализация 
на ул. „Константин Ире-
чек“ и ул. „Архимандрит 
Панарет“ (540 000 лв.), 
„Изграждане на инста-
лация за предварително 
третиране на отпадъци-
те“ (254 000 лв.) Предви-
дена е също рекултивация 
на клетка 1 на регионал-
ното депо за неопасни от-
падъци в местността Ар-
наут чаир за 670 хил. лв., 
като финансирането е от 
 ПУДООС. 

Подобряването  на 
градската среда включва 
още реконструкция и реха-
билитация на ул. „Симеон 
Велики“ с проект по ОПРР 
(2,971 млн. лв.) и цялостен 
ремонт на площад „Албе-
на” за 1,454 млн. лв., също 
от ОП „Региони в растеж“. 

В областта на образо-
вателната инфраструк-
тура по-големите обекти 
са ОУ „Кирил и Методий“ и 
ясла „Здравец“, които ще 

бъдат напълно обовени по 
ОПРР с 529 021 лв.

В Търговище на фокус са 

малките населени места

Бюджетът на общи-
на Търговище за 2018 г. е 
55 329 660 лв. Сред при-
оритетите тази година 
ще бъдат рехабилитация 
на уличната и общинска-
та пътна мрежа, обно-
вяване на образовател-
ната инфраструктура и 
изграждане на социални 
жилища в жк „Запад 3“. 

При приемането на 
най-важния за града до-
кумент кметът Дарин 
Димитров се похвали със 
101% събираемост на да-
нъци и такси и определи 
това като доверие на 

гражданите към местна-
та власт. Той изтъкна, че 
през настоящата година 
на фокус ще бъдат малки-
те населени места. „За-
делили сме 500 хил. лв. за 
ремонт на улици в 10 села. 
В следващия бюджет от-
ново ще заложим други де-
сет“, каза Димитров. 

По думите му друга 
гордост в инвестицион-
ната програма са четири 
игрища за тенис. „Започ-
нахме ремонт на една 
тренировъчна спортна 
зала,  която се ползва 
от 460 деца. Надявам се 
до март да приключим и 
всички те да спортуват 
при едни чудесни условия. 
Там тренира Антоанета 
Бонева, която е световен 
шампион, както и другите 
много добри спортисти 
на Търговище“, информира 
още кметът. 

В края на миналата 
година местната власт е 
получила и държавна под-
крепа от 100 хил. лв. за 
разкопки на крепостта 
Мисионис. Проф. Николай 
Овчаров нарича тази ан-
тична крепост Северния 
Перперикон.

Общо капиталовите 
разходи са на стойност 
15 943 145 лв. и са за 60 
проекта. Целевата субси-
дия от държавния бюджет 
е 1 665 900 лв., като това 
е с 10% повече от мина-
лата година. Инвестици-
ите в строителство със 
собствени приходи ще са 
4 907 529 лв., което е с 
11% повече от 2017-а. В 
това перо обектите са 
на сравнително малки 
стойности, но са приори-
тетни за града. Сред тях 
са ремонти на: архива на 
дирекция „Устройство на 
територията” в сградата 
на общината (10 000 лв.); 
на сервизно помещение 
на съюза на инвалиди-
те (8000 лв.); на почивна 
база Балчик (43 993 лв); 
на пенсионерски клубо-
ве (20 000 лв.); на IV ОУ 
„Иван Вазов” (30 000 лв). 
64 000 лв. ще има за из-
граждане на писта за ави-
омоделизъм, 111 000 лв. 
- за разширение на гро-
бищния парк. 

С ъ с  с р е д с т в а  о т 
ОПРР ще се работи про-
ект за модернизиране на 
общинската образова-
телна инфраструктура 
за 6 962 439 лв. и такъв 
за развитие, обновяване 
на градската среда за 
4 401 668 лв.

Ще се извършват още 
рехабилитации на пло-
щадки за игра в детски-
те градини за общо над 
70 000 лв. и за такива в 
междублоковите прос-
транства за 35 000 лв. 
260 000 лв. са за уличното 
осветление. 

Изцяло ще бъде обно-

Музеят „Сребърна“ е сред 

приоритетните обекти на 

община Силистра
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вена ул. „Христо Ботев“, 
като обектът ще струва 
1 900 965 лв. Още 13 улици 
са предвидени за строи-
телство в града и селата. 
Ще се ремонтират тре-
токласният път Мировец 
- Буховци, както и Буйново 
- Твърдинци. Общата дъл-
жина на двете трасета 
е 1,2 км, а планираната 
сума 123 541 лв.

Тази година местна-
та власт ще инвестира 
в проектиране и на друг 
важен за града обект - 
спортна зала „Дечко Сте-
фанов“, която се нуждае 
от основен ремонт и об-
новяване.

В Разград приоритет са 

разходите за устойчиви 

проекти

Ра з г рад  щ е  х арч и 
42 359 000 лв., планирани 
в три направления - за 
държавни дейности – 
24 558 000 лв., за местни 
дейности - 16 639 000 лв., 
и за дофинансиране на 
държавните дейности - 
1 162 000 лв. Приоритети-
те са запазване нивото 
на данъчната тежест и 
по-добра събираемост на 
местните налози и так-
си, както и изграждане на 
устойчива инфраструк-
тура и подобряване усло-
вията за предоставяне на 
публични услуги. 

Частта от бюджета 
за „жилищно строител-
ство, БКС и опазване на 
околната среда“, изцяло 
финансирана от мест-
ни приходи,  е оценена 
на 5 872 000 лв. В нея са 
планирани средства за 
осветление на улици и 
площади (270 хил. лв.), 
за дейности по опазва-
не на околната среда 
(354 хил. лв.), за озеленя-
ване (532 хил. лв.), за те-
кущи ремонти и ремонт 
на улици (909 хил. лв.), 
както и за разходи за уп-
равление и контрол по жи-
лищното строителство 
(245 хил. лв.). Тук е пла-
нирана дейността на ОП 
„Ремонтстрой” с обем на 
разходите 635 хил. лв., от 
които 90 хил. лв. за дос-
тавка на мини челен то-
варач, чиято процедура по 
закупуване е финализирана 

в края на 2017 г. 
Средствата на кмет-

ствата за текущ ремонт 
и поддържане на улици-
те и сградния фонд са в 
размер на 188 хил. лв. От 

тях за основен ремонт 
на тротоари са предви-
дени 99 хил. лв., за улици 
в града - преходен обект 
– 24 хил. лв. от остатък 
от банков кредит, за из-

граждане на спортна пло-
щадка на ул. „Арда“ – 100 
хил. лв. (също преходен 
и за 2018 г. се предвиж-
дат 50 хил. лв.). Преходен 
обект е и реконструкци-
ята на водопроводи в жк 
„Орел“, включващ етап 
Източна и Западна част 
- 415 хил. лв. В проектира-
не и изграждане на улична 
водопроводна мрежа и ка-
нализация по ул. „Кичево“ 
и площадка за разделно 
събиране на опасни от-
падъци ще с инвестират 
94 хил. лв.

Освен на собствени 
приходи общината ще 
разчита и на 10,6 млн. лв. 
от проекти, финансирани 
от ЕС. По ОП „Региони в 
растеж 2014 - 2020“ са 
тези за: зелените площи 
в кв. „Орел“; за ремон-
ти и мерки за енергийна 
ефективност в образова-
телните институции; за 
изграждане на Център за 
работа с деца и социални 
жилища в кв. „Орел“. По ОП 
„Околна среда“ е одобрено 
„Проектиране и изграж-
дане на компостираща 
инсталация и инсталация 
за предварително трети-
ране на битови отпадъци 
за общините от РСУО 
Разград“.

Интересен момент от 
бюджета е инвестиция в 
разширяване базата на 
общинско радио „Разград“. 
Сред разходите, които 
са приети допълнител-
но, са отпуснатите по 
50 000 лв. за две учили-
ща – ППМГ „Акад. Никола 
Обрешков“ и СУ „Христо 
Ботев“. Същата сума е 
предвидена и за ремонт на 
ученическото общежитие 
в града. 

В Добрич парите от ЕС са 

повече от целия бюджет 

С корекциите бюдже-
тът на Добрич бе увели-
чен с над 140 000 лв., като 
кметът Йордан Йорданов 
заяви, че те ще се вземат 
от резерва, който ще се 
попълни впоследствие от 
икономии. Йорданов под-
черта, че миналогодишни-
ят е изпълнен над 100% и 
се надява и настоящият 
да е планиран също тол-

кова добре. Общата му 
стойност е 58 123 000 лв., 
от които 35 млн. лв. за 
държавни дейности и 
23 млн. лв. за местни. Бю-
джет на развитието го 
нарече финансовият зам.-
кмет на общината Елка 
Димова. 

„Тазгодишният бю-
джет на Добрич е с близо 
9 млн. лв. повече от мина-
логодишния, затова той е 
доста по-оптимистичен. 
С по 4,5 млн. лв. са увели-
чени държавните стан-
дарти за делегираните 
дейности, както и мест-

ните приходи и дейности”, 
информира Димова. През 
2018 г. ще бъдат запазе-
ни досегашните ставки 
на данъците и таксите. 
В местните дейности се 
очакват повече приходи с 
около 1 млн. лв. от наеми 
на общински жилища и с 
1,8 млн. лв. повече от Про-
грамата за разпореждане 
с общинско имущество за 
2018 г. „Вече има имоти, 
към които е проявен се-
риозен интерес от инвес-
титори“, подчерта зам.-
кметът. 

По думите й амби-
циозната капиталова 
програма отличава бю-
джет 2018 г. от мина-
логодишния. Тя е общо 
65 542 226 лв. със сред-
ствата от ЕС. По-голе-
мите европейски проекти 
са първа фаза на водния 
цикъл; мерки за енергийна 
ефективност и ремонт 
на сградата на Регио-
нална дирекция „Пожарна 
безопасност и защита на 
населението“; „Подобрява-

не, надграждане и рекон-
струкция на инфраструк-
тура в зона с потенциал 
за икономическо развитие 
в Добрич”; саниране на жи-
лищни сгради; реконструк-
ция и модернизация на 
Професионална гимназия 
по ветеринарна медицина 
„Проф. д-р Георги Павлов” 
и проект „За моето бъде-
ще“ - ремонт и обновяване 
на Център за настаняване 
от семеен тип за деца и 
младежи и Наблюдавано 
жилище.

2,4 млн. лв. са целеви-
те общински средства за 

улици и тротоари. В ка-
питаловата програма са 
разписани и суми от дъл-
госрочен дълг, с които ще 
се прави реконструкция 
на тротоари по 7 улици и 
булевардите „Добруджа“ и 
„Русия“. 

„Всички подобрения в 
Добрич, за които се ра-
боти от две години, през 
2018-а ще започнат да 
стават видими за граж-
даните“, обеща и кметът 
Йордан Йорданов. „Огро-
мната промяна в облика 
се очаква да настъпи до 
средата на 2019 г. Тога-
ва ще приключи водният 
цикъл, ще бъдат преас-
фалтирани улиците и под-
новени тротоарите, къде-
то вървят ремонтите. С 
големия воден проект ще 
бъдат обхванати 60 - 70% 
от ВиК системата. Освен 
това паралелно чрез други 
програми се обновяват и 
много други пътни учас-
тъци, обекти на образова-
телната инфраструкту-
ра, тротоари“, каза той.

В проекта за развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в Търговище са 

включени 5 обекта, сред които е и изграждането на ново кръгово кръстовище на бул. 

„Митрополит Андрей“ и на т.нар. пробив „Катрафилов”. Той трябва да приключи до края на 

настоящата година 

Средновековната крепост Мисионис се намира на 7 км от 

Търговище в местността Крумово кале. В миналото тя е 

била голям древен град-крепост, като това реално е бил 

първообразът на Търговище 

2 200 000 лв. ще бъдат инвестирани в цялостна подмяна на 

водопреносната мрежа в най-големия разградски квартал 

„Орел“. Средствата са отпуснати целево от МРРБ и с тях ще 

се ремонтират 6,3 км от уличната водопроводна мрежа

През лятото на 2017 г. министърът на околната среда и 

водите Нено Димов и кметът на Добрич Йордан Йорданов 

направиха първа копка от водния цикъл на града на 

кръстовището на бул. „Добричка епопея” с бул. „Добруджа”. 

Инвестицията е за 114,9 млн. лв., от които 86,2 млн. лв. са 

безвъзмездна финансова помощ по ОПРР

В сградата на Професионалната гимназия по ветеринарна 

медицина „Проф. д-р Георги Павлов” в Добрич ще бъдат 

инвестирани 1 300 000 лв. 

Проектите за зелените площи в кв. „Орел“ в Разград ще се реализират по ОП „Региони в растеж“
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Общо 15 процедури ще бъ-
дат обявени до края на 2018 г. 
по ОП „Околна среда 2014 - 
2020“ („ОПОС 2014 - 2020“). Това 
става ясно от Индикативната 
годишна работна програма 
на „ОПОС 2014 - 2020“, която 
е публикувана на електронна-
та страница http://ope.moew.
government.bg. 

По Приоритетна ос 1 „Води“

се очаква да стартира 
процедура чрез директно пре-
доставяне за регионален ин-
вестиционен ВиК проект за 
обособената територия на 
„ВиК“ ЕООД Смолян. Общият 
размер на безвъзмездната 
финансова помощ (БФП) е 70 
млн. лв. Планирано е процеду-
рата да бъде публикувана през 
първото тримесечие на годи-
ната, а кандидатстването да 
е до края на третото.

Сред допустимите дейнос-
ти са проектиране, изграждане 
и рехабилитация на съоръже-
ния за пречистване на отпа-
дъчните води, вкл. на такива 
за третиране на утайки. Ще 
се финансират  проектиране, 
строителство и реконструкция 
или подмяна на канализационни 
мрежи и съоръжения към или от 
пречиствателна станция за 
отпадъчни води (ПСОВ) с цел 
осигуряване на екологосъобраз-
но и икономически ефективно 
функциониране на ВиК системи-
те. Предвидени са средства и 
за рехабилитация на водоснаб-
дителни мрежи и съоръжения, 
вкл. пречиствателна станция 
за питейни води (ПСПВ). Зало-
жено е финансиране и за про-
ектиране и строителство на 
съпътстваща инфраструктура 
- напр. електроснабдяване, път, 
водоснабдяване, която обслуж-
ва само изгражданите обекти.

Втората процедура е отно-
во за директно предоставяне и 
е за изграждане на ВиК инфра-
структура. Тя ще бъде обяве-
на през първото или второто 
тримесечие на т.г., а канди-
датстването ще е до края на 
годината. Отделената БФП е 
1 350 000 000 лв. Бенефициен-
ти са ВиК оператори, с които 
са сключени договори по Закона 
за водите за подготвените 14 
регионални прединвестицион-
ни планове (РПИП) по процедура 
BG16M1OP0 02-1.001 на „ОПОС 
2014 - 2020“. Сред допустими-
те дейности са проектиране, 
изграждане и реконструкция 
на съоръжения за пречистване 
на отпадъчните води, вкл. на 
съоръжения за третиране на 
утайки. Отделени са средства 
за проектиране, строител-
ство, рехабилитация или под-
мяна на канализационни мрежи 
и съоръжения към или от ПСОВ. 
Предвидено е финансиране и за 
проектиране, рехабилитация на 
водоснабдителни мрежи и съо-
ръжения, вкл. ПСПВ, резервоари 
и помпени станции. И тук ще 
се реализира и съпътстваща 
инфраструктура - напр. елек-
троснабдяване, път, водоснаб-
дяване, която обслужва само 

изгражданите обекти.
Следващата процедура, 

която е на директно предос-
тавяне, е за подготовка и 
разработване на третия ци-
къл Планове за управление на 
речните басейни (ПУРБ). За 
целта е отделена БФП от 24 
млн. лв. Бенефициенти по нея 
са Дирекция „Управление на 
водите“ в Министерството 
на околната среда и водите 
(МОСВ) с партньор четирите 
басейнови дирекции – Дунавски, 
Черноморски, Източнобеломор-
ски и Западнобеломорски район. 
Процедурата се очаква да бъде 
обявена през първо-второ три-
месечие на т.г., а подаването 
на документите за кандидат-
стване е предвидено да е до 
края на юни. Ще се проучва хи-
мичното състояние на подзем-
ните водни тела и ще се напра-
ви оценка на въздействието от 
човешката дейност върху тях 
с разработване на идейна мре-
жа и програма за контролен, 
оперативен и превантивен 
мониторинг. Ще се изготвят 
стратегически документи и 
помощни средства за оценка, 
включително модели. 

Четвъртата процедура по 
директно предоставяне цели 
подпомагане на регионално-
то инвестиционно планира-
не на отрасъл ВиК – етап 2, 
като БФП е 23 млн. лв. Бене-
фициент е Министерството 
на регионалното развитие и 
благоустройството. По нея 
ще могат да се изготвят и 
приемат РПИП за обособени 
територии на нови консолиди-
рани ВиК оператори. Очаква се 
тя да стартира през първото-
второто тримесечие на т.г., 
а кандидатстването да е през 
третото. 

Планира се да бъдат обяве-

ни две процедури по Приори-

тетна ос  2 „Отпадъци“.

Първата е за проектиране 
и изграждане на инсталация за 
комбинирано производство на 
енергия в София с оползотво-
ряване на RDF – трета фаза на 
интегрирана система от съо-
ръжения за третиране на бито-
вите отпадъци на Столичната 
община (СО). Процедурата е на 
директно предоставяне, като 
общият размер на БФП по нея 
ще бъде определен въз осно-
ва на анализ разходи-ползи на 

проекта, в който е предвидено 
строителството на довежда-
ща инфраструктура. Бенефи-
циент е СО с партньор „Топло-
фикация София“ ЕАД. Очаква се 
процедурата да се обяви през 
първото тримесечие на годи-
ната, а кандидатстването да 
е до края на юни т.г. 

Същевременно на основа-
ние чл. 15, ал. 1 от Закона за 
общинския дълг и чл. 6, ал. 1 от 
Наредбата за условията и реда 
за провеждане на обществено 
обсъждане на проекти по чл. 4 
и чл. 5 от Закона за общинския 
дълг СО кани местната общ-
ност на дискусия за намерение 
за поемане на дългосрочен дълг, 
свързан с изпълнението на про-
екта, става ясно от публикация 
на електронната страница на 
местната власт. Средствата 
от кредита са необходими за 
осигуряване съфинансирането 
от страна на СО. Размерът на 
дългосрочния дълг, който СО 
има намерение да поеме, е до 
67 млн. евро. Начинът на фи-
нансиране ще е чрез заем от 
Европейската инвестиционна 
банка. Кредитът ще бъде из-
плащан с бъдещи приходи на 
„Топлофикация София“ ЕАД. Няма 
предвидено обезпечение по дъл-
га. Общественото обсъждане 
е насрочено за 28 февруари т.г. 
от 10. 00 ч. зала №5 на СО на ул. 
„Московска“ 33. 

Следващата процедура 
по тази приоритетна ос е 
за изпълнение на демонстра-
ционни или пилотни проекти в 
област та на управлението на 
отпадъците. Тя е чрез подбор 
на проекти, като са отделени 
9 779 150 лв. Очаква се да бъде 

обявена през първото-второто 
тримесечие на т.г. и по нея да 
се кандидатства през трето-
то и четвъртото. Бенефициен-
ти по нея могат да са юриди-
чески лица с нестопанска цел 
(ЮЛНС), юридически лица със 
стопанска цел (ЮЛСЦ) и об-
щини. Сред допустимите дей-
ности са такива, свързани с 
изпълнение на демонстрацион-
ни /пилотни проекти с цел съ-
биране, синтезиране, разпрос-
транение и прилагане на нови, 
нетрадиционни успешни мерки, 
добри практики и/или упра-
вленски подходи в областта на 
управлението на отпадъците. 

По Приоритетна ос 3 „На-

тура 2000 и биоразнообра-

зие“ се очаква да бъдат 

обявени 5 процедури.

Едната е за подобряване на 
природозащитното състояние 
на видове и типове природни 
местообитания на територия-
та на мрежата „Натура 2000“, 
попадащи в национални и при-
родни паркове и поддържани ре-
зервати. Бенефициенти по нея 
са дирекциите на националните 
и на природните паркове, реги-
оналните инспекции по околна-
та среда и водите. Очаква се 
процедурата да бъде обявена 
до края на юни т.г., а кандидат-
стването по нея да е до сеп-
тември включително. Отделе-
ните средства са 41 072 430 лв. 
Сред допустимите дейности са 
изграждане и рехабилитация на 
инфраструктура, необходима 
за възстановяване на природни 
местообитания и видове. 

Останалите процедури по 
приоритетната ос са „Изгот-
вяне/ актуализиране на планове 
за действие за видове“, „Техни-
ческа помощ за подпомагане 
Националния орган за управле-
ние на мрежата Натура 2000“, 
„Техническа помощ за подпома-
гане Регионалните органи и за 
управление на мрежата Натура 
2000“ и „Подкрепа за развитие и 
управление на екосистемните 
услуги и оценка на състоянието 
на елементите на зелената ин-
фраструктура“. 

По Приоритетна ос 4 

„Превенция и управление 

на риска от наводнения и 

свлачища“

е обявена процедура за ди-

ректно предоставяне „Изпъл-
нение на проучвания и оценки 
във връзка с втори ПУРН за 
периода 2022 - 2027“. Отделе-
ната БФП е 13 200 000 лв. Бе-
нефициент е Дирекция „Упра-
вление на водите“ към МОСВ в 
партньорство с басейновите 
дирекции за управление на во-
дите. Кандидатстването е до 
18 юли т.г. Сред допустимите 
дейности е актуализация на 
плановете за управление на 
риска от наводнения (ПУРН) 
и разработване на информа-
ционна система (интернет 
платформа) за управление на 
риска от наводнения за достъп 
на компетентните органи, за-
интересованите страни и об-
ществеността.

Следващата процедура по 
оста е за екосистемно бази-
рани решения за превенция и 
управление на риска от навод-
нения. Бенефициенти са об-
щините, а осигурената БФП 
е 7 млн. лв. Сред допустимите 
дейности са възстановяване на 
заливни зони, такива, свързани 
с подобряване на задържането 
на водите и биологично укреп-
ване на бреговете. Заложено 
е схемата да бъде обявена до 
края на третото тримесечие 
на 2018 г., като подаването на 
предложения по нея ще е до юни 
2019 г. 

Третата процедура е за 
втората фаза за създаване 
на Национална система за уп-
равление на водите в реално 
време (НСУВРВ) за терито-
рията на цялата страна. От-
делените средства по нея са 
24 126 449 лв. Бенефициент е 
Дирекция „Управление на во-
дите“ в МОСВ. Сред допусти-
мите дейности са планиране, 
проектиране и установяване 
на Национална система за 
управление на водите в реал-
но време за поречията на 12 
основни реки – Огоста, Вит, 
Осъм, Янтра, Русенски Лом, 
Провадийска, Камчия, Тунджа, 
Марица, Арда, Места и Стру-
ма. Очаква се схемата да бъде 
обявена през първо-второ три-
месечие т.г., а кандидатства-
нето да е до края на годината. 

По Приоритетна ос 5 „По-

добряване качеството на 

атмосферния въздух“

ще бъде пусната проце-
дура за мерки за подобряване 
качеството на атмосферния 
въздух. Бенефициенти по нея 
ще бъдат общини с нарушено 
качество на въздуха. Сред до-
пустимите дейности ще са 
мерки, адресиращи замърся-
ването от битовото отопле-
ние, като например подмяна на 
стационарни индивидуални и 
многофамилни домакински го-
ривни устройства на твърдо 
гориво; поставяне на филтри 
за прахови частици на инди-
видуални горивни инсталации 
и др. Планира се процедурата 
да бъде обявена до края на юни 
т.г., а кандидатстването ще 
от четвъртото тримесечие на 
2018 г. до първото тримесечие 
на 2019 г. Отделените сред-
ства са 111 348 825 лв. 

Снимки в. „Строител“
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Европейската комисия 
(ЕК) публикува ново ръко-
водство, с което да по-
могне на националните и 
регионалните длъжностни 
лица, които се разпореж-
дат със средства от ЕС, 
да организират ефикасни 
и прозрачни процедури за 
обществени поръчки за 
финансирани от Съюза 
проекти.

„Оказването на помощ 
на държавите членки при 
организирането на на-
деждни търгове е от съ-
ществено значение, за да 
се защити бюджетът на 
ЕС от грешки и за да се 

гарантира максималното 
въздействие на всяко вло-
жено от нас евро така, че 
това да бъде в пряка полза 
на гражданите“, е заявила 
еврокомисарят по регио-
налната политика Корина 
Крецу по повод излиза-
нето на ръководството. 
То обхваща целия процес 
от подготовката и пуб-
ликуването на поканите 
за участие до подбора и 
оценката на офертите и 
изпълнението на поръч-
ките. За всеки от етапи-
те има включени съвети 
за избягване на грешки, 
добри практики, полезни 
връзки и образци. Разясне-
но е също така как да се 
оползотворят максимал-
но възможностите, кои-

Броят на евродепутатите ще намалее от 751 на 
705 след Брекзит. 46 от 73-те места на Великобрита-
ния ще се освободят след напускането на Обединеното 
кралство и ще се използват при разширяване на ЕС. 
Останалите 27 места ще бъдат разпределени между 
14 държави членки, които в момента са по-слабо пред-
ставени. Това приеха евродепутатите в пленарна зала, 
като подчертаха, че разпределението ще се осъщест-
ви само ако Великобритания излезе от ЕС. В противен 
случай ще се запази настоящото положение. 

Сега предстои Европейският съвет - правител-
ствени и държавни ръководители, да вземе единодушно 
решение по въпроса. След това ЕП трябва да се про-
изнесе окончателно с гласуване „за“ или „против“. Със-
тавът на парламента за периода 2019 - 2024 г. е една 
от темите, която ще се обсъжда от председателите 
на ЕС по време на неформалната среща на върха през 
февруари.

Припомняме, че според член 14(2) от Договора за Ев-
ропейския съюз броят на евродепутатите в ЕП не може 
да надвишава 750 плюс председателя. Никоя страна не 
получава повече от деветдесет и шест места.

Евродепутатите одо-
бриха проект за продъл-
жаване на ограниченията 
на ЕС за емисиите на CO

2
 

от индустрията. С това 
се стартира изпълнение-
то на ангажиментите по 
Парижкото споразумение 
относно изменението на 
климата. Новият проект 
на ЕС беше предварително 
договорен с министрите 
от Съюза. Предвижда се 
увеличение на годишното 
намаление на квотите за 
емисии, които ще се пус-
кат на пазара (т.нар. ко-
ефициент на линейно на-
маление) с 2,2% от 2021 г. 
спрямо 1,74%, планиран в 
момента. 

Два фонда ще подпо-
магат иновациите и ще 

стимулират прехода към 
нисковъглеродна икономи-
ка. Модернизационният 
фонд ще подпомага обно-
вяването на енергийните 
системи в държави членки 
с по-ниски доходи. Той ще е 
за проекти, които няма да 
използват въглища, с из-
ключение на централното 
отопление в най-бедните 
държави от ЕС. Инова-
ционният фонд ще предос-
тавя финансова подкрепа 
за подпомагане на възоб-
новяема енергия, улавяне 
и съхранение на въглерод 
и нисковъглеродни инова-
ционни проекти. 

Също така решението 
има за цел да предотврати 
„изместването на въгле-
родни емисии“, т.е. риска 

компаниите да преместят 
производството си извън 
Европа поради политиките 
за намаляване на емисии-
те. Секторите, изложени 
на най-голям риск, ще полу-
чат безвъзмездно своите 
квоти, а тези, които са с 
по-малък - до 30%.

„През следващото де-
сетилетие ще действа 
обновена европейска схе-
ма за търговия на въгле-
родни емисии, която осигу-
рява тяхното намаляване 
поне с 40% до 2030 г. и по-
стигане на по-високи цени, 
но с едновременна силна 
защита на индустриите, 
изложени на риск от въ-
глеродно преместване. А 
десетте страни с доходи 
под 60% от средните за 

През третото триме-
сечие на 2017 г. заетост-
та в ЕС, подкрепена от 
стабилен икономически 
растеж, е продължила да 
нараства по-силно от оч-
акваното, а безработица-
та е спаднала още повече. 
Това показва последният 
тримесечен преглед на 
заетостта и социалното 
развитие в Европа, съоб-
щиха от ЕК. 

„Европа отново бележи 
растеж. Заетостта в ЕС 
достигна най-високото си 
ниво досега - над 236 млн. 
души. В същото време без-
работицата продължава 
да намалява. Трябва да се 
възползваме максимално 
от този положителен за 
икономиката импулс и да 
постигнем резултати във 
връзка с новите и по-ефек-
тивни права на работещи-
те - справедливи условия 
на труд, равен достъп до 
трудовия пазар и достой-
на социална закрила“, е 

заявила Мариан Тейсен, 
еврокомисар по заетост-
та, социалните въпроси, 
уменията и трудовата 
мобилност.

Заетостта в ЕС е на-
раснала с 1,7% в сравнение 
с година по-рано. Това оз-
начава, че още 4 млн. души 
(2,7 млн. от тях - в евро-
зоната) са си намерили 
работа. Броят на наети-
те с постоянни договори 
се е увеличил с 2,8 млн. 
души през третото три-
месечие на 2017 г. спрямо 
същия период на 2016 г. 
Броят на хората на пълно 
работно време е нараснал 
с около 3 млн., до 181 млн. 
души, а на тези с непълно 
- с около 300 000, до 42,7 
млн. души.

Равнището на зае-
тост във възрастовата 
група 20-64 години в ЕС 
се увеличава постоянно 
през последните три го-
дини, като през третото 
тримесечие на 2017 г. е 

било най-високото досега 
- 72,3%. Въпреки това се 
запазват големи различия 
между отделните държа-
ви членки. Равнищата на 
заетост варират от 58% 

в Гърция до 82% в Швеция. 
Докладът също така по-
казва, че безработицата 
в ЕС доближава със ста-
билно темпо равнищата 
отпреди кризата. 

Други данни за трудо-
вия пазар в тримесечния 
преглед също потвърж-
дават подобряването на 
състоянието на икономи-
ката на ЕС. Производител-

ността на труда в Съюза 
се е повишила с 0,8% в 
сравнение със същия пе-
риод на 2016 г. Досега 
най-голямо увеличение е 
регистрирано в Латвия, 
Литва, Полша и Румъния - 
3% или повече на годишна 
база.

Финансовото положе-
ние на домакинствата в 
ЕС е продължило да се по-
добрява, като темпото на 
нарастване е било около 
1,5% на годишна база. Ос-
новният фактор за това е 
било увеличението на до-
ходите от труд.

Търсенето и недос-
тигът на работна ръка 
са продължили да нара-
стват. Процентът на 
свободните работни мес-
та в ЕС е достигнал 2% 
през третото тримесе-
чие на 2017 г. Процентът 
в сектора на услугите е 
бил по-висок, отколкото в 
промишлеността и стро-
ителството. 

то разкриват приетите 
през 2014 г. директиви за 
обществените поръчки, 
т.е. по-малко бюрокрация 
и повече онлайн процедури, 
за да се улесни участието 
на малките предприятия в 
публичните търгове и да 
се осигури възможност за 
въвеждане на нови крите-
рии в решението за възла-
гане с цел да се изберат 
социално отговорни дру-
жества и иновативни и 
екологични продукти.

П о  Е в р о п е й с к и т е 
структурни и инвести-
ционни фондове се осигу-
ряват над 450 млрд. евро 
за реалната икономика 
на ЕС за периода 2014 - 
2020 г., половината от 
които се влагат чрез 
тръжни процедури. 

Ръководството може-
те да намерите на елек-
тронната страница на 
вестник „Строител“ http://
vestnikstroitel.bg/.

ЕС, включително България, 
ще бъдат подпомагани в 
прехода към нисковъглерод-
на икономика и енергетика 
от Фонда за модерниза-
ция и с безплатни квоти 
по правилата за държавна 
помощ. Това е едно балан-
сирано и в голяма степен 
справедливо решение“, е 
обяснил Владимир Уручев, 
евродепутат от ЕНП. 

„Провежданата кли-
матична политика на ЕС 
трябва да бъде в синхрон 
с увеличаване конкуренто-
способността на нашата 
индустрия. Това е изклю-
чително важно за страни 
като България, които са 
външна граница на ЕС и 
граничат с държави, които 
не са включени в схемата 
за търговия с емисии“, е 
подчертал Петър Курумба-
шев, евродепутат от С&Д.

Предстои Съветът да 
приеме официално законо-
проекта.

Снимки ЕК
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Жекова, ВСУ 
„Черноризец Храбър“ 

Въведение

Овладяването на кли-
матичните закономернос-
ти е една от най-важните 
стратегии за добър паси-
вен дизайн. При проекти-
рането на енергоефек-
тивни сгради е нужно да 
се знае например кога да 
бъде допусната слънчева-
та радиация в сградата 
и кога тя да бъде блоки-
рана. Днес съществуват 
софтуерни продукти, кои-
то дават възможност за 
подробни изследвания и 
анализи на климатичните 
влияния върху зданията. 
Те са огромно предим-
ство, което спестява 
ценно време не само за из-
следванията, а също така 
и за вземане на правилни 
решения, свързани с ори-
ентацията на сградите, 
използване на подходящи 
материали за тяхното 
изграждане, предвиждане 
на съответните защит-
ни устройства, планира-
не на разпределението 
на обемите на обектите 
и редица други елементи, 
които влияят върху про-
ектирането на устойчи-
ва архитектура. Такива 
са Autodesk Revit, Ecotect, 
Graphisof Archicad и др.

Изследване и анализ на 

слънчевата енергия

Движението на Слън-
цето през деня и година-
та е един от основните 
фактори в процеса на про-
ектиране на сгради с ви-
сока енергийна ефектив-
ност. По време на целия 
жизнен цикъл на построй-
ката от архитектурното 
проектиране (прединвес-
тиционно проучване, идей-
но проектиране, изготвя-
не на технически проект) 
до изграждането и екс-
плоатацията на обекта 
трябва постоянно да се 
има предвид влиянието на 
климатичните фактори 
върху устойчивостта на 
зданието.

Още на етап предин-
вестиционно проучва-
не е добре да се обърне 
внимание на някои от 
основните стратегии за 
постигане на добър паси-
вен дизайн – естествено 
осветление, пасивно ото-
пление, енергия от PV (фо-
товолтаично) поколение и 
дори естествена венти-
лация. При по-невнимате-
лен анализ обаче същите 
тези възможности могат 
да имат и обратен ефект, 
причинявайки стробоско-
пичен ефект или прето-
пляне.

Път и позиция на Слънцето

Е д н о  о т  п ъ р ви т е 
неща, които трябва да 
се изяснят, е пътят на 

Слънцето за конкретната 
локация. При всяка една 
точка от него височина-
та, на която се намира, 
се нарича височинен ъгъл, 
или буквално – надморска 
височина на Слънцето, а 
хоризонталният ъгъл в 
точката на стоене меж-
ду северната посока на 
географския меридиан и 
посоката към точка от 
местността, измерен в 
посока на движението на 
часовниковата стрелка 
в ъглови градуси от 0° до 
360°, се нарича азимут.

Сезонни колебания 

Ходът на Слънцето се 
променя през годината. 

През лятото то изгрява 
по-рано и залязва по-къс-
но в сравнение със зима-
та. За да се изследват 
крайностите на горещо-
то лятно слънце, често се 
налага анализ на пътя му 
по време на лятното слън-
цестоене (22 юни) – деня, 
в който то се намира на 
най-високата си точка на 
обяд. Данните от подобно 
изследване са от изключи-
телна важност при опре-
делянето на ориентация-
та на сградата на етап 
идейно проектиране.

През зимата Слънцето 
е ниско в небето. За да 
се изследват крайности-
те на зимната слънчева 
пътека, често се налага 
анализ на хода на Слънце-
то по време на зимното 
слънцестоене (21 декем-
ври) – деня, в който то се 
намира на най-ниската си 
точка на обяд. Резултати-

те от този анализ биха 
били полезни при опреде-
лянето на размера и раз-
положението на отворите 
на сградата.

За изследване на ха-
рактерни  позиции  на 
Слънцето може да се раз-
гледа слънчевата пътека 
по време на пролетното 
(21 март) и есенно (21 
септември) равноден-
ствие, когато то изгрява 
и залязва директно в по-
сока от изток на запад.

Височината на обед-
ното Слънце по време на 
равноденствието се оп-
ределя от географската 
ширина на имота.

Данните от това из-
следване се прилагат при 

определяне на оптималния 
ъгъл на соларните панели, 
като се вземат предвид 
климатичните условия и 
географската ширина на 
локацията. При този ъгъл 
слънчевите лъчи са в най-
близка позиция до перпен-
дикуляра спрямо панела 
за по-голямата част от 
годината. 

Методиката на из-
следването на влиянието 
на Слънцето включва:

• Изследване в опреде-
лени дни:

- В дни на зимно и лят-
но слънцестоене – изслед-
ване на крайностите на 
позицията;

- В дни на пролетно и 
есенно равноденствие – 
изследване на средната 
позиция;

• Изследване през раз-
личните сезони:

-  зима – как може да 
се оптимизира пасивното 

отопление на сградата; 
- лято – как може да се 

осигури пасивно охлажда-
не.

• Изследване за опре-
делени часове от деня: 

- сутрин, когато тряб-
ва да се „улови“ слънчева-
та енергия, за да се за-
топлят пространствата; 

- обяд, когато е добре 
да с избегне горещото 
обедно слънце с цел на-
маляване на охлаждащи-
те товари в някои зони. 

В други случаи, например 
през зимата, е удачно 
да се „улови“ слънчевата 
енергия с цел пасивно 
отопление или генериране 
на енергия; 

- следобед, когато е 
добре да се избягват пре-
топляне и заслепяване; 

- часовете на обита-
ване – трябва да се обър-
не внимание на часовете, 
в които сградата е най-
обитавана.

Визуализиране на слънчева-

та пътека

Има няколко начина за 
визуализиране на слънче-
вата пътека. Стерео-
графичните диаграми се 
използват за разчитане 
на соларния азимут и ви-
сочина на Слънцето през 
деня и годината за опре-
делена позиция на Земята. 
Те могат да бъдат оприли-

чени на снимка на небето, 
направена с поглед право 
нагоре към зенита със 
180-градусови лещи тип 
„рибено око“. Пътеките 
на Слънцето за различни-
те времена от годината 
могат да бъдат проекти-
рани върху „плоско“ полу-
кълбо за всяко място на 
Земята (фиг. 1 и фиг. 2).

Разчитане на диаграмите 

на слънчевите пътеки

Диаграмите на пътя 
на Слънцето съдържат 
ценна  информаци я  за 
това, как то може да ока-
же влияние върху конкрет-
ната ситуация и сграда 
през годината. Тези диа-
грами могат да се нало-
жат върху карта или план 
на сградата. Основните й 
компоненти са следните 
(фиг. 3):

• Азимутни линии – 
азимутните ъгли са раз-
положени около ръба на 
диаграмата.

•  Височинни  линии 
– височинните ъгли са 
представени като кон-

центрични окръжности с 
прекъснати линии, чиито 
радиус нараства от цен-
търа към периферията.

• Линии на датата – 
те започват от източна-
та страна и продължават 
до западната, като пред-
ставят пътя на Слънцето 
през определен ден от го-
дината.

• Часови линии („анале-
ма“) – те се представят 
като криви линии (подобни 
на знак за безкрайност), 
които пресичат линиите 
на датите и представля-
ват позицията на Слън-
цето в определен час на 
деня. Пресечните точки 
на линиите на датите и 
часовете показват пози-
цията на Слънцето.

Алгоритъмът за пое-
тапно разчитане на по-
зицията на Слънцето е 
следният: 1. Намиране на 
желаната часова линия на 
диаграмата. 2. Намиране 
на желаната линя на да-
тата, като се има пред-
вид, че за периода януари 
- юни са с непрекъснати 
линии, а юли - декември 

Фиг. 1. Зимна слънчева пътека. Вляво - триизмерна визуализация на стереографичната 

диаграма, а отдясно - показваща движението на Слънцето по време на зимното слънцестоене 

(21 декември), [1]

Фиг. 2. Лятна слънчева пътека. Вляво - триизмерна визуализация на стереографска диаграма, 

а отдясно - показваща движението на Слънцето по време на зимното слънцестоене (21 

декември), [1]

Фиг. 3. Стереографска диаграма на пътя на Слънцето

Фиг. 4. Диаграма за определяне на оптималната ориентация 

на сградата в зависимост от слънчевата радиация (синьо – 

най-добра; циан – най-лоша)
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са с прекъснати линии. 3. 
Намиране на пресечната 
им точка – тя трябва да 
бъде между две прекъсна-
ти или две непрекъснати 
линии. 4. Изчертаване на 
линия от центъра на ди-
аграмата през пресечна-
та точка до периметъра 
на диаграмата. 5. Отбе-
лязване на азимута като 
ъгъл, измерен по посока 
на часовниковата стрел-
ка от север. 6. Проследя-
ване на концентричната 
окръжност от пресечна-
та точка до вертикална-
та северна ос, на която 
са показани височинните 
ъгли. 7. Интерполиране 
между линиите на концен-
тричните окръжности, за 
да се намери височината. 
8. Тези действия дават 
точната позиция на Слън-
цето, определена напълно 
като азимут и височина.

Определяне на оптимална-

та ориентация на сграда-

та

Диаграмата на фиг. 

4 показва оптималните 
ъгли на ориентация за 
сграда на базата на полу-
чена соларна радиация по 
време на най-студените 
3 месеца (в жълто), най-
топлите 3 месеца (в циан) 
и през цялата година (в 
лилаво).

Най-благоприятните 
ориентации се оказват 
там, където количество-
то падаща радиация през 
зимата е по-голямо от 
това през лятото, където 
синята линия продължава 
зад тази в циан.

В същото време обаче 
е желателно да се осигу-
ри колкото може повече 
защита от максималната 
лятна радиация. Оптимал-
ната ориентация балан-
сира тези показатели. На 
графиката  компромис-

ният ъгъл не е точно на 
точката на максимални 
зимни топлинни печалби, а 
леко на изток с цел да се 
избегне горещото следо-
бедно слънце през лятото.

Изследване и анализ на 

влиянието на вятъра

Също както пасивно-
то отопление пасивното 

охлаждане е важна стра-
тегия за постигане на 
енергоефективна сграда. 
Овладяването на вятъра 
и контролирането на въз-
душния поток е ключов 
елемент за оползотворя-
ването на пасивното ох-
лаждане чрез естествена 
вентилация.

За изследване, визу-
ализиране и анализ на въз-
душните потоци около и в 
сградата се използва друг 
софтуер - Autodesk Flow 
Design. Той представлява 
виртуален триизмерен 
модел, който има възмож-
ност да симулира въздуш-
ните потоци за опреде-
лен проект. Този софтуер 
може да бъде изключител-
но полезен при вземане на 
решения, свързани с ори-
ентацията и защитата 

на обекта от атмосферни 
влияния (фиг. 5).

Зданията трябва да 
бъдат ориентирани така, 
че да се използват макси-
мално хладният вятър при 
топло време и да предпаз-
ват от нежелани вет-
рове при студено време. 
За тази цел трябва да се 
предвидят преобладава-
щите ветрове през годи-

ната, използвайки ветро-
ви диаграми като „Рози на 

Фиг. 5. Симулации на въздушните течения чрез Autodesk Flow Design и Autodesk Revit

Фиг. 6. а) Диаграма „Роза на ветровете“(Autodesk Revit), показваща статистика за скоростта и посоката на вятъра (в m/s) 

за определена ситуация през годината; б) Годишна диаграма „Роза на ветровете“ (Autodesk Revit), показваща статистика за 

честотата на вятъра (в часове и възли) за определена ситуация през годината

ветровете“ (фиг. 6 ).
Чрез резултатите от 

анализа на тези диаграми 
могат да бъдат взети ре-
шения относно защитни 
съоръжения за сградата 
през зимата и съответно 
за насочващи съоръжения 
за вятъра през лятото. 

Изследване и анализ на 

естествената светлина

Използването на ес-
т е с т в е н а т а  д н е в н а 
светлина в сградата е 
ключова стратегия за па-
сивен дизайн. Тя влияе вър-
ху визуалния и топлинния 
комфорт на обитаване.

Вграденият в Autodesk 
Revit количествен ана-
лиз на светлината дава 
възможност за разумни 
решения за дизайна. При 
анализа на естественото 
осветление е важно той 
да бъде провеждан за  раз-
лични условия. Това озна-
чава, че трябва да се из-
следва не само сценарий 
с чисто небе. Малко ве-
роятно е тези условия да 
са верни за всеки час от 
деня. Следователно тряб-
ва да се правят няколко по 
часове и по сезони.

Чрез различните видо-
ве софтуер за светлинен 
анализ може да се види 
реалната стойност на 

полезната светлина, па-
даща върху важни повърх-
ности, като бюра, стени 
и т.н. В зависимост от 
нужните нива на освете-
ност за определени дей-
ности тези количествени 
визуализации могат да се 
използват за определяне 
на това, дали простран-
ството е успешно проек-
тирано, или има нужда от 
повече внимание. 

Изводи

Устойчивото проекти-
ране осигурява комфорт 
на обитаване, като едно-
временно с това свежда 
до минимум негативните 
въздействия на строи-
телството върху окол-
ната среда. Продуктите 
на Autodesk (Revit, Vasari 
и Ecotect) имат някои до-
пълнителни вградени въз-
можности за симулиране 
на реално поведение на 
сградата чрез пътя на 
Слънцето, слънчева ради-
ация, вятър, движение на 
въздуха, климат и дневна 
светлина. Те улесняват 
вземането на решения за 
ориентацията и обем на 
зданието, избора на ма-
териали, използването 
на различни системи за 
добиване на енергия от 
възобновяеми енергийни 

източници и други.
В заключение може да 

се каже, че съвременните 
технологии и методи за 
изследване, анализ и про-
ектиране са мощен ин-
струмент, който осигуря-
ва по-голяма прецизност и 
ефективност при изгот-
вянето на архитектурни 
проекти, съобразени с из-
искванията за устойчива 
архитектура.
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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. 
Самоходната фреза за обработка на пукнатини STRASSMAYR - 
SFF-12 

 

Основни характеристики: 
� Разширява фуги в 

нови настилки и 
фрезова пукнатини в 
повредени   пътни 
покрития 

� Фрезоващ диск – 
диаметър 160 мм 

� Дълбочина на 
фрезоване - до  25 мм 

� Компактна по размер 
и лесна за транспорт 

� Работна скорост – до 5 
км/ч. 

Машина за инжекционно запълване на 
дупки STRASSMAYR STP-1008/6000 

 

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 

 

 

Идеята бе обсъдена на форум на високо равнище в София
Мирослав Еленков

Министрите на тури-
зма от страните членки 
на ЕС обсъдиха на среща 
на високо ниво в София 
създаването на Европей-
ски туристически фонд. 
Той ще насърчава устой-
чивото развитие на от-
расъла и ще съдейства за 
решаване на възникващи 
проблеми, свързани с фи-
нансиране, кадрово обез-
печаване, разработване 
на съвместни проекти и 
др. Идеята представи хър-
ватският министър на ту-
ризма Гари Капели, който 
поиска подкрепа от коле-
гите си за сформирането 
на отделен работен орган 
за сектора в Брюксел за-
ради важността му за раз-
витието на европейската 
икономика. Във форума 
участваха еврокомисарят 
по вътрешен пазар, индус-
трия, предприемачество 
и малки и средни предпри-
ятия Елжбиета Биенков-
ска, председателят на 
Народното събрание Цве-
та Караянчева, министъ-
рът на туризма Николина 
Ангелкова, генералният 
секретар на Световната 

организация по туризъм 
към ООН Зураб Пололикаш-
вили, както и европейски 
министри, представители 
на Европейския парламент 
и Европейския комитет на 
регионите и делегати от 
30 държави.

Елжбиета Биенковска 
подчерта, че туристиче-
ският сектор трябва да е 
ключов при обсъждането 
и изработването на след-
ващата многогодишна 
финансова рамка. Според 
нея е важно да се предви-
дят отделни средства за 
туризма, които да се из-
ползват за внедряването 

на иновации в отрасъла. 
Тя коментира и важност-
та на транспорта за раз-
витието на туризма. „Без 
модерни летища и качест-
вена инфраструктура няма 
как да бъдем атрактивни 
и да посрещаме повече 
туристи в европейските 
страни“ , каза Биенковска. 
„Трябва да започнем да ре-
кламираме по-непопулярни 
и непознати места на кон-
тинента, не само столи-
ците“, посочи още тя.

„България разполага с 
огромен потенциал в об-
ластта на туризма и по-
лага усилия той да бъде 

оползотворен, тъй като 
е приоритетен сектор на 
българската икономика“, 
заяви Цвета Караянчева. 
Тя отбеляза, че чрез пови-
шаване на качеството на 
туристическите проду-
кти в последните години 
страната ни се е превър-
нала в конкурентоспособ-
на дестинация. „Българско-
то председателство на 
Съвета на ЕС ще предос-
тави нови, още по-големи 
възможности за развитие 
на сектора и аз съм си-
гурна, че туристическият 
бранш ще ги оползотвори 
максимално“, заяви още 
председателят на Народ-
ното събрание. Цвета Ка-
раянчева поздрави органи-
заторите на форума, че са 
обърнали специално вни-
мание на свързаността 
като фактор, позволяващ 
разширяването на отно-
шенията между хората и 

нейното положително въз-
действие върху региона на 
Балканите. „В областта 
на туризма интеграцията 
на Балканите отдавна се 
е осъществила, секторът 
е символ на приятелски 
отношения, откриване на 
нови култури, хоризонти и 
възможности“, коментира 
Караянчева.

От своя страна ми-
нистър Николина Ангел-
кова представи данни на 
Европейската туристиче-
ска комисия, според които 
през 2017 г. международ-
ните туристически пъту-
вания в Европа са 671 млн. 
и са се увеличили с 8,4% в 
сравнение с предходната 
година. Информация за 
приходите от сектора в 
Европа за 2017 г. все още 
няма, но през 2016 г. те са 
били повече от 440 млрд. 
долара (приблизително 359 
млрд. евро).

„Туризмът осигурява 
12% от европейските ра-
ботни места. Така той се 
нарежда сред първите три 
икономически отрасъла, 
допринасящи за създава-
нето на брутен вътрешен 
продукт“, докладва Ангел-
кова. Тя изтъкна и изключи-
телно добрите резултати 
на България. Общият брой 
чуждестранни туристиче-
ски посещения през 2017 г. 
са 8,882 млн., което е на-
растване от 7,6% спрямо 
2016 г. От тях най-голям 
дял се пада на гостите от 
страните членки на Евро-

пейския съюз. През минала-
та година те са били по-
вече от 5,45 млн., което е 
над 61% от всички чуждес-
транни пътувания до на-
шата страна през 2017 г. 
Ръстът е с 8,2% спрямо 
предходната година. При-
ходите от международен 
туризъм в България нара-
стват с 9,1% за януари 
- ноември 2017 г., съпос-
тавено със същия период 
на 2016 г., а абсолютната 
стойност достига над 6,6 
млрд. лв.

По време на срещата 
на министрите участници-
те са обсъдили предложе-
ние на Николина Ангелкова 
да се създаде Софийска 
карта на 100-те европей-
ски туристически обекта. 
Целта е тя да бъде до-
пълнителен генератор на 
интерес към Европа и да 
привлече повече посетите-
ли към Стария континент 
от далечни дестинации, 
като Китай, Япония, Индия 
и САЩ. Идеята е на осно-
вата на българския опит с 
успеха на картата на 100-
те национални туристиче-
ски обекта.

„Целта на Софийската 
карта е да подпомогнем 
развитието на туризма, 
който е важен двигател 
на икономическия растеж. 
Очакваме тя да допринесе 
за дългосрочното устойчи-
во нарастване на сектора 
в национален план и на ев-
ропейско ниво“, коментира 
министър Ангелкова.

„България е активен 
член на Световната ор-
ганизация по туризъм и 
работи последователно за 
популяризиране на нейните 
инициативи. Страната ни 
постигна забележителни 
резултати в туризма през 
последните две години, 
което говори, че отрасъ-
лът се развива устойчиво.“ 
Това е заявила министъ-
рът на туризма Николина 
Ангелкова по време на ра-
ботна среща с генералния 
секретар на Световната 
организация по туризъм 
(СОТ) към ООН Зураб По-
лоликашвили.

Тя е обърнала внима-
ние на огромния потен-
циал, който България при-
тежава за развитие на 
културно-историческия 
туризъм, и е информирала 
Пололикашвили, че сме сред 
трите страни в Европа с 
най-много разкрити арте-
факти на територията си. 
Ангелкова е припомнила и 
за успешното провеждане 
на първия Международен 
конгрес на световните 
цивилизации и модерния 

туризъм съвместно със 
СОТ през ноември 2016 г. 
в София. Той ще има второ 
издание през ноември тази 
година отново в българска-
та столица, но вече като 
Международен конгрес на 
световните цивилизации и 
древните маршрути, и ще 
се реализира пак в парт-
ньорство със СОТ. За моде-
ратор е поканен звездата 
на CNN Ричард Куест.

Генералният секретар 
Пололикашвили е привет-
ствал инициативата и е 
изказал увереност, че тя 
ще направи още по-раз-

познаваеми и посещавани 
природните забележи-
телности и обектите на 
културно-историческото 
наследство на Европа и 
Балканите. Той е оценил 
високо приноса на Бълга-
рия и българското прави-
телство за насърчаване 
на устойчивия туризъм. 
СОТ създава ad hoc работ-
на група за туризма, която 
ще е част от Регионал-
ната комисия за Европа и 
ще стимулира трансгра-
ничното сътрудничество 
чрез съвместни продукти 
и услуги.

Снимка Румен Добрев
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Проф. д.т.н. инж. Константин Казаков, ВСУ „Любен Каравелов“:

Георги Сотиров

Проф. Казаков, какво 

мислите за средното об-

разование, по-специално 

за професионалните гим-

назии по строителство, 

архитектура и геодезия, 

които готвят изпълни-

телски кадри за бизнеса, 

и разбира се, кандидат-

студенти?

Това е основопола-
гащ въпрос. Ние обучава-
ме най-висшия ешелон в 
професионалното обра-
зование. Много са важни 
обаче уменията, които се 
формират именно в про-
фесионалните гимназии. 
Аз съм със сравнително 
добри впечатления от 
тях. На базата на нашите 
посещения и презентации 
във всичките училища по 
строителство, архитек-
тура и геодезия смятам, 
че в значителна степен в 
тях се е запазил качест-
веният преподавателски 
състав. Разбира се, това 
не е повсеместно. Но е 
важно, защото ние разчи-
таме на добре подготвени 
младежи, които във висше-
то училище да надграж-
дат знанията си. Много 
е тежко, когато учител, 
особено при фундамен-
талните дисциплини като 
мен, се срещне с новопри-
ети студенти, които не 
владеят задълбочено ма-
терията от средното об-
разование. Понякога ми се 
е налагало да разяснявам 
неща като синус и косинус, 
Питагорова теорема…

Когато аз бях студент, 
всичко беше коренно раз-
лично. Моите съвипускни-
ци се целеха към много по-
високи знания и идваха от 
средното образование със 
солидна подготовка, която 
много по-естествено се 
надграждаше във висшето 
училище. 

Базата за изгражда-
не на инженерното ми-
слене се формира именно 
от дисциплините, които 
преподаваме в нашата 
катедра. От тяхното ус-
вояване става пределно 
ясно какъв проектант ще 
стане конкретният наш 
студент. Разбира се, той 
може прекрасно да се раз-
вие и като обектов ръко-
водител с познания по дру-
ги дисциплини. Но елитен 
проектант, който да се 
гордее със своите проек-
ти, с тяхната уникалност, 
няма как да „мине” без за-
дълбоченото усвояване на 
основните предмети. Ни-
как не е случаен фактът, 
че още преди около два 
века само определени ка-
тегории хора с висше об-
разование са получили при-
вилегията пред името им 
да се изписва „д-р” и „инж.”, 
а по-късно и „арх.”

Важно е да отбележим 

и тенденцията в проек-
тантската дейност и в 
строителството в посо-
ка към почти пълна авто-
матизация. Така например 
при анализа на конструк-
циите се използват про-
грамни системи. По не-
официални данни те са 
повече от 2500. Знаем, че 
нашата страна, а и голяма 
част от Европа се нами-
рат в зона на висок сеи-
змичен риск. Усвояването 
на практически умения в 
тази насока е особено ва-
жно и следва да е приори-
тет в преподавателската 
дейност. Именно тук на-
мираме симбиоза, защото 
вече дипломиран, стро-
ителният инженер сяда 
директно зад компютъра 
и трябва да може да се 
справя с практическите 
задачи. Тук веднага идва 
и необходимостта препо-
давателите да познават 
достатъчно задълбочено 
съвременните програми, 
техните последни вер-
сии, актуалното състоя-
ние на строителните и в 
частност конструктивни 
норми, например т.нар. Ев-
рокодове, и същевременно 
да съумеят да провокират 
интереса на бъдещия си 
колега към усвояването 
на тези умения.

Накъде върви българ-

ското висше образова-

ние? 

На първо място много 
е важна взаимовръзката, 
симбиозата между висше-
то образование и прак-
тиката. Преди години 
разработвах един проект 
за германската систе-
ма за висшето образо-

вание и се оказа, че тя е 
много по-професионално 
ориентирана. В тяхното 
обучение по строително 
инженерство непрекъсна-
то, ежегодно се въвежда 
изучаването на новите 
технологии, следи се за 
нуждите на практиката. 
Строителните компании 
подсказват на универ-
ситетите какви кадри 
трябва да бъдат „произ-
веждани” и от какви ико-
номиката има нужда. При 
нас не е така и според мен 
това трябва да се реши на 
високо равнище – Минис-
терството на образова-
нието, правителството, 
Народното събрание…

На второ място и на 
базата на администра-
тивния ми опит преди 
години като зам.-ректор 
ще посоча, че много от 
преподавателските кадри 
отдавна са се откъсна-
ли от практиката. Това 
е проблем на системата, 
която обаче не отчита, че 
90 - 95 % от нашите ви-
пускници после отиват на 
работа в строителните 
фирми, а много малка част 
от тях се отдават на на-
учни занимания. Курсовете 
на такива преподаватели 
отдавна са загубили акту-
алността си и тези про-
блеми трябва да се казват 
ясно, за да се разбере, че 
връзката с практиката не 
бива да се къса. В общия 
случай нашите асистенти 
например нямат никакъв 
опит в частния сектор 
и те не трябва да бъдат 
ограничавани в търсе-
нето и изпълнението на 
определена строителна 
дейност. Друг е въпросът 

дали всички млади научни 
работници имат такова 
желание. 

Разбира се, при по-фун-
даменталните дисциплини 
- механика, математика и 
т.н., трупането на опит в 
частния сектор не е нале-
жащо. 

За кои предмети е 

ключов практическият 

опит на преподаватели-

те?

При дисциплини като 
Стоманени конструкции, 
Стоманобетонни кон-
струкции, Комбинирани 
конструкции, Компютърен 
анализ на конструкциите и 
др. трябва да бъдеш много 
наясно с практиката. Ва-
жно е преподавателят да 
се интересува от всичко, 
което се внедрява, било 
чрез директно упражнява-
не на професията под ня-
каква форма, участие в се-
минари и прочие. Ние сме 
практически университет 
и нашите възпитаници 
отиват на строителните 
обекти. И точно тук ми се 
иска да обърна внимание 
на обратната връзка. На 
форум по приложни науки 
в Мадрид докладвах една 
моя идея, която беше при-
ета много добре. Става 
дума за следното – стро-
ителният бранш се явява 
индикатор за глобалното 
икономическо състоя-
ние на една държава, а в 
рамките на ЕС може да 
се явява и като глобален 
показател за икономиче-
ските тенденции в една 
такава съюзна форма, под 
каквато той функциони-
ра. Строителният сек-
тор има допирни точки с 

основната обществена 
единица - семейството. 
Защо? Всеки човек на ня-
какъв етап от своя живот 
почва да мисли за покупка 
на собствен дом. Един или 
два пъти, образно казано, 
индивидът прави стъпка, 
свързана с този бизнес. 
Колкото повече жилищно 
строителство отчита 
държавата, толкова по-
добре се развиват неща-
та на ниво „семейство”. В 
този смисъл показателят 
„жилищно строителство” 
е много важен и за ста-
тистиката, и за икономи-
ката като цяло. А всеки 
друг бранш се явява в ня-
каква степен възложител 
на строителния. Разви-
тието на сектора може 
да даде ясни отговори на 
много въпроси с държав-
но значение. Защото то 
е предсказуем партньор 
на всеки друг бранш. Тре-
тият елемент от тази 
мозайка са големите ин-
фраструктурни разходи, 
които държавата прави. 
Колкото повече пътища, 
жп трасета и пристани-
ща се строят, колкото по-
вече се реконструира ин-
фраструктурата, толкова 
по-ясни са на ниво макро-
икономика възможност-
ите на държавата да си 
позволи проекти като ту-
нели под връх „Шипка” или 
Петрохан, трети мост 
над р. Дунав, магистрала 
към Русе, и др.

Трябва  ли  да  про-

дължим по линията на 

откриването на нови 

университети и специал-

ности?

Аз лично съм от кри-

тично настроените пре-
подаватели за българско-
то висше образование. 
Тази критичност не е 
самоцел, защото трябва 
да намерим съвременна-
та форма на висшето об-
разование като основен 
елемент за развитието 
на обществото и да про-
извеждаме специалисти, 
адекватни на практиката 
в строителните фирми. 
Непонятно е, че 70 - 80% 
от завършилите висше 
образование не работят 
професията си, за която 
те лично са инвестирали 
време и финансов ресурс в 
най-ползотворните годи-
ни от своя житейски път. 
Висшето образование не 
трябва да се развива из-
цяло на хаотичния пазарен 
принцип, защото явно па-
дат критериите за прием, 
самата подготовка куца 
и т.н. Образованието е 
особен елемент от обще-
ството и това е регула-
торната отговорност на 
държавата. 

Разбира се, дискусио-
нен е и броят на висшите 
училища в страната, но е 
трудно да се прецени коя 
е оптималната бройка. 
Моето виждане е, че рано 
или късно ще се върви към 
някаква естествена или 
регулаторна форма на ок-
рупняване - по професио-
нални направления или на 
регионален принцип. Об-
щоевропейската тенден-
ция е, че образованието 
започва да става по-дос-
тъпно, търсейки своите 
студенти в регионите, по 
местоживеене. 

И няколко думи за ВСУ 

„Л. Каравелов“. 

ВСУ има своето място 
в нашата образовател-
на система. То има дълга 
история. Тази година ще 
честваме неговата 85-го-
дишнина. От този кампус 
са излезли истински стро-
ители на съвременна Бъл-
гария. Днес те развиват 
големи компании в различ-
ните сфери на бранша – 
жилища, инфраструктура 
и т.н. Това е много важна 
атестация. И затова ака-
демичното ръководство 
продължава тази тради-
ция с добрите условия, 
които предлага за подго-
товка и живот на своите 
студенти. 

Проф. д.т.н. инж. Константин Казаков е преподавател 

в Катедра „Механика и математика” на ВСУ „Любен 

Каравелов”. Има над 200 научни и научно-приложни труда. 

Преподава едни от най-сложните инженерни дисциплини 

– Метод на крайните елементи, Еластика, Устойчивост 

и динамика на строителните конструкции, Компютърен 

анализ на конструкции, Строителна статика, Строителна 

механика, които чете и на английски език. 

Проф. Казаков има специализации в Университета в Тампа, 

САЩ, и в Университета в Щутгарт, Германия.

Доктор хонорис кауза на университета в Елуру, Индия, 

и член на Казахстанската академия по архитектура и 

строителство.

Снимка авторът
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Доц. арх. Димитър 
Андрейчин

В началото на ХIХ век 
на блатистия бряг на 
езерото Мичиган, където 
днес се простира трети-
ят по големина град на 
САЩ Чикаго, е имало само 
едно укрепление – Форт 
Диърборн. През 1820 г. 
Чикаго е бил все още мал-
ко отдалечено селище. Но 
после към Средния Запад 
настъпват железниците. 
Само от 1850 до 1870 г. 
населението на града 
нараства от 30 хил. на 
300 хил. души и той се 
превръща в център на 
търговията за цялата 
територия на страната 
и най-големият в Съеди-
нените щати. Чикагската 
стокова борса определя 
цените на месото и зър-
ното, а през града преми-
нават и се разклоняват 
всички релсови пътища 
в страната – 18 хил. ки-
лометра по онова време. 
75 пътнически влака са 
тръгвали и пристигали в 
Чикаго дневно, а товарни-
те са били повече. И днес 
този град продължава да 
е най-големият транспор-
тен възел в САЩ.

В миналото именно  
железницата е била най-
сигурната гаранция за 
просперитета на огро-
мната страна. В момента 
на големия подем в Чикаго 
се случва нещастие. На 
8 октомври 1871 г. (неде-
ля) вечерта край дома на 
Патрик и Катрин О’Лиъри 
( Pa t r i c k  &  C a t h a r i n e 
O'Leary) на ул. „Де Ковън“ 
№13 в тогавашните южни 
предградия на града из-
бухва

Големият чикагски пожар.

Подхванат от бурния 
югозападен вятър, огънят 
се разпространява свет-
кавично. Прехвърляйки две 
реки, той достига центъ-
ра на града и вилнее през 
следващите 48 часа, опус-
тошавайки територия от 
над 8000 декара. Унищоже-
ни са 18 хил. сгради, заги-
налите са 300 души, а  100 
хил. останали без подслон. 

Почти 150 години след 
пожара и досега в целия 
свят се разпространява 
следното невярно описа-
ние на случилото се. Към 
8 часа вечерта на 8 ок-
томври г-жа О’Лиъри за-
почнала да дои кравата 
си в обора. Но животното 
изведнъж се разбунтувало 
и ритнало газената лам-
па, като по този начин 
предизвикало началото на 
бедствие с трагични по-
следици в огромни разме-
ри. Тази случка е описана 
в безброй разкази и книги. 
Историята с кравата на 
г-жа О’Лиъри била съзна-
телно и злонамерено под-

хвърлена на публиката от 
репортер, което той по-
късно сам е признал.

Само месец след бед-

ствието истината била 

установена. 

Позовавайки се на без-
спорни доказателства и 
документи от разслед-
ването,  в  официалния 
доклад на Специалната 
комисия се посочва, че 
мястото на възникване-
то действително е във 
или около обора, но кра-
вата била вече издоена, 
а стопанката й си била 
легнала, когато пожарът 
избухнал. Независимо от 
всички доказателства в 
полза на г-жа О’Лиъри и 
официалното й реабили-
тиране първоначалната 
версия за нейната „вина“ 
остава в съзнанието на 
чикагските граждани и те 
продължават да я считат 
виновна за голямото бед-
ствие. По някаква тъжна 
ирония къщата на О’Лиъри 
оцелява, защото оборът 
се оказва от подветрена-

та страна. Въпреки това 
веднага след пожара се-
мейството напуска дома 
си и се премества да жи-
вее на другия край на гра-
да, а г-жа О’Лиъри излиза 
от къщи само за да отиде 
на черква. До смъртта си 
през 1895 г. (цели 24 годи-
ни) тя живее с обвинение-
то на своите съграждани 
и изкупва чужди грехове…

Домът на О’Лиъри е 
съборен чак през 1956 г., 
когато на негово място е 
построена тренировъчна 
база на противопожарна-
та академия в града. До 

новите й сгра-
ди има скромен 
бронзов памет-
ник, изобразяващ 
пламък, който да 
напомня на поко-
ленията за пожа-
ра.  

А сега да се 
върнем към поу-
ките от Големия 
пожар. 

„Огне- 

устойчивите“  

конструкции 

на големите 
обществени зда-
ния (считани за 
такива  поради 
използваните же-
лезни конструк-
тивни елементи, 
детайли и украса) 
се оказали пълен 
провал, защото 
стопеният ме-
тал  спомогнал 
за разпростране-
нието на пожа-
ра – потокът от 
разтопения чугун 
подпалил помеще-

ния във вътрешността на 
сградите, до които огъ-
нят не бил достигнал. 

Ако по онова време Чи-
каго не е бил в изключите-
лен икономически възход 
като транспортен, тър-
говски и производствен 
център, той не би могъл 
да се съвземе с десети-
летия от такова разру-
шение. Но стресът от 
пожара и неминуемата в 
такива случаи икономиче-
ска „депресия” са превъз-
могнати за съвсем кратко 
време и градът бързо се 
възстановява. Само след 

месец и половина вече  за-
почва строителството 
на повече от 300 сгради. 

Проектанти и стро-
ители се захващат с ог-
ромна работа, предсто-
ят им велики дела, но са 
нужни промени в строи-
телните норми. Налага 
се използването на нови 
огнеустойчиви конструк-
ции и материали, които 
да изключват трагични 
събития от такъв мащаб, 
причинени умишлено или 
по невнимание. 

И така невижданият 
възход, довел до ражда-
нето на новия образ на 
градовете, е предизвикан 
и почерпен от уроците 
на огнената стихия. Но-
вите градоустройстве-
ни правила довеждат до 
повишаване на цените на 
имотите, което прави по-
евтино израстването на 
сградите във височина, 
отколкото закупуването 
на големи терени. По този 
начин пазарният механи-
зъм насърчава високото 
строителство и се

ускорява развитието на 

небостъргачите. 

Споменаваният много-
кратно в предговора инж. 
арх. Уилям льо Барон Дже-
ни, едновременно инженер 
и архитект, е считан от 
повечето автори за Баща 
на небостъргача. Това 
„бащинство” се оспорва 
и до днес. Затова много 
по-добре би било да се 
твърди, че Джени е Баща 
на Чикагската школа. Но 
преди да се спрем на не-
говата биография и на 
постиженията му, трябва 
да отдадем заслуженото 

признание на творците, 
работили преди Джени 
върху принципа на ске-
летната конструкция при 
многоетажните сгради. 

В книгата си „Небос-
търгачите и 
хората, които 
ги построиха” 
(1928) инж. Уи-
лям Айкън Ста-
рет отбелязва 
приноса на зна-
менития фран-
цузин  Йожен 
Емануел Виоле 
льо Дюк (1814 
- 1879), както 
и  н а  м л ади я 
архитект от 
М и не аполис, 
щата  Мине -
сота – Лирой 
Съндърленд Бъ-
фингтон (1847 
- 1931), който 
е направил из-
числения и про-
екти за много-
етажни здания 
със стоманен 
скелет на 20, 30, 50 и 
даже на 100 етажа още 
през 1880 г. Бъфингтон 
нарича тези мечтани 
сгради „облакостъргачи” 
(cloud-skrapers). За съжа-
ление той закъснява с по-
стъпките за патенти и 
ги прави чак през 1887 г. 
или 1888 г., когато „Хоум 
Иншурънс Билдинг” и дру-
ги обекти, проектирани 
на същия принцип, вече са 
били завършени две-три 
години по-рано. 

Названието „небос-
търгач” е било използ-
вано в английския език и 
американския му вариант 
повече от 100 години 
по-рано за най-различни 
сравнения, но не и за сгра-

ди, докато журналистите 
от онова време избират 
неологизма и го налагат. 
Но възниква въпросът 
– защо в САЩ не са въз-
приели поне звучното и 

съвсем оригинално име, 
което Бъфингтон е дал на 
новия тип високи сгради 
– „облакостъргачи”? Кол-
кото и да е странно, това 
название, макар и отхвър-
лено в САЩ, по странни 
пътища е навлязло в мно-
го други езици. От евро-
пейските това са - нем-
ски, унгарски, румънски, 
полски, чешки, словашки, 
украински, сръбски и… 
български. Да,  думата 
„облакодер“ била възпри-
ета за известен период 
от време и в българския 
език през 30-те години на 
ХХ век. Но това е отделна 
история…

Уилям льо Барон Джени 

е Баща на Чикагската школа

Чикаго след Големия пожар от 1871 г.

Тренировъчната база на противопожарната академия в Чикаго

Снимки личен архив

В няколко поредни броя на в. „Строител“ в рубриката НКСВ ще представим изследванията 
на доц. арх. Димитър Андрейчин, преподавател в Университета по архитектура, строител-
ство и геодезия и член на Националния клуб на строителите ветерани, относно изграждането 
на небостъргачите в света. Проучванията ще бъдат публикувани в книгата „Вертикалният 
град. Исторически роман за небостъргачите“ в два тома. 
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Сграда по сграда, улица 
след улица - така е граде-
на Варна след Освобожде-
нието, докато от типичен 
ориенталски град с тесни 
криволичещи улици се пре-
върне в основно пристани-
ще на България и културен 
център. А целият й специ-
фичен облик и атмосфера, 
които остават неизменни 
и до днес, се дължат на 
строители и архитекти, за 
които се знае твърде мал-
ко. Лицата им са останали 
неизвестни и не могат да 
бъдат открити никъде в 
интернет пространство-
то. Но когато говорим за 
архитекти, известно е, че 
пазим спомена за тях чрез 
сградите. Интересно е 
също, че както в повечето 

големи градове в края на 
XIX в., началото и до сре-
дата на XX в., и тук архи-
тектите, проектантите 
и инженерите са чужденци. 

Именно те създават 
онези, повлияни от екле-
ктика между неокласици-
зъм и необарок здания, от 
които разкошни примери 
са запазени, разпръснати 
из морската ни столица. В 
началото на ХХ в. във Варна 
навлиза и модерният сеце-
сион, който бързо завладява 
градските пространства. 
Много често по зданията 
от този стил могат да 
се открият и скулптурно-
пластични детайли, по-го-
лямата част от които са 
създадени от бележития 
варненски скулптор Кирил 
Шиваров. 

Краеведите казват, че 
изграждането на двореца 
„Евксиноград” като лятна 
резиденция на монарси-
те от Третата българска 
държава и обявяването на 
града за лятна столица на 
страната също повлияват 
на строителната история 
на Варна. Защото именно 
антуражът на властта, на-
ред с множество предприе-
мачи, индустриалци, военни 
и политически дейци, се ус-
тановява тук и иска най-до-
брото за себе си.

Антон Франгя - бароковият 

архитект 

И той, както архитект 
Дабко Дабков, който е 
всепризнат като най-вар-
ненския архитект, не е от 
тук, но се влюбва в града и 
проектира някои емблема-
тични за него сгради. Роден 

е в Бесарабия през 1887 г. 
Учи в Лвов и Грац и в края 
на Първата световна война 
се установява в морската 
столица. В началото рабо-
ти като строителен тех-
ник. Едва през 1921 г. започ-
ва да проектира собствени 
постройки. При това стар-
тира не с какво да е, а с 
Варненска популярна банка, 
която се намира на улица 
„Преслав“ (в началото на XX 
век това е била главната 
улица - граница между ма-
халите на българите, тур-
ците, арменците, евреите 
и гърците) и площад „Неза-
висимост“ и близо до мону-
менталната постройка на 
Търговско-индустриалната 
камара. 

През следващите годи-
ни архитект Франгя про-
ектира предимно частни 
домове като къщата на 
Васил Попов през 1922 г. на 
ул. „Сливница“ 54; дома на 
Фружони Сарандева през 
1923 г., разположен на ули-
ците „Петко Каравелов“ 16 
и „Братя Миладинови“ 15; 
дома на Стефан Капита-
нов – 1923 г. на ул. „Сте-
фан Караджа“ 41. Втората 
емблематична за твор-
чеството си сграда Фран-
гя прави през 1924 г. Тя е 
първата, построена около 
площад „Екзарх Йосиф“, кой-
то няколко години по-късно, 
благодарение на усилията 
на д-р Данаил Шишков, се 
превръща в известната и 
до днес Шишкова градинка.

Прекрасни сгради, про-
ектирани от арх. Франгя, 
има и на бул. „Приморски“. 
На номер 117 е домът на 
полк. Милтияд Железов, по 
който Франгя работи със 

Стефан Бенев. Построена 
през 1903 г. в стил сецеси-
он, а и понеже е изградена 
на свободен терен, тя е 
направена с три фасади. С 
най-богата орнаментика 
е главната - към бул. „При-
морски”. Първият й стопа-
нин е възпитаник на Петер-
бургската военна академия 
и основател на бреговата 
артилерийска отбрана на 
Варна. По време на герман-
ската окупация къщата е 
реквизирана. След войната 
в нея се настанява Руското 
консулство. Милко Железов 
е интерниран със съпруга-
та си в добруджанско село. 
По-късно е реабилитиран 
и семейството му се при-
брало в къщата си, но като 

собственик на половината 
от втория етаж. 

Няколко години по-къс-
но, на бул. „Приморски“ 121, 
тандемът Франгя-Бенев 
построява и дома на търго-
веца Ради Чаталов. В него 
през 1940 г. е открито пър-
вото консулство на Русия.

Освен че продължава да 
прави множество частни 
домове, през 1935 г. архи-
тект Антон Франгя съз-
дава и проекта за мавзолея 
на Владислав Варненчик. По 
същото време е оформен и 
красивият парк, в който мо-
жете да се разходите и до 
днес, преди да влезете и да 
отдадете почит на загина-
лия в битка на това място 
полски крал. На официална-

та церемония на 4 август 
1935 г. тържествено е от-
крит монументът, посве-
тен на битката на народи-
те от 1444 г. Присъстват 
цар Борис III, царица Йоана, 
министър-председателят 
Андрей Тошев, министърът 
на народното стопанство 
Стойчо Мошанов, полски-
ят пълномощен министър 
Адам Тарновски, унгарски-
ят пълномощен министър 
Матушка и други. 

През 1936 г. Антон 
Франгя се мести в София. 
Умира през 1969 г. 

Анри Пиер - майсторът на 

еклектичния неокласицизъм

Французинът Анри Пиер 
от 1893-а до 1894 г. е гла-
вен архитект на Варна. Той 
работи в града само някол-

ко години, но също оставя 
след себе си емблематични 
сгради, които се ползват и 
до днес. Стилът му е ясно 
разпознаваем, най-често е 
определян като еклектичен 
неокласицизъм и се отлича-
ва с изключително внима-
ние към детайла.

Автор е на днешния Во-
енноморски музей, който е 
построен през 1890 г. Сгра-
дата е била предназначена 
за казино и игрален дом и е 
правена по поръчка на тър-
говеца и корабен агент на 
агенция „Трано” Хигин Пай-
курич. През 1911 г. там се 
настанява италианското 
консулство с консул Луиджи 
Асарето, като е използва-
на и за жилище и игрален 
дом. Известна е като 
„Асарето”. През 1926 г. е 
отчуждена и оценена на 
676 129 лв. Изплатена е 
през 1934 г. През това вре-
ме е използвана от руския 
евреин Владимир Гилмайден, 
а след това е превърната 
в курортна вила „Диана”. 
От 1946 до 1955 г. е Щаб 
на канцеларията на Техни-
ческия флот, а от 1 юли 
1956 г. е адаптирана за екс-
позицията на Военномор-
ския музей. Проектирана е 
отново на открит терен, 
ориентирана едновремен-
но към бул. „Приморски“ и 
морето. Главната фасада 
гледа към булеварда, изгра-
дена симетрично и пищно 
с богатия реквизит на ек-
лектичния неокласицизъм. 
В центъра е поставен из-
ящен балкон, носен от де-
тайлирани конзоли. Главни-
ят корниз преминава през 
всичките фасади, като чел-
ната е украсена. Дворните 

фасади са оформени по-пес-
теливо. Фино е изработен 
ажурният метален балкон 
на източната фасада. 

Френският архитект 
вае в стила на еклектичния 
неокласицизъм и къщата на 
полк. Никола Дръшков. Той е 
един от първите офицери 
след Освобождението, до-
несли много слава на бъл-
гарската армия. В къщата 
си разкрива водолечебен 
кабинет с баня и масажна 
стая, които оборудва с пер-
лена вана, устройство за 
подводен масаж, апарат за 
дестилирана вода, кварцо-
ва лампа, с която поставя 
основите на водолечение-
то в България. Зданието 
е със симетрична фасада 
с плитък централен риза-
лит. Партерът е отворен 
с витрини, фланкирани от 

нажлебени пиластри с ви-
доизменени композитни 
капители. Фасадата е раз-
членена от два силно изра-
зени профилирани корниза. 
На ризалита е изграден 
балюстраден балкон, носен 
от четири извити и украсе-
ни конзоли. Прозорците са 
рамкирани от нажлебени 
пиластри. В центъра над 
етажа е поставен сегмен-
тен фронтон. Фризът е 
украсен с акротерии и ан-
тификси. Главният корниз е 
подчертан със зъборез. На 
атиката е изградена капан-
дура, украсена с архиволта.

Димитър Раделия сменя 

името си от любов към 

Морската столица

Любовта към България 
превръща родения в Ис-
танбул Дамазо Раделия в 
Димитър. Всъщност той е 
известен като италианец, 
защото е учил архитекту-
ра в Торино. Пристигнал във 
Варна през 1907 г. и някол-
ко години бил началник на 
техническото отделение 
в общината и неин главен 
архитект. Умира във Варна 
през 1925 г. Има брат Еми-
лио, който също е архитект 
и има няколко проекта тук.

От сградите му е оце-
ляла до днес тази на ул. 
„Д-р Ангел Пискюлиев“ 1. 
През годините се е ползва-
ла за болница и за пожарна. 
На „Македония“ 20-22 може 
да се види къщата, в коя-
то е живяло семейството 
на Раделия. Тя е обявена за 
паметник на архитектура-
та. Негови са впечатлява-
щите и днес постройки на 
ул. „Преслав“ 9 и 14. 

Варненската популярна банка

Къщата на офицер Милтияд Железов. Красивата фасада 

на бул. „Приморски” 117 сега е олющена и тъжна, но скоро 

това ще се промени. Заданието за проект за обновяването 

й е част от международен конкурс, който ще приключи през 

май т.г. Идеята е на студентите от Варненския свободен 

университет „Черноризец Храбър“

Зданието на Антон Франгя на площад „Екзарх Йосиф“

Къщата на Димитър Раделия на ул. „Македония“ 22

Автор на сградата на днешния Военноморски музей е Анри Пиер
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Елица Илчева

Стокхолмската сед-
мица на дизайна (6 – 10 
февруари) се провежда 
ежегодно от 2002 г. Амби-
цията на организаторите 
при създаването на изло-
жението е да го направят 
популярно за обмяна на 
опит и знания в областта 
на интериора и дизайна. И 
така вече 16 години вся-
ка зима това тематично 
събитие прави Стокхолм 
задължително място за 
архитекти, дизайнери и 
журналисти. 

Традиционно по време 
на форума специален ак-
цент се поставя на скан-
динавския дизайн и през 
2018 г. на него отново 
бе посветена изложбата 
Stockholm Furniture & Light 
Fair. Отличително бе и 
присъствието на много 
дебютиращи малки бран-
дове, а най-активни както 
винаги бяха италиански-
те гости. Ето някои от 
проектите, които вече 
впечатлиха специалисти-
те.

Northern

Брандът Northern е 
създаден миналата година 
от норвежеца Ове Роне, 
който започнал кариерата 
си с лампи, а после разши-
рил асортимента си до 
най-различни предмети за 
интериора. Наскоро Ове 
решил, че може да предло-
жи марка, която да корес-
пондира с норвежкия на-
чин на живот, но да носи 
космополитна нотка и за 
целта привлякъл извест-
ни дизайнери като Vera & 
Kyte, Farg & Blanche и Rudi 
Wulff. Заедно и поотделно 
те са създали дебютната 
колекция от 14 предмета. 

Nuura

Датската компания 
Nuura също се появява 
през 2017 г. За стокхолм-
ската си изява дизайнери-
те Софи Рефер, Надя Лас-

сен и Петер Остерберг 
реализирали колекция, 
състояща се от висящи, 
стенни и настолни лампи, 
създадени на кръстопътя 
на новите технологии и 
традиционните занаяти.

Note & Tarkett

Майсторите на без-
временния интериор и 
скандинавски шик - дизай-
нерите на студиото Note, 
представят проекта 
Lookout заедно с Tarkett, 
френски производител 
на паркет и подови на-
стилки. Използвайки 
структура, цвят и 
обем, Note са създа-
ли архитектурна ин-
сталация с триизме-
рен ефект – от 300 
квадратни метра, 8 
различни материала 
и 8 нюанса.

De La Espada

В Стокхолм пор-
тугалската марка за 
мебели De La Espada 
представя проекта 
„Нека се преструва-
ме, че това не се е 
случило“. Той смесва 
дизайна,  театъра 
и музиката във въ-
трешността на къща, 
собственост на мени-
джъра на ABBA. Новото 
сътрудничество на De 
La Espada с дизайнера на 
Бруклин Джейсън Милър 
се дължи на излизането на 
пет нови продукта. Авто-
рите на мебелите са Neri 

Водата и светлината са 
модерните акценти в дизай-
на на жилищни и обществени 
сгради. Това ще се опитат 
да докажат авторите на 
изложението „Дибла – идеи 
и продукти за интериора“, 
включено в програмата на 
Международен панаир Плов-
див от 21 до 25 февруари. На 
него ще бъдат представени 
участници от всички сфери 
на интериора, които обе-
щават да покажат нестан-
дартни светлинни решения 
за външни и вътрешни прос-
транства, както и атрак-
тивни водни и светлинни 

ефекти, които внасят на-
строение. 

Интересен сегмент ще 
са СПА и уелнес предложе-
нията, както и концепции 
за фитнес центрове, со-
ларни студиа и частни къ-
тове за спорт, направени с 
изделия от водещи светов-
ни марки. Финландски сау-
ни ще внасят скандинавска 
екзотика. 

Няма да липсват и ме-
бели, богата е гамата от 
матраци, легла и аксесо-
ари за спалня и дори уре-
ди, улесняващи почиства- 
нето. 

& Hu, Матю Хилтън и Лука 
Никето. 

Norm Architects 

Я п о н с к а т а  ф и р м а 
Ariaki Collection, която е 
основана през 2017 г., е 
проектирала инсталация, 
която съчетава креа-
тивността на студиата 
Staffan Holm и Anderssen 
& Voll с японските про-
изводители Legnatec и 
Hirata. Специална оценка 
заслужава колекцията от 
мебели от Norm Architects, 
която съчетава в себе си 

датския дизайн с тради-
ционните японски бамбу-
кови мебели.

Mutina 

Легендарната Патри-
ция Уркиола се показва с 
колекция от керамични 
плочки за италианската 
марка Mutina в три различ-
ни текстури – Base, Grid 
and Nube. С размери 12 на 
240 см те са създадени 
благодарение на техноло-
гията Continua Plus - ме-
тода за ситопечат върху 
широкоформатни керамич-
ни повърхности. По този 
начин Mutina може да съз-
даде „почти неограничен“ 
набор от неправилни, фи-
гуративни и геометрични 
шарки.

Arper

Столовете C i la  за 
Arper са проектирани от 
студио Lievore Altherr през 
2017 г. Алберто Ливоре и 
Жанет Алтер са автори 
на леките и удобни се-
далки, които обгръщат 
тялото. Колекцията се 
отличава с красив силует 
и много опции, подходящи 

за дома и офиса.

Luceplan

Италианска-
та световноиз-
вестна  марка 
Luceplan подреж-
да тук междуна-
родната премие-
ра на колекцията 
L i t a  н а  Давид 
Долчини. Това е 
универсално се-
мейство лампи 
(за  бюро,  под, 
таван и стена), 
в производство-
то на които се 
използват дърво 
и стъклопакети. 

Ferm Living

Датската марка Ferm 
Living представя в сало-
ните на стокхолмска-
та седмица на дизайна 
предложението си за 
обзавеждане от есен-
но-зимната си колекция, 
която е съобразена с 
всички модни тенденции 
за настоящата година. 
Тя включва месингови 
лампи и аксесоари, черни 
ефирни мебели за трапе-
зария, кадифени пуфове и 
дивани с червен плюш и 
типични форми от 70-те 
години.

Ferm Living

Mutina

Note & Tarkett

Nuura

Arper Northern Northern

Beckmann
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: Инженеринг за обект „Реконструкция на обща 
Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за група населени 
места от общините Плевен и Долна Митрополия”

Наименование: Основен ремонт и реконструкция на улични водо-
проводни клонове на територията на град Етрополе

Наименование: Инженеринг – проектиране, упражняване на автор-
ски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи на обекти в 
гр. Разград – ЦОП, ДЦДУ и преходно жилище

Наименование: Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на 
водопроводната и канализационната мрежа и изграждане на пречиства-
телна станция за отпадъчни води - гр. Кнежа

Наименование: Ремонт и оборудване на част от Медицински 
център към МБАЛ „Д-р С. Ростовцев – гр. Момчилград

Наименование: Поддръжка и текущ ремонт на съществу-
ващи горски пътища, както и строителство на временни горски 
пътища,осигуряващи достъп до обектите,включени за ползване през 
2018 г., на територията на ТП ДГС Златоград

Наименование: Строителни и монтажни работи по проект „По-
добряване на състоянието на образователната инфраструктура в град 
Видин“, процедура BG16RFOP001-1.010 

Наименование: Изпълнение на СМР за обновяване на образова-
телна инфраструктура в гр. Гоце Делчев по 3 об. п.

Наименование: Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, 
упражняване на авторски надзор за реконструкция, модернизация и въ-
веждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на Средно 
образователно училище

Наименование: Извършване на строителни и монтажни работи 
на сграден фонд общинска собственост, както и на други дейности, 
възникнали при бедствия и аварии на територията на Община Велико 
Търново, по позиции

Наименование: Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и 
авторски надзор на ДГ „Мир” и ДГ „Радост” в гр. Козлодуй”, разделена на 
две обособени позиции

Възложител: Община Плевен
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 27 977 940 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 30
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 19/03/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: сградата на Общи-
на Плевен - гр. Плевен, пл. „Възраждане” №2, 

заседателна зала на трети етаж
Дата: 20/03/2018    Местно време: 13:00 
За контакти: Камелия Горненска
Факс: +359 64822414
Адрес: пл. „Възраждане“ №2
Адрес на възложителя: http://www.pleven.bg.
Телефон: +359 64881273
E-mail: stefan.milev@pleven.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=828671&mode=view

Възложител: Община Етрополе
Oсн. предмет: 45332000
Прогнозна стойност: 495 454.04 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 120
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 09/03/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: в сградата на Об-
щинска администрация - Етрополе, на адрес: 
гр. Етрополе, пл. „Девети септември " №1, в 

зала №312
Дата: 12/03/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: инж. Стефан Борисов
Факс: +359 072065011
Адрес: пл. „Девети септември“ №1
Адрес на възложителя: http://etropolebg.com/
Телефон: +359 072068204
E-mail: obstina@etropolebg.com

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=829116&mode=view

Възложител: Община Разград
Oсн. предмет: 45210000
Прогнозна стойност: 370 159.80 лева
Краен срок за изпълнение: Крайна дата: 
31/08/2019 
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 19/03/2018    Местно време: 
17:30 
Отваряне на офертите: зала №102 на адми-
нистративната сграда на Община Разград, 
на адрес: гр. Разград 7200, бул. „Бели Лом" 

№37А, ет. 1
Дата: 20/03/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: Силвия Янева
Факс: +359 84660090
Адрес: бул. „Бели Лом“ №37А
Адрес на възложителя: www.razgrad.bg
Телефон: +359 84618213
E-mail: obshtina@razgrad.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=828904&mode=view

Възложител: Община Кнежа
Oсн. предмет: 45332300
Прогнозна стойност: 338 760.72 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 90
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 07/03/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: стая 306 в сграда-
та на Община Кнежа, гр. Кнежа, ул. „Марин 
Боев“ №69

Дата: 08/03/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: Цветелина Калчева - директор 
СА; Цветомир Миловски - зам.-кмет
Факс: +359 91327007/+359 91327255
Адрес: ул. „Марин Боев“ №69
Адрес на възложителя: www.kneja.acstre.com
Телефон: +359 91093571/+359 91327688
E-mail: obstina_kneja@abv.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=828607&mode=view

Възложител: Община Момчилград
Oсн. предмет: 45215100
Прогнозна стойност: 97 379.82 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 150
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 07/03/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: гр. Момчилград, ул. 
„26-ти декември“ №12, в заседателната зала 
на Общинска администрация град Момчил-

град
Дата: 08/03/2018    Местно време: 12:00 
За контакти: инж. Севдалин Огнянов
Факс: +359 03631-7849
Адрес: ул. „26-ти декември“ №12
Адрес на възложителя: www.momchilgrad.bg
Телефон: +359 03631-7854
E-mail: obshtina@mg.link.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=828824&mode=view

Възложител: Южноцентрално държавно 
предприятие, ТП Държавно горско стопан-
ство Златоград
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 50 000.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 12
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 08/03/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: административ-
ната сграда на ТП „ДГС Златоград”, с адрес: 

град Златоград, ул. „Г. С. Раковски“ №33
Дата: 09/03/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: Илияна Гюнелиева - юрискон-
султ
Факс: +359 876559544
Адрес: ул. „Г. С. Раковски“ №33
Адрес на възложителя: www.ucdp-smolian.
com
Телефон: +359 876246280
E-mail: dgszlatograd@ucdp-smolian.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=828933&mode=view

Възложител: Община Видин
Oсн. предмет: 45200000
Прогнозна стойност: 12 834 944.12 лева
Краен срок за изпълнение: Крайна дата: 
03/03/2020 
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 21/03/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: гр. Видин, пл. „Бдин-
ци" №2, заседателна зала етаж VI

Дата: 22/03/2018    Местно време: 10:30 
За контакти: инж. Цветан Асенов - зам.-
кмет УТРИ
Факс: +359 94601132
Адрес: пл. „Бдинци“ №2
Адрес на възложителя: www.vidin.bg
Телефон: +359 94609473
E-mail: kmet@vidin.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=828668&mode=view

Възложител: Община Гоце Делчев
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 4 635 836.72 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 365
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 08/03/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: гр. Гоце Делчев, ул. 
„Царица Йоанна“ №2, 1 ет., залата на Общин-
ски съвет

Дата: 09/03/2018  Местно време: 11:00 
За контакти: Марина Герова – началник-от-
дел Обществени поръчки
Факс: +359 888006080
Адрес: ул. „Царица Йоанна“ №2
Адрес на възложителя: www.gotsedelchev.bg
Телефон: +359 888006080
E-mail: ba@gotsedelchev.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=828633&mode=view

Възложител: Община Стара Загора
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 661 833.34 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 210
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 14/03/2018    Местно време: 
17:30 
Отваряне на офертите: Общинска админи-
страция Стара Загора

Дата: 15/03/2018    Местно време: 11:00 
За контакти: Мария Боянова
Факс: +359 42259132
Адрес: бул. „Цар Симеон Велики“ №107
Адрес на възложителя: www.starazagora.bg
Телефон: +359 42614806
E-mail: m.boyanova@starazagora.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=828834&mode=view

Възложител: Община Велико Търново
Oсн. предмет: 45200000 
Прогнозна стойност: 1 518 701.86 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 24
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 19/03/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: В заседателна зала 
в сградата на Община Велико Търново, гр. Ве-
лико Търново, пл. „Майка България“ №2

Дата: 20/03/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: Иво Лазаров
Факс: +359 62619231
Адрес: пл. „Майка България“ №2
Адрес на възложителя: https://www.veliko-
tarnovo.bg/bg/
Телефон: +359 62619108
E-mail: mop_vt@abv.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=828897&mode=view

Възложител: Община Козлодуй
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 700 684.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 06/03/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: гр. Козлодуй, ул. 
„Христо Ботев“ №13, заседателна зала на 
Община Козлодуй

Дата: 07/03/2018    Местно време: 11:00 
За контакти: Ирена Кирилова-Попова, дирек-
тор на Дирекция Национални програми, меж-
дународни проекти и обществени поръчки
Факс: +359 097380183
Адрес: ул. „Христо Ботев“ № 13
Адрес на възложителя: www.kozloduy.bg
Телефон: +359 097385865
E-mail: op.ob.kozloduy@gmail.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=828617&mode=view

Още на: http://vestnikstroitel.bg/category/public_orders/
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Тя използва между 50% и 80% по-малко гориво, а вредните емисии са сведени до минимум

Страницата 
подготви 
Емил Христов

Бездимна печка  за 
отопление на дърва беше 
представена на 21-вия 
Европейски форум по еко-
иновации за качеството 
на въздуха в София, който 
се проведе в рамките на 
Българското председа-
телство на Съвета на ЕС. 
Продуктът носи името 
„Гимера“ и е не само еко-
логичен, но и икономичен – 
той използва между 50% и 
80% по-малко дърва. Ефек-
тът за околната среда се 
дължи на това, че при „Ги-
мера“ няма пушек. Вместо 
него излиза пара, с което 
вредните емисии са све-
дени до минимум. Когато 
печката работи, стаята 
не се задимява, защото 
горивната камера със сила 
засмуква въздух от само-
то помещение и така пра-
ви вторично изгаряне на 
пушека и дървесната газ, 
отделяни при първичното 
изгаряне. 

На форума бяха показа-
ни и екологични решения 
в сферата на транспор-

та. Български студенти, 
участвали в състезание-
то Shell  Eco-marathon, 
запознаха участниците 
с електроболиди, които 
могат само с 1 kWh да 
изминат 400 км. С едно 
зареждане на батерията 
пробегът е 90 км, а макси-
малната скорост, която 
елавтомобилите дости-
гат, е 36 км/ч. Пример за 

екологично придвижване 
бяха и велосипеди, при кои-
то въртенето на педали-
те се подпомага от елек-
трически двигател, като 
ръчно изработения модел 
на Eljoy. Електровелоси-
педът е с дървена рамка. 
Батерията му се зареж-
да на всеки 60 км пробег, 
а максималната скорост, 
която развива, е 25 км/ч. 

Сред другите представе-
ни иновации бяха машина 
за почистване на филтри 
за фини прахови частици, 
бързозареждаща станция 
за електрически превозни 
средства и нано структу-
рирана горивна добавка, 
която може драстично да 
намали емисиите от МПС. 
Демонстрирани бяха и ре-
шения за фотоволтаично 

захранване на мрежата на 
градския електротранс-
порт.

По време на събити-
ето от италианския ре-
гион Ломбардия информи-
раха присъстващите за 
своя план за намаляване на 
въздействието на изгаря-
нето на дървесина върху 
качеството на въздуха 
чрез въвеждане на нови 
екостандарти за уредите 
за отопление. Проектът 
има за цел да редуцира за-
мърсяването от изгаряне 
на дърва, което е причина 
за 44% от емисиите на 
фини прахови частици в 
региона. 

Три общини на Боту-
ша пък са заложили на 
интересна система за 
електромобилност, коя-
то предвижда електри-
чески лодки да свързват 
курортния град Орбетело 
с плажовете, както и с 
бреговете на Аргента-
рио и Гилио. Електрическа 
автобусна линия ще осъ-
ществява връзката между 
жп гарата и центъра. На 
разположение на гражда-
ните и туристите ще са 
и споделени електрически 

автомобили, скутери и ве-
лосипеди. Унгарският град 
Сегед също работи в тази 
насока. Управата развива 
платформа за споделяне на 
пътувания в уебсайт, кой-
то предлага и информация 
за услугите за обществен 
транспорт, опциите за 
наем на колело и планиране 
на мобилността.

В рамките на форума 
бяха показани и градски 
системи за контрол на 
трафика с цел намаляване 
на замърсяването, както 
и други за пречистване и 
мониторинг на качество-
то на въздуха. Например в 
Рим се реализира пилотен 
проект за инсталиране на 
специални уреди (АПА ску-
бери) за пречистване на 
въздуха, които се поста-
вят на пътната настил-
ка и абсорбират фините 
прахови частици. Друга 
инициатива в Италия е 
LIFE-IP PREPAIR, която се 
изпълнява в долината По. 
Проектът цели подобря-
ване качество на въздуха 
чрез конкретни действия в 
областта на земеделието, 
биомасата, транспорта и 
енергетиката.

Тази пролет в Манхатън ще 
бъде построена първата позла-
тена тухлена сграда. Жилищна-
та постройка ще разполага с 
94 апартамента. Тя ще се реа-
лизира благодарение на успеш-
ното сътрудничество между 
Адам Ролстън от INC, разрабо-
тил интериорния дизайн, и Бен 
Шаул, основател на Magnum Real 
Estate Group. И двамата виждат 
потенциала за изграждането 
на по-текстурирано здание в 
район, изпълнен с богати хора 
и изкуство. „Ние сме на мнение, 
че традиционна стъклена сгра-
да няма да се впише в околната 
среда“, казва Ролстън. 

Авторите на проекта откри-
ват занаятчийски испански тух-
ли, произвеждани от Cerámica 

La Covadonga, които се изливат 
със златен прах. Той постепен-
но ще патинира и с течение на 
времето ще става по-тъмен. 
За строителството на обекта 
са поръчани 60 000 златни тух-
ли, като всяка от тях съдържа 
24-каратов златен прах. Те ще 
се поставят в долната част на 
фасадата, която ще е най-раз-
познаваема.

Обектът ще разполага с 
разнообразни жилищни едини-
ци. В него ще се продават от 
студиа за 965 000 долара до 
четиристайни апартаменти за 
по 6 500 000 млн. долара. Инте-
риорът им ще е предимно с ме-
бели в топли цветове с богат 
естествен рафиниран и груб вид 
в съчетание с бетон, бял орех и 
черен мрамор. Обитателите в 
сградата ще могат да ползват 
двуетажен фитнес клуб и СПА 
център, обзаведена тераса на 
покрива с шезлонги и кухня на 
открито. „Искаме покривът да 
създава чувство за общ тип, 
което да събира цялата рези-
денция заедно“, казва Шаул. 

Архитектът Мишел Ланкър 
от Lanker Design LLC и нейният 
съпруг и еколог Бил Блоксом са 
се заели да проектират ново-
то си жилище, което да пред-
ставлява плаващ дом, носещ 
се върху езерото Юниън във 
Вашингтон. Той ще е не само 
нулевоенергиен и сертифициран 
по LEED Platinum, но и ще подо-
брява качеството на водата и 
биоразнообразието. Устойчиви-
ят дом е наречен от авторите  
Houseboat H. В него ще има реди-
ца екологични постижения – от 
избора на материали и наличие-
то на възобновяеми енергийни 
източници до използването на 
плаващи острови за създаване 
на нови водни местообитания.

Houseboat H е проектиран 
като нулевоенергийна къща, 
която ще осигурява нуждите си 
със слънчева енергия. Обектът 
ще се носи върху няколко пла-
ващи острова. Тези буйове ще 
са изработени от рециклирана 
пластмаса и постепенно ще за-
въждат водна растителност, 
която ще спомага за пречист-
ване на водата в езерото и ще 
създава нови местообитания за 
рибите. Те пък ще могат да се 
наблюдават през голям прозорец 
в „подземието” на дома.

За интериора ще бъдат из-
ползвани стари кедрови трупи, 
които са спасени от оригинал-
ната къща на Мишел и Бил – 
100-годишен плаващ дом лодка, 
унищожен в пожар. Планирано е 
да се вложат и кедър и бамбук, 
които ще придават усещане за 
топлина и уют в светлия инте-
риор. А фиброциментът, който 

се предвижда за външната об-
лицовка, ще осигурява дълго-
трайност.

Авторите споделят, че бла-
годарение на големите прозорци 
с троен стъклопакет, които ще 
се простират от пода до тава-
на, и естественото осветле-
ние те ще се радват на красиви 
гледки от бъдещото си жилище. 
За да се сведат до минимум за-
губите на енергия, стените и 

покривът ще са запълнени с из-
олация от пулверизирана пяна. 
Малкият зелен покрив също ще 
подпомага изолацията. Слънче-
ва система с мощност 5,43 kW, 
прикрепена към част от покри-
ва, ще захранва осветителните 
тела на къщата, нискоенергий-
ните уреди и бойлера за подово 
отопление. За събиране на то-
плина от езерото ще се инста-
лира и топлообменник.
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Тя ще включва 50 000 жилища

Страницата 
подготви 
Мирослав Еленков

Tesla отново ще си 
партнира с правител-
ството на  Южна Ав-
стралия. След като през 
миналата година компа-
нията построи гигант-
ска батерия в щата, сега 
правителството е анга-
жирало Tesla за изграж-
дането на най-голямата 
виртуална електроцен-
трала на Земята. Тя ще 
включва 50 000 жилища. 
На покривите им ще се 
инсталират слънчеви па-
нели с мощност 5 kW и ба-
терии Tesla Powerwall от 
13,5 kWh, което ще поз-
воли на домакинствата 

да генерират собствена 
електрическа енергия и 
когато е необходимо, да 
подават ток към пренос-
ната мрежа на щата.

През лятото на 2016 г. 
в Южна Австралия е има-
ло сериозни прекъсвания 
на електрозахранването. 
Това е накарало местното 
управление да разработи 
план за енергийното бъ-
деще на щата. Той включ-
ва реализацията на най-
голямата акумулаторна 
система в света за съх-
раняване на възобновяема 
енергия на Tesla. Компани-
ята е преодоляла предиз-
викателството, като е 
изградила съоръжението 
със серия от комунален 
клас батерии Powerpack, 

и то само в рамките на 
100 дни. Уникалната аку-
мулаторна система вече 
е доказала, че инвести-
цията си струва. В края 
на 2017 г. тя е осигурила 
100 МW в националната 
мрежа, за да компенсира 
повреда в голяма електро-
централа, захранвана с 
въглища. Според съобще-
нията на местните медии 
мегабатерията е успяла 
да реагира на недостига 
само за 140 милисекунди.

Бъдещата виртуална 
електроцентрала ще има 
същата цел – да поддържа 
мрежата стабилна, като 
децентрализира произ-
водството и съхранение-
то на енергия. Проектът 
на южноавстралийското 

правителство ще се реа-
лизира през следващите 
четири години. Предвижда 
се панелите и батериите 
да бъдат доставени и ин-
сталирани безплатно на 
собствениците на къщи-
те. Все пак участниците 
ще трябва да плащат за 
електричеството, което 
използват. Икономически 
анализ показва, че дома-
кинствата, включени в 
инициативата, ще спес-
тяват по около 30% от 

своите сметки за ток, а 
също така ще бъдат за-
щитени от прекъсвания. 
Ако Powerwall установи 
проблеми с електрозах-
ранването в къщата, тя 
веднага ще реагира и ще 
го подсигури от собстве-
ните си резерви, така че 
няма да позволи прекъсва-
не. Наред с това всички 
батерии ще участват в 
обща интелигентна мре-
жа, която Tesla нарича 
най-голямата виртуална 

електроцентрала в све-
та. Тя ще е с капацитет 
от 250 MW. 

В момента тече пър-
вият етап от проекта, 
в рамките на който 1100 
обекта ще получат слън-
чеви панели и Powerwall. 
След това подобни систе-
ми ще бъдат инсталира-
ни на още 24 000 жилищни 
сгради. Най-накрая офер-
тата ще бъде отворена 
за всички домакинства в 
Южна Австралия.

В Еслинген в Южна 
Германия ще бъде реали-
зиран впечатляващ про-
ект – дванадесететажна 
сграда със смесено пред-
назначение, чиято фасада 
ще е огледална, а на мес-
та дори прозрачна. Тя ще 
носи името Milestone, но 
я наричат и Кристалния 
камък. Обектът ще бъде 
с площ от 6 500 кв. м и ще 
е разположен в сърцето на 
града. Концепцията е на 
холандската архитектур-
на и дизайнерска фирма 
MVRDV, а инвеститор е 
RVI. 

Предвижда се изграж-
дането на футуристично-
то здание да започне през 
2020 г. В него ще се поме-
щават офиси, кафенета, 
ресторанти и зали за ор-

ганизиране на срещи. 
„Фасадата с фритат-

но стъкло ще има интег-
рирани QR кодове, за да ин-
формира посетителите за 
хората, ландшафта и ис-
торията на Еслинген, кое-
то ще превърне сградата 

в интерактивна библио-
тека за всички“, казват 
от MVRDV. Освен това ще 
бъдат монтирани и фото-
волтаични клетки, които 
ще осигуряват енергия за 
Кристалния камък, допъл-
ват още дизайнерите.

Дружеството Nord Stream 2 AG получи разрешение 
за строителство и експлоатация на морската част от 
газопровода „Северен поток 2“ в териториалните води 
на Германия и сухопътната част край Грайфсвалд. Това 
се казва в съобщение на сайта на компанията, която е 
оператор на проекта.

„Минната служба в Щралзунд издаде официално раз-
решение за строителството на 55-километровия учас-
тък на газопровод в съответствие със закона за енер-
гийна промишленост“, се посочва още в информацията. 
„Това е важен етап от комплексния процес на получаване 
на разрешенията по този проект“, са думите на Йенс 
Ланге от Nord Stream 2 AG.

През ноември 2017 г. Минното ведомство на Щрал-
зунд издаде разрешение за дейности в района на конти-
ненталния шелф на Германия.

Американският интер-
нет концерн Google е за-
купил търговския център 
Chelsea Market в Ню Йорк и 
прилежащата офис сграда 
за 2,4 млрд. долара. Ком-
плексът е в „Манхатън” 
и разполага с търгов-
ска площ от 10 хил. кв. м. 
Chelsea Market е популярен 

сред туристите с множе-
ството малки ресторан-
ти, барове, магазини и 
хранителни сергии. Офи-
сите в бизнес зданието 
заемат 100 хил. кв. м, като 
Google е бил наемател на 
някои етажи от него пре-
ди сключването на сдел-
ката.

Продавач е германско-
американската компа-
ния за недвижими имоти 
Jamestown. Специализира-
ната в съживяването на 
промишлени сгради агенция 
придобива Chelsea Market 
през 2003 г. от закрития 
фонд за имоти Jamestown 
24. През 2011 г. германски-
те инвеститори излизат 
от сделката, а Jamestown 

откупува Chelsea Market 
от партньорите си Angelo 
Gordon, Belvedere Capital и 
ATC Properties за 793 млн. 
долара, показват данни на 
Real Capital Analytics Inc. 

Засега не е ясно какви 
точно са плановете на 
новия собственик Google 
за Chelsea Market, който 
привлича над 6 млн. посе-
тители годишно.

2016 е годината, в коя-
то Nissan представи ли-
ния от самоуправляващи 
се столове, притежаващи 
функцията да се подреж-
дат сами, използвайки 
камери и сензори. През 
2018 г. автопроизводите-
лят се е съсредоточил 
върху гостоприемството 
и всекидневните предме-
ти. Вземайки за основа 
технологията за авто-
номно паркиране на авто-
мобила Nissan Leaf, която 
дебютира през октомври 
2017 г., компанията ще 
направи хотел. Той ще се 
казва ProPILOT Park Ryokan 
и ще е оборудван с всякак-
ви видове автоматизира-
ни удобства.

За съжаление не ста-
ва дума за дългосрочен 
проект. ProPILOT Park 

Ryokan ще отвори само 
за една-единствена нощ 
на 24 март. Късметлиите, 
които ще имат шанса да 
гостуват в иновативния 
хотел и да се насладят на 
напълно автоматизиран 
интериор, ще бъдат из-
брани от Nissan чрез том-
бола в социалните мрежи.

Част от името на хо-
тела идва от ryokan, или 

традиционна японска къща 
за гости, където престо-
ят е специално прежи-
вяване. Става въпрос за 
дървени къщи, в които до-
макинът е облечен с кимо-
но и които разполагат със 
скални градини, вани на 
открито (onsen) и стаи, в 
които човек се храни, сед-
нал на земята (tatami mat 
rooms).
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Световноизвестният 
руски цигулар Максим Вен-
геров ще гостува на  „Евро-
пейски музикален фестивал“ 
2018 в София. Събитието, 
с което ще бъде открит 
форумът, е част от новия 
концертен сезон на Софий-
ската филхармония и ще се 
състои на 30 март в зала 1 
на НДК.

Под диригентската 
палка на Найден Тодоров 
виртуозният Венгеров ще 
изпълни „Концерт за цигул-

ка в ла минор“ от Йохан Се-
бастиан Бах и „Концерт за 
цигулка №1“ в сол минор от 
Макс Брух. В програмата е 
включена също и „Симфония 
№1“ от Йоханес Брамс.

Забележителният Мак-
сим Венгеров е сред музи-
кантите, които предизвик-
ват възторга на публиката 
по целия свят. Неговите 
изпълнения,  наситени с 
енергия и страст, го пре-
връщат в един от най-ве-
ликите цигулари на нашето 
време, който владее ин-
струмента до абсолютно 
съвършенство. Роден през 
1974 г. близо до Новоси-
бирск, Максим учи цигулка 

при проф. Захар Брон, а се 
усъвършенства под влияние 
на инструменталистите и 
диригентите, с които сви-
ри. Един от тях е великият 
Мстислав Ростропович, с 
когото записва концерти на 
Прокофиев и Шостакович.

През 1994 г. Максим 
Венгеров работи и с Дани-
ел Баренбойм, който също 
повлиява много върху про-
фесионалното му  съзрява-
не. През 1997 г. Венгеров 
става първият класиче-
ски музикант посланик на  
УНИЦЕФ. С тази почетна 
титла той изнася концер-
ти в Уганда, Косово, Тайланд, 
прави ежегодни турнета в 
Европа, САЩ, Япония, Китай, 
Сингапур, Корея, Австралия. 

Максим има световна 
репутация и като препода-
вател, а ръководените от 
него майсторски класове 
са изключително популярни 
и атрактивни. От 2005 г. е 
професор в Кралската му-
зикална академия в Лондон. 
През 2008 г. поради заболя-
ване на ръката Венгеров 
обявява своето решение да 
прекъсне за известно време 
кариерата си на цигулар и 
се насочва към педагоги-
ческа работа и дирижира-
не. От началото на 2011 г. 
той отново се завръща на 

сцената като изпълнител 
на цигулка.  

„Смятам, че това ще 
бъде едно от знаковите 
събития в културната про-
грама на София по време на 
Българското председател-
ство на ЕС“, подчертаха ор-
ганизаторите на концерта 
в София „Кантус Фирмус“.

Диригентът Найден То-
доров също не крие вълне-
нието си от възможност-
та да застане на пулта с 
феноменалния изпълнител. 
„Гостуването на големите 
имена в програмата на Со-
фийската филхармония за 
следващия сезон не е са-
моцел. Нашият стремеж е 
България да бъде пълноцен-
на част от Европа и света“, 
сподели Тодоров.  

„Преговорите с менидж-
мънта на Венгеров продъл-
жиха две години“, разказа 
Даниела Ханджиева, артис-
тичен директор на „Кантус 
Фирмус“. „Това ще бъде вто-
рото му идване в България, 
след като изявата му през 
2006 г. с Оркестъра на Кла-
сик ФМ радио се превърна в 
сензация“, допълни тя. 

Билетите за концерта 
на Максим Венгеров са на 
цени между 50 и 80 лв. в раз-
пространителската мрежа 
на Ticketsbg.

Джини Мун обича да играе баскетбол, да сви-
ри на флейта и да чете поезия. Макар външно да 
прилича на повечето тийнейджъри, тя е различна. 
Хапва точно девет гроздови зърна на закуска и 
отговаря само на един въпрос (защото има само 
една уста). Понякога се потапя толкова дълбоко 
в мислите си, че забравя всичко, което се предпо-
лага, че знае.

Джини намира дом при приемните родители 
Браян и Моура, които я обичат и закрилят. Но 
защо тогава прави всичко по силите си, за да се 
върне при биологичната си майка? И то при поло-
жение че си дава сметка, че тя ще я нарани? Джи-
ни твърди, че там е забравила своята кукличка и 
че не може да живее без нея…

Никой не я чува и разбира, затова момиченце-
то решава да вземе нещата в свои ръце. Джини е 
готова на всичко, за да открие своята кукличка, 
преди да е станало твърде късно. Дори да от-
крадне, да излъже и да организира собственото си 
отвличане... Възможно ли е едно дете, затворено 
във вътрешния си свят, да избяга?

Дебютният роман на Бенджамин Ладуиг е пре-
веден на 16 езика и е обявен за една от книгите 
на годината от „Амазон“.

Забележителният цигулар е сред 
музикантите, които предизвикват 
възторга на публиката по целия свят

Фотокредит Naim Chidiac

Stone Temple Pilots обя-
виха, че дългоочакваният 
им едноименен албум ще 
излезе на 16 март. Това 
ще бъде първото издание 
на бандата с новия вока-
лист Джеф Гът.

Въпреки че са една от 
най-добре продаваните 
групи от 90-те години с 
платинени записи и на-
града „Грами“, китарис-
тът Дийн Делео казва: 
„Новото въплъщение на 
Stone Temple Pilots е фоку-

сирано върху това, което 
предстои. Най-добрият 
начин за нас да почетем 
миналото си е, като гра-
дим над него и продължа-
ваме да правим нова му-
зика”.

С последния си ал-
бум групата прави точ-
но това. В парчетата 
Meadow и Never Enough ос-
вен китарите присъстват 
и опияняващите ритми.

 „С цялото това време 
и опитът, който имаме, 

почувствахме, че тряб-
ва да се върнем назад в 
30-годишния ни каталог, 
за да проверим кои парче-
та не са изпълнявани пред 
публика. Искаме да дадем 
на хората, които са при-
съствали на наши концер-
ти в миналото, шанса да 
чуят нещо, което досега 
не са слушали на живо. 
Искаме да отбележим 
това време с нашите 
изпълнения”, коментира 
Делео за предстоящото 

турне на групата.
Предварителните по-

ръчки на новия албум на 
Stone Temple Pilots вече 
започнаха на официалния 
сайт на групата, като 
с всяка от тях фенове-
те могат да изтеглят 
песните Meadow и Roll 
Me Under. Освен това се 
предлагат ексклузивни 
пакети, като плочи, тени-
ски и ограничено издание 
от картички с автографи 
от бандата.

Това ще бъде първото издание на бандата с новия вокалист Джеф Гът

Режисьорът Клинт Истууд пресъздава истинска-
та история за трима смели младежи, чиито дейст-
вия ги превръщат в герои. Главните персонажи в 
този драматичен трилър са хората, които реално 

Любопитно
Около 8 седмици след събитията във влака Спен-

сър Стоун получава няколко прободни рани в гърба 
пред нощен клуб в Сакраменто. Засегнати са негови-
те дробове и сърцето, поради което се налага спешна 
открита сърдечна операция. През 2017 г. нападателят 
му Джеймс Тран е признат за виновен в опит за убий-
ство и е осъден на 9 години затвор.

По-късно Стоун споделя пред вестник Sacramento 
Bee: „В крайна сметка му простих. Всички ние поня-
кога правим глупости – понякога по-големи от други. 
Надявам се да си извади поука“.

„15:17 до Париж“ е 36-ият филм на Клинт Истууд 
като режисьор и най-краткият в неговата кариера – 
само 94 минути.

Първият човек, който се изправя срещу терори-
стите във влака, е французин. Впоследствие обаче 
той отказва да бъде почетен с наградата Legion 
d'honneur и моли да запази своята анонимност, тъй 
като се страхува от нападения от други ислямисти, 
които живеят във Франция.

са ги преживели – Антъни Садлър, 
Алек Скарлатос и Спенсър Стоун. 

На 21 август 2015 г. целият 
свят е затаил дъх, когато избухва 
новината за терористична атака 
на влак от Амстердам до Париж. 
Трима американски туристи на 
пътешествие из Европа рискуват 
живота си и проявяват невероят-
на смелост, за да спасят 500-те 
пътници.     

Филмът „15:17 до Париж“ про-
следява израстването на три-
мата герои от детството, из-
граждането на непоклатимото 
им приятелство, намирането 
на посока в живота и всички об-
стоятелства, които водят до 
ужасяващия момент на атаката. 
В тази съдбовна ситуация един-
ствените им оръжия са задруж-
ността и техният кураж.
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Светослав Загорски

Обикновено свързва-
ме Швейцария със ски и 
шоколад. Но тази страна 
предлага и много други из-
живявания, които биха заин-
тригували дори и заклетите 
пътешественици с високи 
изисквания. Именно за тях е 
прекрасният курортен град 
Шафхаузен. Той е разполо-
жен на северния бряг на р. 
Рейн и е само на около 10 км 
от границата с Германия. В 
непосредствена близост е и 
прелестният Рейнски водо-
пад. Най-лесно до Шафхаузен 
се стига от Цюрих, който е 
на малко повече от 50 км и 
откъдето всеки ден пъту-
ват 10 експресни влака.

През годините градът 
се е развивал благодарение 
на речната търговия, като 
се е оформил по интересен 
начин – на тераси по стръм-
но наклонения десен бряг на 
реката. Първите сведения 
за това място датират от 
1045 г., когато търговските 
кораби е трябвало да пускат 
котва, защото Рейнският 
водопад правел по-ната-
тъшното им плаване невъз-
можно. Счита се, че името 
на града означава „корабни-
те къщи“ - в тях товарите 
са били складирани, преди 
да бъдат транспортирани 
по суша.

Шафхаузен е бил дълго 
време под контрола на Хабс-
бургите, но впоследствие 
става свободен имперски 
град. По-късно е обявен за 
столица на едноименния 
швейцарски кантон, който 
е заобиколен от три страни 
от Германия и естествено 
немското влияние е нався-
къде, най-вече в архитекту-
рата.

Старият град на Шафха-
узен е запазил своя средно-
вековен дух с романтичните 
си фонтани и старинните 
къщи с еркерни прозорци, 
като фасадите на някои от 
тях са украсени със статуи. 
Голяма част от зданията са 
със сложно изваяна украса и 
ярко оцветени фасади, кои-
то са изградени по време 
на ренесансовия  разцвет 
на града. Надписите по тях 
показват, че много от тях 
са на повече от 300 - 400 
години. В старата част на 

Шафхаузен има и две много 
интересни кули – едната с 
часовник, а другата - с ас-
трономически уред.

Любопитна туристиче-
ска атракция е и

кръглият замък Мунот 

от XVI век, 

който се намира южно 
от Шафхаузен. Обграден е 
от лозя и е смятан за сим-
вол на града. Той се откро-
ява отдалеч, а всяка вечер 
точно в 9 часа се чува звън 
от камбанарията му. Напра-
вен по проект на прочутия 
художник Албрехт Дюрер, 
замъкът има кула, платфор-
ма и различни места за раз-
ходка. През тесен каменен 
вход се влиза в простран-
ство, наподобяващо пещера, 
откъдето по извита алея – 
направена вместо стълби, 
за да могат да се изкачват 
конници, се стига до кръг-
лата площадка на Мунот. 
От нея се открива стра-
хотната гледка към целия 
град, а от едната страна 
на замъка често могат да 
се видят стада от елени и 
сърни, които бягат на воля. 
В крепостта също така се 
провеждат концерти на от-
крито. 

Задължителна забеле-
жителност в Шафхаузен, 
известна като бижуто в 
короната на Стария град, е 
църквата на Вси Светии. Тя 
се намира на Мюнстерплац. 
Сега е протестантска, но 
в миналото е действала 
като Бенедиктински мана-
стир, осветен през 1052 г. 
Романската й архитектура 
е сурова и даже обикновена, 
но в близкия двор може да се 
види огромна камбана, коя-
то е вдъхновила Шилер да 
напише известната си по-
ема „Песен на камбаната”.

Най-интересната от 
улиците на Шафхаузен е 
„Фордергасе“. Тя привлича 
тълпи от туристи почти 
по всяко време на годината, 
които обикновено снимат 
изящните фрески на 

Haus Zum Ritter, построе-

на през 1485 г.

На Фронвегплац пък има 
два много красиви фонтана 

от 1520 г.
Друга атракция за гос-

тите на града е музеят на 
Вси Светии, който е един 
от най-важните в Швейца-
рия. Той включва експонати 
от праисторически времена 
до наши дни. В него са изло-
жени традиционни носии, 
старинни мебели и оръжия и 

много други. 
Но най-голямата за-

бележителност на града, 
заради която всяка година 
идват милиони туристи, е 
Рейнският водопад. Той се 
намира на около 3,2 км надо-
лу по течението на реката 
след Шафхаузен и със свои-
те 41,6 милиона литра в ми-

нута се определя като най-
мощния в Европа. Водата се 
излива на ширина от 137 м, 
като пада от височина 21 м. 
В сравнение с някои от най-
известните водопади в све-
та Рейнският може да Ви 
се стори малък. Той обаче е 
достатъчно внушителен за 
Гьоте, който се е вдъхновя-
вал от него и го е оприличил 
като „източник на океана”. 
Водопадът е особено впе-
чатляващ в началото на 
лятото, когато се топят 
планинските снегове.

Достъпът до 

Рейнския водопад 

е бърз и лесен - с авто-
буса от града сте там само 
за 10 минути, а има и влак, 
който се движи на всеки 30 
минути.

Наблюдаването на во-
допада от брега е чудесно 
изживяване, но много по-
запомнящо се е, ако това 
природно творение се съ-
зерцава от вода. От април 
до октомври се предлагат 
круизи с корабчета, които 
приближават пътниците 
си максимално до самия 
водопад. А там можете 

буквално да усетите пръс-
ките от разбиването на 
водата. Има и корабчета, 
които водят пасажерите 
си до известната скала в 
самия център на водопа-
да. Разбира се, ако просто 
искате да се насладите 
отстрани на гледката, 
трябва да се качите на 
специалните площадки на 
замъка Лауфен. Крепостта 
е на левия бряг и разполага 
със специално стълбище, 
което води до мястото за 
наблюдение.

Сред предлаганите раз-
ходки с корабче има и таки-
ва по реката, които дости-
гат до малкия замък Вьорт. 
Той е построен през XII век 
като митнически пост.

За онези, за които во-
допадът не е достатъчно 
забавление, е на разполо-
жение и Приключенският 
парк - атракцион с редица 
главозамайващи въжени 
пътеки сред върховете на 
дърветата. Тези пък, кои-
то търсят спокойствие, 
могат да се качат на фе-
рибот и да посетят ма-
настира Райнау, който е 
разположен на остров сред 
реката.

 
Известната скала в самия център на Рейнския водопад

Феноменалната фасада на Haus Zum Ritter

Величествените сгради с характерните еркери

Лодките приближават пътниците си максимално до самия 

водопад

Кръглият замък Мунот

Красивата кула с часовника

По уличките на Шафхаузен
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Executive Director Eng. Miroslav Maznev held first working meeting 
with the management of the Regional Office of the Chamber 

The new Executive Di-
rector of the Bulgarian Con-
struction Chamber (BCC) 
Eng. Miroslav Maznev held a 
first working meeting with the 
management of the Regional 
Office of BCC in Ruse. At 
the meeting were discussed 
current issues for the sec-
tor. The meeting was at the 
invitation of the Chairman of 
the Regional Office of BCC – 
Ruse, Eng. Sevdalin Petrov. It 
was attended by members of 
the Regional and the Control 
Boards of the Chamber’s lo-
cal structure as well as by the 
procurator and editor-in-chief 
of Stroitel Newspaper Reneta 
Nikolova. 

“Over the last 10 years the 
Bulgarian Construction Cham-
ber has established itself as 
the most prestigious sector or-
ganization in the country. The 
voice of BCC is heard at the 
highest levels of the govern-
ment.  But there is still much to 
be done. The main objective 
of the Chamber is to protect 
the interests of all companies 
that are members of it. When 

we are united as a branch, we 
will have the strength together 
to solve the problems of the 
sector,” said Eng. Maznev. 

One of the most cur-
rent for the builders in Ruse 
questions was the lack of 
qualified staff in the sector. 
The Regional Office of BCC 
– Ruse, together with the ed-
ucational institutions and the 
regional governor try to solve 
the problem by encouraging 
young people to turn to this 
profession, said Eng. Sevda-
lin Petrov. He pointed out also 
one of the steps taken in this 

direction – an organized dis-
cussion under the auspices 
of the regional governor Galin 
Grigorov, whose topic was ex-
actly the choice of profession 
of the growing generation. Ef-
forts exercise also the man-
agements of the vocational 
high school of construction, 
architecture and geodesy 
“Penyo Penev” and the Univer-
sity of Ruse “Angel Kanchev” 
where the first graduates of 
the specialty “Construction 
engineer” will finish this year,  
said the Chairman of the 
builders in Ruse. 

The Regional Office of BCC – Ruse 
held its annual ball. It marked the 10th an-
niversary of the creation of the Bulgarian 
Construction Chamber. Host of the event 
was Eng. Sevdalin Petrov, Chairman of the 
Regional Office of BCC – Ruse. Among the 
official guests were: the Executive Director 
of BCC Eng. Miroslav Maznev, the Regional 
Governor Galin Grigorov, the headmistress 
of the vocational high school of construc-
tion, architecture and geodesy “Penyo Pe-
nev” Eng. Kamelia Dencheva, chairmen of 
the regional structures of the Confederation 
of Employers and Industrialists in Bulgar-
ia Milka Trifonova and of the Chamber of 
Architects in Bulgaria (CAB) Arch. Maria 
Stefanova, as well as the procurator and 
editor-in-chief of Stroitel Newspaper Reneta 
Nikolova. Among the attendees were also 
representatives of the Ruse Club of Veteran 
Builders and others. 

“Dear guests, tonight we celebrate 10 
years of the creation of BCC. Let all build-
ers give more to Ruse so that our city can 
develop and become even more beautiful.” 
With these words Eng. Sevdalin Petrov put 
the beginning of the ceremony. Then, Galin 
Grigorov handed to Eng. Petrov a certificate 
for significant contribution to the develop-
ment of the construction sector in Ruse. 

“It is a great pleasure for me to be here 
with you, in the beautiful city of Ruse, and 
on a truly solemn occasion – your annual 
ball which marks the 10th anniversary of 
the creation of the Bulgarian Construction 
Chamber. At the beginning I would like to ex-
press the most sincere greetings and wishes 
by the Chairman of BCC Eng. Iliyan Terziev, 
who due to urgent engagements cannot at-
tend but especially sent a congratulatory ad-
dress,” said Eng. Miroslav Maznev. He read 
the address before the attendees. “Dear 

Eng. Petrov, accept my and of the Manage-
ment Board of the Bulgarian Construction 
Chamber most sincere greetings on the oc-
casion of the Annual Ball of the Regional 
Office of BCC – Ruse. In the past year BCC 
marked its 10th anniversary. During this pe-
riod the Chamber has developed and estab-
lished itself as the most authoritative sector 
organization, as a defender of the interests 
of the sector, a sought-after and necessary 
partner to the central institutions and local 
authorities. This was also thanks to the ef-
forts of its regional offices. Thank you, the 
management of the Regional Office of BCC 
– Ruse and all member companies for the 
commitment and dedication. For the past 
period the Regional Office of BCC – Ruse 
has actively participated in the dialogue with 
the regional authorities and municipalities 
in the region, as well as in the events of 
the Chamber. I am convinced that together 
we will continue to seek and resolve the 
challenges faced by the industry. I wish you 
and the members of the Regional Office of 
BCC – Ruse health, luck, undying enthusi-
asm and energy for work. Let the new 2018 
be filled with successfully realized projects 
and occasions for joy and satisfaction from 
the achievements,” says the congratulatory 
address by Eng. Iliyan Terziev. 

The Annual Ball marked the Tenth 
Anniversary of the Chamber 

The management  o f 
the Bulgarian Construction 
Chamber (BCC) will hold a 
meeting with the Chairman of 
the Romanian Association of 
Construction Contractors (AR-
ACO) Laurentiu Plosceanu. It 
will take place at the head-
quarters of BCC. On the part 
of BCC participation in the 
event will take Eng. Iliyan 
Terziev – acting Chairman of 

the MB of BCC and Chair-
man of the Regional Office 
of BCC – Sofia, Eng. Nikolay 
Nikolov – Deputy Chairman 
of MB of BCC and Chair-
man of the Regional Office of 
BCC – Burgas, Eng. Lyubomir 
Kachamakov – member of 
the MB of BCC, head of sec-
tion “High-Rise Construction” 
of BCC and representative 
in FIEC of the Central and 

Eastern Europe group, Eng. 
Miroslav Maznev, Executive 
Director of BCC, Nina Geor-
gieva from department “Inter-
national Activities and Project 
Management” at BCC and 
Reneta Nikolova, procurator 
and editor-in-chief of Stroitel 
Newspaper. The meeting will 
discuss the opportunities for 
cooperation between the two 
organizations.

Malina Krumova, Deputy Minister for Regional Development and Public Works:

The new housing strategy will have 
a horison until 2030

Deputy Minister Krumova, the construc-

tion industry is very interested whether the 

National Program for Energy Efficiency of 

Multi-Family Residential Buildings (NPEEM-

FRB) will continue because it provides jobs 

for small and medium-sized companies in the 

sector. What is coming in 2018?

The National Program for Energy Efficiency 
of Multi-Family Residential Buildings continues 
its implementation as planned. There is provid-
ed funding for rehabilitation also in 2018. At the 
end of last year the government allocated BGN 
1 billion. This amount not only achieves the 
set goals but also all measures and activities 
started up to date on NPEEMFRB are covered. 
I can boldly say that the National Program will 
continue also in 2019. 

Within the next one year at least 200 - 300 
blocks of flats will be renovated, which will 
provide jobs for small and medium-sized con-
struction companies. As you said, these are 
the companies that need the program most. 
The sites are of low complexity of performance 
allowing companies that do not have large fi-
nancial capabilities to join. This is of great im-
portance to us as the construction industry is 
an important partner with which we will work 
actively again to ensure the continuation of the 
program. 

As far as its future is concerned, we need 
to structure a new program within the nation-
al housing strategy. It will be far more sus-
tainable than the present one and its vision 
will provide a smooth transition from the old 
NPEEMFRB but the conditions will be more 
different. We are looking for mechanisms to 
ensure capitalization of the results achieved 
and to guarantee sustainability because it 
is evident that with limited public resources 
it is not possible to implement all necessary 
measures on the territory of the whole coun-
try.                                                                                                                                                                                                                    

I want to thank the construction industry 
which is actively involved in the implementa-
tion of NPEEMFRB. According to unofficial 
data from the Bulgarian Construction Chamber 
(BCC), more than 200,000 people are involved 
in rehabilitation activities. 

What kind of joint activities with the Bul-

garian Construction Chamber do you envis-

age? 

As I said, BCC has always been our partner 
and we hold regular meetings with the manage-
ment of the Chamber as well as with the sepa-
rate sections. We strongly rely on the expertise 
that was accumulated and on the remarks and 
suggestions they will give us. We envisage par-

ticipation of the Chamber in an advisory coun-
cil to the Minister of Regional Development and 
Public Works Nikolay Nankov. The water and 
sewerage act will be discussed there. 

We heavily rely on the expert opinion of 
the Hydro-technical Construction and Water 
Supply and Sewerage section at BCC, with 
which we hold regular meetings. We cooperate 
with the structure in terms of introducing new 
public-private partnership practices in relation 
to the construction of individual facilities. This 
is one way of project implementation without 
relying on public resources and then returning 
investment over time through the cost of water. 

Another priority issue that we actively 
discuss with BCC is related to the road sec-
tor. We are working to standardize the tender 
documentation about road infrastructure simi-
lar to what was done for the water supply and 
sewerage

EC publishes new 
Public Procurement 
Guide 

The European Commission (EC) has 
published a new guide to help national 
and regional officials who manage the 
EU funds to organize efficient and trans-
parent public procurement procedures 
for EU-funded projects. 

“Assisting member states in organ-
izing reliable tenders is essential to pro-
tect the EU budget from mistakes and 
to ensure the maximum impact of any 
euro we put on so that it is in direct ben-
efit to citizens,” said EU Regional Policy 
Commissioner Corina Cretu on the oc-
casion of the guide’s release.  It covers 
the whole process from the preparation 
and publication of invitations to the se-
lection and evaluation of tenders and 
the execution of orders. For each stage, 
tips are included to avoid mistakes, good 
practices, helpful links and samples. It 
also explains how to make the most of 
the opportunities revealed by the public 
procurement directives adopted in 2014, 
i.e. less bureaucracy and more online 
procedures to facilitate the participation 
of small enterprises in public tenders 
and to allow the introduction of new cri-
teria in the award decision in order to se-
lect socially responsible companies and 
innovative and environmentally friendly 
products. 
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Отборът на „Реал“ 
(Мадрид) направи изклю-
чително важна крачка, 
побеждавайки с 3:1 Пари 
Сен Жермен (ПСЖ) в пър-
ви 1/8-финален двубой от 
Шампионската лига. Ус-
пехът на „Реал“ (М) е още 
по-впечатляващ, тъй като 
тимът изоставаше с 0:1, 
но благодарение на хладно-
кръвната си игра и воден 
от Кристиано Роналдо, 
съвсем заслужено достиг-
на до обрат. Това стана и 
благодарение на треньора 
на испанците Зинедин Зи-
дан, който заложи на 4-3-1-2, 
включвайки Иско зад Карим 
Бензема и Кристиано Ро-
налдо (CR7). Начо Фернан-
дес замени наказания Дани-
ел Карвахал в дясната част 
на защитата.

Унай Емери (ПСЖ) раз-
читаше на триото в пред-
ни позиции - Килиан Мбапе, 
Единсон Кавани и Неймар, 
а капитанът на парижани 
Тиаго Силва пък остана на 
пейката за сметка на Прес-
нел Кимпембе.

Гостите от Париж от-
криха чрез Адриен Рабио в 
33-ата минута. Мбапе се 
впусна в атака по фланга 
и даде пас към наказател-
ното поле, Начо изпревари 
Неймар, но кълбото попадна 
в Рабио, който не сбърка. В 
следващите минути „Реал“ 
атакува съперника, като 
натискът даде резултат 
три минути преди почивка-
та. Тогава Тони Кроос беше 
повален в наказателното 

поле и „Реал“ получи право на 
дузпа. Кристиано Роналдо 
се нагърби с изпълнението 
и макар че Ареола предугади 
ъгъла, CR7 стреля с много 
сила и не пропусна златния 
шанс да изравни - 1:1.

Втората част започна 
с очакван натиск от стра-
на на домакините, които 
търсеха втори гол, окри-
лени от силния завършек 
на първото полувреме. Така 
се стигна до заключител-
ните десет минути, кои-
то се оказаха кошмарни за 
гостите. В 83-ата при едно 
разбъркване пред вратата 
на ПСЖ Кристиано Роналдо 
прати топката в мрежата 
с коляно, след като преди 

това вратарят на пари-
жани беше отразил удара. 
Три минути по-късно фено-
меналният Марсело вдигна 
„Бернабеу“ отново на крака 
с трети гол в мрежата зад 
Алфонс Ареола. Бразилецът 
направи двойно подаване с 
Асенсио и с фалциран шут 
не остави шансове на вра-
таря, оформяйки крайното 
3:1 в 86-ата минута.

До края и двата тима 
имаха по още един шанс, но 
резултатът се запази. Така 

парижани си тръгнаха само 
с един гол, очаквайки реван-
ша на „Парк де Пренс”.

Наставникът на испан-
ците

Зинедин Зидан остана много 

доволен от успеха

над „Пари Сен Жермен”. 
„Започнах мача с Иско, за да 
осигуря по-добър контрол 
над топката и се получи, 
защото така имахме чети-
рима в средата на терена 

Отборът на „Ливърпул“ вече може да 
си позволи да мисли за 1/4-финалите в 
Шампионската лига. Това стана факт, 
след като възпитаниците на Юрген Клоп 
разгромиха с 5:0 „Порто“ при гостуване-
то си в първия осминафинален сблъсък 
между двата тима. Садио Мане блесна 
с хеттрик в мача с попадения в 25-ата, 
53-ата и 85-ата минута. Освен него в 
срещата се разписаха и Мохамед Салах 
в 30-ата и Роберто Фирмино в 70-ата 
минута на двубоя.

Мениджърът на англичаните Юрген 
Клоп не успя да скрие задоволството си 
и засипа с комплименти своите играчи. 

„Играхме много професионално, много 
зряло и в правилните моменти много аг-
ресивно. Действахме добре в защита, на 
контраатака и при владеенето на топка-
та. Головете ни бяха фантастични. От 

отнемането на топката от Ловрен до за-
вършващия удар на Мане при първия гол. 
След това - уникално попадение на Са-
лах, а при третия направихме страхотна 
контраатака. Видяхме много прекрасни 
отигравания. Подобен резултат може да 
се постигне само с фантастична игра 
от целия отбор. Разбира се, Садио блесна 
със своя хеттрик, но и Роберто Фирмино 
свърши прекрасна работа”, заяви Клоп.

Невероятният Аксел Лунд Свиндал 
завоюва златния медал в спускането при 
мъжете на Олимпийските игри в Пьонг-
чанг. Той даде най-добро време на писта-
та „Джонсон“, като се спусна за 1:40,25 
минути и остана без конкуренция в дис-
циплината. Така скандинавецът съвсем 
заслужено спечели втори златен и общо 
четвърти олимпийски медал в кариерата 
си. Той е първият норвежец, който ста-
ва шампион в спускането на Олимпийски 
игри.

На второто място остана неговият 
сънародник Шетил Янсруд. 32-годишният 
алпиец се спусна малко след Свиндал и во-
деше през по-голямата част от предста-
вянето си, но в края изпусна преднината 
си и завърши на 12 стотни зад лидера.

Бронзовият медал отиде при водача в 
класирането за Световната купа в тази 
дисциплина Беат Фойц. Швейцарецът 
също направи доста добро спускане, но 
малко не му достигна, за да изпревари 
двамата норвежци. Той остана на 18 сто-
тни зад победителя.

Сериозен крах в дисциплината пре-
търпяха австрийските скиори. Олимпий-
ският шампион от Сочи Матиас Майер 
остана едва 9-и. Макс Франц завърши 
11-и, а Ханес Райхелт е 12-и. Най-добро 
представяне от австрийците направи 
Винсент Крихмайер, който постигна 7-о 
време.

Неостаряващият Роджър Федерер 
започна с победа участието си на тур-
нира по тенис на твърди кортове в зала 
в Ротердам с награден фонд 2 млн. евро. 

Швейцарският ас надигра белгийския 
квалификант Рубен Бемелманс с 6:1, 6:2. 
Федерер не срещна трудности срещу 
116-ия в света съперник и го победи за 49 
минути игра. В следващия кръг Федерер 
ще играе с германеца Филип Колшрайбер.

Лесна победа постигна и Томаш Бер-
дих, който спечели с 6:1, 6:2 срещу Вик-
тор Троицки. В следващия етап чехът 
очаква четвъртия в схемата Давид Го-
фен (Белгия), който се справи също в два 
сета с Фелисиано Лопес - 6:1, 6:3.

Българският национален тим по бадмин-
тон за мъже записа първа победа в група 4 на 
европейското отборно първенство в Казан 
(Русия). Родният тим спечели срещу Белгия 
с 4:1 и победи във втория кръг от груповата 
фаза.

Българските състезатели поведоха с 3:0 
след мачовете на сингъл. Иван Русев постиг-
на 2:0 срещу Максим Мориилс, който се отка-
за поради контузия. След това Даниел Николов 
надви Биргер Абтс с 21:8, 21:17 за 28 минути, 
а Димитър Янакиев надделя без проблеми над 
Елиас Браке с 21:14, 21:10 за 31 минути.

На двойки Николов и Русев загубиха от 
Матийс Диерикс и Фреек Голински със 17:21, 
14:21 за 25 минути, а Пейо Бойчинов и Иван 
Панев победиха Биргер Абтс и Елиас Браке с 
21:18, 21:19 за 31 минути.

срещу трима играчи на съ-
перника. Иско изигра много 
силен мач. Целият отбор се 
представи страхотно още 
от самото начало. Победа-
та ни е напълно заслужена. 
Доволни сме от резултата 
и от начина, по който се 
разви мачът. Показахме ха-
рактер, а феновете ни под-
крепяха през цялото време. 

Победата с 3:1 обаче не ни 
гарантира нищо. Предстои 
реванш и не бива да бъдем 
прекалено самоуверени. 
Това ще бъде съвсем разли-
чен двубой и знаем, че няма 
да ни е никак лесно”, убеден 
е Зидан.

Треньорът на „Пари Сен 

Жермен“ Унай Емери бе на 

другия полюс. 

„Имам смесени чувства 
след този мач. Съперникът 
изравни след доста спорно 
съдийско решение. Преди 
това ние играехме добре, 
контролирахме топката и 
търсехме втори гол. Ако 
бяхме по-съсредоточени в 
предни позиции и ако рефе-
рът свиреше по-справедли-
во, можехме да постигнем 
равен мач или дори да по-
бедим, защото след 70-ата 
минута ние имахме по-до-
брите голови възможности. 
„Реал“ е фаворит, защото 
те са носителят на тро-
фея и спечелиха турнира 
три пъти в последните 
четири сезона. Ние обаче 
имаме своите шансове в 
реванша”, смята Емери.

Роналдо продължава да чупи 

рекорди 

Нападателят на „Реал“ 
(Мадрид) Кристиано Ро-
налдо счупи пореден рекорд 
в двубоя срещу ПСЖ. Пор-
тугалецът вкара два от го-
ловете в срещата и така 
стана първият футболист 
с повече от 100 гола за „Бе-
лия балет” в Шампионската 
лига. След тези попадения 
CR7 вече има общо 116 по-
падения на сметката си в 
турнира на шампионите, 
което също е своеобразен 
рекорд. 15 от тези голове 
са с екипа на „Манчестър 
Юнайтед“, а останалите - 
с настоящия му тим.
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В следващия брой очаквайте

МАРШРУТИИНТЕРВЮКСБ
Милена Дамянова, председател на 
Комисията по образованието и науката 
в 44-тото Народно събрание

Извънредно 
общо събрание 
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Месина – вратата 
към Сицилия

Годишната награда 

за 2013 г. на НСОРБ 

в категория 

„Печатни медии“

Почетен плакет 

на ВСУ „Любен 
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Тазгодишното издание 
на Северноамериканското 
международно автомобил-
но изложение, известно 
повече като изложението 
в Детройт, се проведе от 
13 до 28 януари. На него 
автопроизводителите 
представиха последните 
си модели независимо от 
очакванията за по-малък 
брой продажби на коли в 
САЩ през 2018 г. спрямо 
предходните три години. 
Новите машини ще изля-
зат на пазара през 2019 г.

От Ford показаха 

дългоочаквания Ranger, 

който символизира 
повторното навлизане на 
компанията в сегмента. 
В сравнение с предшест-
веника си нoвият Rаngеr 
нямa peвoлюциoнни пpoмe-
ни. Той е с непретенци-
озен външeн вид, paзпoз-
нaвaeмo лицe и шиpoки 
apки нa кoлeлaтa. Пo oт-
нoшeниe нa двигaтeли-
тe oт Fоrd нe paзкpивaт 
какво ще предложат за 
машината. Cъc cигypнocт 
o б a ч e  в  г a м a т a  щ e 

пpиcъcтвa 2,3-литpoвият 
Eсоbооst c 4 цилиндъpa, 
кoйтo щe бъдe кoмбиниpaн 
c 10-cтeпeннa aвтoмa-
тичнa cкopocтнa кyтия, 
пpexвъpлящa мoщнocттa 
към зaднитe кoлeлa. Щe 
имa oпция клиeнтитe дa 
cи пopъчaт 4x4.

Mercedes-Benz са обновили 

мощната си G-Class. 

Моделът е изградил не-
поколебимия си характер с 
годините, а днес е една от 
онези машини, които са из-
лезли от властта на вре-
мето и са се превърнали 
в легенди. След серия от 
дребни подобрения от де-
бюта й през 1979-а до сега 

вече е време за второто 
поколение на тази икона. 
Новият G-Class ще носи в 
себе си гените на стария 
и обещава да е също тол-
кова неразрушим, колкото 
и предшественикът си. 
„Нашата култова офроуд 
машина не спира да еволю-
ира вече близо 40 години, 
но без да губи нито харак-
тера, нито ценностите 
си“, казват от Mercedes.

От Chevrolet направиха 
дебюта на изцяло 

новия пикап Silverado. 

Той се явява ключов за 
компанията на северно-
американския пазар. Пре-
дницата е еволюционна за 

модела. Изчезнали са гру-
бите ръбове в панелите 
на каросерията. Арките 
на колелата са закръг-
лени. Предната оптика 
вече не е на две, а на три 
нива. В хоризонталната 
разделителна вложка от 
хромиран метал са поста-
вени LED дневни светли-
ни. Новото поколение е с 
41 мм по-дълго. По този 
начин междуосието се е 
увеличило със 100 мм. Въ-
преки по-големия размер 
дизайнерите са успели да 
намалят теглото с 204 кг 
благодарение на използ-

ването на алуминий. От 
него са направени вра-
тите, капакът и задната 
врата на товарното от-
деление. 

Нoвoто пoкoлeниe Dоdgе 

Rаm 1500 

e нe caмo c нaпълнo oб-
нoвeн външeн вид, нo и щe 
ce пpeдлaгa зa пъpви път 
c xибpидeн cилoв aгpeгaт. 
Cиcтeмaтa, нapeчeнa Е-
Тоrquе, е 48-волтова, като 
нейната батерия може да 
се захранва допълнител-
но, когато се задействат 

спирачките. И за двата 
двигателя пък е налична 
само една скоростна ку-
тия - 8-степенна автома-
тична. Модел 2019 е по-лек 
със 102 кг от предшест-
веника си. Каросерията е 
по-здрава, което от своя 
страна води до намален 
разход на гориво. Монти-
рани са и специални ае-
родинамични елементи, 
активиращи се чрез елек-
трическа система. Отвъ-
тре пикапът е по-широк, 
като тапицерията ще се 
предлага в 6 различни кон-
фигурации.

Ìîù Най-силните машини от изложението в Детройт
Fоrd Rаngеr

Mercedes G-Class

Chevrolet Silverado

Dоdgе RАМ 1500
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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
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Моля, 
писни ми 

файлове 
за печат

- Какво умеят да 
правят блондинките 
най-добре за вечеря?
- Резервация. 
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Забележка: Посочените цени не включват ДДС.

Вестникът излиза всеки петък, материалите за публикации-
те (дизайн, текст) се подават до вторник същата седмица.

ИЗДАН И Е  Н А  КА М АРАТА  Н А  СТ РО И ТЕ ЛИ ТЕ  В  Б ЪЛГАРИ Яwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg

„Вестник Строител“ ЕАД е 
сертифицирано за устойчиво 
управление на събития по 
стандарта ISO 20121 от Bureau Veritas 
Certification.

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, 

ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, 

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ
%

2018
6. ПУБЛИКУВАНЕ НА НОВИНА В САЙТА

Обем  до 2500 знака + 1 снимка
Цена 60 лв.

7. ВЛОЖКИ ДО 50 Г, ДО А4

Тираж 5000 бр. 0,25 лв./бр.
Тираж до 2500 бр. 0,40 лв./бр. 
Тираж над 2500 бр. 0,30 лв./бр. 

8. АБОНАМЕНТ ЗА PDF ИЗДАНИЕТО НА В. „СТРОИТЕЛ“

Цена за 1 година 125 лв. 

9. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

Фотозаснемане до 4 часа и обработка на материала   350 лв. 
Фотозаснемане до 8 часа и обработка на материала   650 лв. 
Видеозаснемане 1 ден, монтаж и тиражиране 1000 лв. 

Вестник „Строител“ е произведен в 
условията на система за управление, 
сертифицирана от Bureau Veritas 
Certification по стандарта ISO 9001.

1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО 

Пълноцветно лого до 8 кв. см
(само с едногодишен договор)

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

Цяла страница  254x377 мм  1000 лв.
1/2 страница  254х187 мм 500 лв.
1/4 страница  125х187 мм 250 лв.
1/8 страница  125х93  мм 125 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА ЗА СЪБИТИЕ, ПОЗДРАВ

Максимален обем 1/2 страница 500 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 10 кв. см 20 лв. 

5. ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР В САЙТА  

(www.vestnikstroitel.bg)

Размер  298х55 пиксела
Цена 150 лв./месец


