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Свилена Гражданска 
Ренета Николова 

Камарата на строителите в България 
проведе извънредно Общо събрание (ОС). 
Инж. Илиян Терзиев бе избран за предсе-
дател на Управителния съвет на КСБ след 
тайно гласуване. Преди това отново с 
тайно гласуване ОС освободи инж. Николай 
Станков от поста след подадена от него 
оставка поради заемане на позиция в дър-
жавната администрация. В представянето 
си пред делегатите на събранието инж. 
Терзиев подчерта, че целият му живот е 
свързан със строителството и че от съз-
даването на Камарата работи за нейното 

развитие и утвърждаване. Той заяви, че в 
дейността си ще се ръководи от принципа 
за пълна прозрачност и че разчита на по-
мощта на Областните представителства 
и на всички членове на организацията. 

По време на заседанието се проведе и 
избор за двама нови членове на УС на КСБ, 
които да заемат местата на инж. Стан-
ков и на Светослав Любомиров, който по 
лични причини е подал заявление за осво-
бождаване от УС. След тайно гласуване в 
Управителния съвет на Камарата бяха из-
брани инж. Калин Пешов, „Главболгарстрой 
Холдинг“ АД, и инж. Тодор Андонов, „Термал 
Инже неринг“ ООД. 

ИНТЕРВЮ

СПЕЦИАЛЕН ГОСТ

ТЕМА

 стр. 10-11

 стр. 20-21

 стр. 6-7
 стр. 3

Инж. Калин Пешов заема поста зам.-председател, Велико 
Желев влиза в ИБ, инж. Тодор Андонов е новият член на УС

Ще инвестираме 
1 млрд. евро в 
инфраструктурата 
в страната 

Горан Сугарески, министър на 
транспорта и съобщенията 
на Македония: 

Д-р ик.н. Николай Иванов, 
председател на ББА „Пътна 
безопасност“ и член на 
УС на КСБ:

На 27 март 
в София 
организираме 
международна 
конференция 
„Пътна безопасност: 
Нови технологии и добри 
световни и европейски 
практики“

Приключи втората 
стъпка от 
разработването на 
Визията за София 
до 2050 г.
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23 февруари 

Инж. Любомир Келчев – председател на ОП на КСБ – Пазарджик 

25 февруари 

Цвета Караянчева – председател на 44-тото Народно събрание 

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

Емил Христов

„Прости ни, Апостоле, за суетата, 
която често ни заслепява, и за гордост-
та, заради която не виждаме доброто в 
другите. Прости ни, че понякога губим 
и вяра“, заяви в словото си по време на 
възпоменателната церемония в София по 
повод 145 години от смъртта на Апос-
тола на свободата Васил Левски кметът 
на Столичната община Йорданка Фандъ-
кова. 

„Смело можем да предположим, че ако 
на мястото на Левски беше който и да е 
друг, то неговият кураж и надеждите му 
щяха да се разбият още в началото на 
неравната борба“, припомни Фандъкова 
думите на Захари Стоянов за Апостола. 

„Преди 145 г. тук, на това място, 
увисва на бесилото Васил Левски. Гробът 
му е неизвестен. Но заравяйки Левски, по-
робителят зарови зърното на свободата, 
което покълна и роди днешна България. 
От Апостола пазим едно тефтерче, ки-
чур коси и кратки писма, но те струват 
повече от доктрина. Учат ни, че дела 
трябват, а не думи. Дават ни вяра, че 
времето нас обръща, но и ние него обръ-

щаме“, каза президентът Румен Радев.
По думите на държавния глава идеа-

лът на Левски за чиста и свята републи-
ка е дългосрочна програма. „Преди век и 
половина един монах от Карлово заложи 
живота си, за да изкупи свободата ни, 
нашата свобода. Левски предизвика цяла 
империя и спечели облога си. Той пожерт-

ва живота си, но спечели 
за цял народ“, подчерта 
Румен Радев. Президентът 
беше категоричен, че бля-
нът на Апостола не оста-
рява с годините, а днешни-
те българи сме призвани с 
нашите задружни усилия 
да сбъднем идеала на Лев-
ски. 

В края на церемония-
та всички официални лица 
поднесоха венци и цветя 
пред паметника на Апос-
тола на свободата.

Снимки Румен Добрев

Росица Георгиева

Кметът на Столична-
та община (СО) Йорданка 
Фандъкова, Елен Герджи-
ков, председател на Сто-
личния общински съвет 
(СОС), Димитър Геновски, 
зам.-министър на транс-
порта, информационните 
технологии и съобщения-
та, и Деян Дънешки, изп. 
директор на „Български 
пощи“ ЕАД, валидираха 
специално издание на по-
щенска марка на тема „Со-
фия – Европейска столица 
на спорта 2018“. Председа-
телят на СОС Герджиков 
пожела марката да стане 
знак на това, че спортът 
е превърнат в приоритет 
за София, който админи-
страцията отстоява. 

Кметът на Столична-
та община Йорданка Фан-
дъкова коментира, че Со-
фия е избрана за домакин 

на инициативата, защото 
е била добре подготвена, а 
администрацията - моти-
вирана. По думите й про-
дължават инвестициите в 
спортна инфраструктура. 
„Възложила съм на главния 
архитект Здравко Здрав-
ков да направи типови 
проекти за спортни зали. 
Такива съоръжения ще се 
осъществят в районите 
„Люлин“, в „Студентски 
град“, в „Красно село“, в 

„Младост“ и във „Вито-
ша“. Кметовете трябва да 
проведат обществените 
обсъждания, за да може да 
започнем строителство-
то. Продължаваме изграж-
дането на физкултурни 
салони в училищата, как-
то и на стрийт фитнеси“, 
заяви кметът и обясни, 
че досега има 44 такива 
площадки и предстои през 
тази година техният брой 
да се увеличи с още 16.

Елица Илчева

Двата стенни часовника „Омега“, да-
рени от едноименната швейцарска фир-
ма при построяването на Националния 
дворец на културата (НДК) през 1981 г., 
отново красят централното фоайе на 
сградата. Те са част от автентичния 
интериор на зданието и са единствени-
те електронни от този вид в Източна 
Европа, запазени до днес. Със съдействи-
ето на Посолството на Швейцария у нас 
сега са предоставени още шест нови 
за залите 3 и 6, в които се провеждат 
заседанията от календара на Българско-
то председателство на Съвета на ЕС. 
Настроени са на брюкселско и българско 
време.

„Управлението на времето е един 
много важен механизъм, който определя 
участието на Швейцария в председател-
ството на Съвета на ЕС“, каза посланик 
Денис Кнобел при представянето на да-
рението. Той заяви, че страната му е гор-
да с направеното.

Устройствата са част от автентич-
ната часовникова система на НДК, която 

включва 120 часовника в цялата сграда. 
Много от нефункциониращите са били 
подменени с нови по време на ремонтни-
те дейности. Всички са с вградена GPS 
система и се сверяват по Гринуич. Част 
от механичните отчитат освен точно-
то време също и датата, както и деня 
от седмицата. Всички те се управляват 
от т.нар. майки, които се намират в спе-
циално помещение в НДК и са под посто-
янно наблюдение. 

„Когато говорим за часовници, става 
въпрос за време и традиции, които са най-
важни“, изтъкна председателят на Съве-
та на директорите на  „НДК – Конгресен 
център София“ ЕАД Борислав Велков.

Снимка авторът
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Десислава 
Бакърджиева

М и н ис тъ ръ т  н а 
транспорта, информа-
ционните технологии 
и съобщенията Ивайло 
Московски и министъ-
рът на транспорта и 
съобщенията на Маке-
дония Горан Сугарес-
ки проведоха работна 
среща в София. Тя е 
организирана по повод 
поетия ангажимент 
от страна на преми-
ера Бойко Борисов за 
изпълнение на главния 
приоритет в програ-
мата на Българското 
председателство на 
Съвета на Европейския 
съюз за свързаността 
на Западните Балкани. 
Това съобщават от 

пресцентъра на българ-
ското ведомство.

Основният акцент 
по време на разговори-
те е бил поставен вър-
ху Транспортен коридор 
8. Двамата министри 
са разгледали в детай-
ли напредъка по изграж-
дащите се трасета. 
Другата дискутирана 
тема от Московски и 
Сугарески е била свър-

заността между Бълга-
рия и Македония, както 
и възможността за съв-
местно финансиране на 
оставащите отсечки 
от пътната и железо-
пътната инфраструк-
тура в двете държави.

Ивайло Московски е 
уверил своя колега, че за 
изграждането на учас-
тъци от транспортния 
коридор може да разчи-

та на пълна подкрепа 
от премиера Бойко Бо-
рисов, както и от стра-
на на Министерството 
на транспорта, инфор-
мационните технологии 
и съобщенията.

Развитието на кори-
дор 8 предстои да бъде 
обсъдено и на среща 
между министър Ивайло 
Московски и министъра 
на инфраструктурата и 
енергетиката на Алба-
ния Дамян Гикнури.

Повече за инфра-
структурните проек-
ти, които ще се реали-
зират в Македония през 
следващите месеци, 
четете в интервюто 
с министъра на транс-
порта и съобщения-
та Горан Сугарески на 
стр. 6-7.

След Общото събра-
ние се проведе заседание 
на Управителния съвет на 
КСБ, на което за членове на 
Изпълнителното бюро бяха 
избрани инж. Калин Пешов и 
Велико Желев, „Хидрострой” 
АД. Инж. Калин Пешов зае-
ма и поста зам.-председа-
тел на организацията.

В началото на заседа-
нието на Общото събрание 
почетният председател 
на Камарата инж. Симеон 
Пешов връчи на инж. Иван 
Бойков и на инж. Николай 
Станков почетния знак на 
КСБ за заслуги към разви-
тието и утвърждаването 
на организацията. 

 от стр. 1

Десислава Бакърджиева

Над 2,5 млн. лв. ще бъдат ин-
вестирани във възстановяването 
на участъка при 10-и км на път II-
14 Видин - Кула - Връшка чука. От 
Агенция „Пътна инфраструктура“ 
съобщиха, че е сключен договорът 
за строителен надзор при изпъл-
нение на укрепителните дейнос-
ти в отсечката между селата 
Бела Рада и Войница. Той ще бъде 
осъществяван от „Пътинвестин-
женеринг“ АД. Предстои подпис-
ване на контракта за строител-
ните работи. Обществената 
поръчка ще бъде възложена на 
„ИСА 2000“ ЕООД. Стойността 
на СМР е 2 534 036 лв., а за над-
зор - 39 384 лв.

От АПИ обясниха, че интен-
зивните валежи през 2014 г. са 
активизирали свлачищна зона на 
път II-14 в участъка от км. 10+100 
до км. 10+260 и са предизвикали 

пропадане на пътната настилка 
и отваряне на дълбоки пукнатини, 
достигащи над 1 м в дълбочина и 
широчина. Разрушен е и тръбен 
водосток при 10-и км, който не 
поема повърхностните води, с 
което свличането се ускорява и 
предизвиква пропадане на пътна-
та настилка. 

Проектът за възстановяване 
на участъка при 10-и км на пътя 
Видин - Кула - Връшка чука пред-
вижда изграждането на укрепи-
телна пилотно-анкерна конструк-
ция за трайно стабилизиране на 
отсечката. Ще се подобри отвод-
няването и ще бъде реконструи-
ран компрометираният водосток. 
Срокът за изпълнение e 110 дни.

Обектът е предложен за фи-
нансиране по Приоритетна ос 4 
„Превенция и управление на ри-
ска от наводнения и свлачища“ 
на Оперативна програма „Околна 
среда 2014 – 2020“.

Свилена Гражданска  

Комисията по бюджети на Европей-
ския парламент одобри доклад, в който 
призовава за увеличаване на размера на 
бюджета на ЕС след оттеглянето на 
Великобритания. Това съобщават от 
пресцентъра на ЕП. В приетия документ 
се очертава позицията на ЕП в хода на 
предстоящите преговори относно Мно-
гогодишната финансова рамка (МФР) 
след 2020 г., която ще обхване период 
от поне пет години. Този път дискусии-
те между държавите членки и парламен-
та се очаква да бъдат още по-сложни 
от обикновено, тъй като с напускането 
на Великобритания финансирането на 
ЕС ще намалее с около 13 млрд. евро на 
година по оценки на Европейската ко-
мисия.

 Текстът подчертава, че следващи-
ят бюджет трябва да увеличи значител-
но средствата за две водещи програ-
ми - тази за изследвания и програмата 
„Еразъм +“ за студентски обмен. Също 
така се изтъква нуждата от финансира-
не за борба с младежката безработица 
и за подкрепа на малките и средните 
предприятия.
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Страницата подготви 
Мирослав Еленков

Министър-председателите 
на България и на Унгария Бойко 
Борисов и Виктор Орбан се обя-
виха за сигурна охрана на грани-
ците на Европейския съюз и за 
контрол над мигрантската кри-
за. Те заявиха това на брифинг 
след срещата им в резиденция 
„Бояна“. 

Три предпоставки посочи 
премиерът Бойко Борисов, за да 
бъде разрешен успешно въпро-
сът за релокацията на мигран-
тите, който по думите му към 
момента разделя европейските 
лидери. Това са изпълнение на 
споразуменията със съседните 
на ЕС държави, гарантиране на 
сигурна охрана на външните гра-
ници на Съюза и поддържане на 
центрове за сигурност близо до 
районите на конфликт.

„Напрежението в Европа има 

само една причина, която е миг-
рантската криза. Споразумение-
то с Турция за бежанците тряб-
ва да работи, то е в полза на 
всички граждани на Съюза. От-
давна сме изпълнили критериите 

за Шенген и сме най-надеждната 
граница в ЕС“, каза Борисов. 

„Ние предлагаме 100% охрана 
на ЕС - мигрантите да минават 
само през граничните пунктове 
и с документи, да има центро-

ве за сигурност близо до кон-
фликтите и след техния край 
хората да могат да се върнат 
обратно в своите страни и да 
помагат за възстановяването 
им. Когато се изпълнят тези ус-
ловия, можем да говорим за за-
дължителната релокация“, под-
черта министър-председателят 
Борисов.

„България е член на ЕС и би 
трябвало да бъде и част от 
шенгенското пространство“, 
заяви унгарският премиер Вик-
тор Орбан. Той поздрави Бо-
рисов за водената политика и 
акцентира върху полезното раз-
витие на контактите с Турция 
по темата за миграцията. „Ние 
подкрепяме сътрудничеството 
с Турция, защото границите 
трябва да се охраняват, а и да 
има споразумения по този въ-
прос. България може да разчита 
на нас в това отношение“, каза 
Орбан и коментира и темата за 

присъединяването на страните 
от Западните Балкани към ЕС и 
развитието на инфраструкту-
рата в тях. „Не е достатъчно 
Балканите да бъдат само в по-
литически смисъл в ЕС, а трябва 
да имат автомагистрали и жп 
линии, за да се сраснат с иконо-
мическото тяло на Съюза“, доба-
ви той. „България и Унгария имат 
сърдечни приятелски отноше-
ния. В двустранните ни връзки 
няма никакви конфликти. Имаме 
съзнание за обща историческа 
съдба“, подчерта Орбан.

По време на разговорите 
премиерът Борисов е предста-
вил проектите за инфраструк-
турна свързаност на Балканите, 
по чиято реализация се работи.

След това двамата минис-
тър-председатели почетоха 
паметта на Апостола на свобо-
дата Васил Левски, като подне-
соха цветя на паметника му в 
София.

Приходите от между-
народен туризъм в Бълга-
рия през 2017 г. възлизат 
на 6,895 млрд. лв., сочат 
данните на Българска на-
родна банка, съобщиха от 
пресцентъра на Минис-
терството на туризма. 
Ръстът е 9,3% спрямо 

рекордната до момента 
2016 г., когато според 
р еви з и ран и те  ци ф ри 
приходите са стигнали 
6,311 млрд. лв.

„Това е чудесно пости-
жение и доказва ефектив-
ността на нашите усилия 
да надграждаме постиг-

Габриела Козарева е новият 
изп. директор на Изпълнител-
ната агенция за насърчаване 
на малките и средните пред-
приятия (ИАНМСП), назначена 
със заповед на министъра на 
икономиката Емил Караниколов. 
Това съобщиха от пресцентъра 
на Министерството на иконо-
миката.

Козарева има над десетгоди-
шен управленски, администра-
тивен и  професионален опит в сфера-
та на бизнеса и на търговското право. 
Била е директор на Дирекция „Спортна 

инфраструктура и управле-
ние на държавното участие“ в 
Министерство на младежта 
и спорта, а от май 2017 г. за-
ема поста зам.-министър във 
ведомството.

Преди това тя е била кон-
султант в частния бизнес и 
съдебен помощник във Върхов-
ния административен съд на 
Република България.

Завършила е Класическата 
гимназия и Софийския университет СУ 
„Св. Климент Охридски”, от където е ма-
гистър по право.

Проекти на обща стой-
ност от над 340 млн. лв. 
се изпълняват в Северо-
западния район по Опера-
тивна програма „Иновации 
и конкурентоспособност 
2014 - 2020“ („ОПИК 2014 – 
2020“). Това съобщиха от 
пресцентъра на Минис-
терството на икономика-
та (МИ) след среща между 
зам.-министъра на иконо-
миката Александър Мано-
лев и областните управи-
тели на Монтана Росен 
Белчев и на Ловеч - Георги 
Терзийски, зам.-областни-
те управители на Плевен 
д-р Красимир Трифонов и на 
Враца - Мирослав Комит-
ски. На дискусията е при-
съствала и ръководителят 
на Управляващия орган на 
„ОПИК 2014 – 2020“ Ивели-
на Пенева. Целта е била да 
се обсъдят общи мерки за 
насърчаване на регионал-
ната икономиката и гаран-
тиране на устойчивостта 
по договорите, финансира-
ни по програмата. 

„Към момента около 
една трета от всички 
сключени контракти по 
„ОПИК 2014 – 2020“ са с 
изпълнение на дейности 
в Северозападния район. 
Тези предприятия вече 
са се възползвали от над 
157 млн. лв. безвъзмезд-

но финансиране, а голяма 
част от проектите са 
в процес на реализация. 
Развитието на региона 
е стратегически приори-
тет и ние ще продължим 
да използваме всички ин-
струменти, за да насърчим 
икономическия му подем“,  е 
казал зам.-министър Мано-
лев. По думите му и в про-
цедурите, които старти-
рат по „ОПИК 2014 – 2020“, 
се дава преимущество на 
предложения, които се осъ-
ществяват в тази част на 
страната.

По време на срещата 
е договорено представи-
тели на областните ад-
министрации да получат 
възможност да участват 
като наблюдатели в дей-
ностите по мониторинга 

на проектите в района 
заедно с експертите на 
МИ. „Така те ще получат 
много важна обратна 
връзка от предприемачите 
какво може допълнително 
да бъде направено, за да 
се подобри цялостната 
бизнес среда и да гаран-
тираме устойчивост на 
инициативите, които се 
реализират в Северозапад-
на България“, е подчертал 
Манолев. Той е акцентирал 
и на промените, направени 
в условията за кандидат-
стване по процедурите на 
програмата, за да не се 
допуска фиктивно изпъл-
нение на проекти в района 
от компании, опитващи да 
се възползват от приори-
тизирането при набиране-
то на предложения.  

натото и да работим за 
устойчивото развитие 
на България като целого-
дишна дестинация“, е ко-
ментирала министърът 
на туризма Николина Ан-
гелкова и е припомнила, че 
през 2017 г. чуждестран-
ните посещения у нас са 
били близо 8,9 млн., кое-
то е със 7,6% повече от 
2016 г. 

Снимка Румен Добрев
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Строителните дейности трябва да приключат за 2 години

петък, 23 февруари 2018 Ñòðîèòåë

Мирослав Еленков

Четири договора за 
облагородяване на Со-
фия бяха подписани от 
зам.-министъра на ре-
гионалното развитие и 
благоустройството и 
ръководител на Управля-
ващия орган на ОП „Реги-
они в растеж 2014 - 2020“ 
(„ОПРР 2014 - 2020“) Де-
ница Николова и кмета на 
Столичната община (СО) 
Йорданка Фандъкова на це-
ремония в Министерския 
съвет в присъствието на 
премиера Бойко Борисов и 
министрите от кабинета. 
Проектите са на обща 
стойност 173,5 млн. лв. 
От тях 151 млн. лв. са без-
възмездна финансова по-
мощ, останалата част е 
съфинансиране от СО.

„Това са най-видимите 
проекти за софиянци“, ко-
ментира министърът на 
регионалното развитие и 
благоустройството Ни-
колай Нанков по време на 
церемонията и допълни, 
че всички тези обекти ще 
имат изцяло нов облик за 
жителите и гостите на 
града. Той съобщи, че СО 
вече е договорила 62% от 
общия й определен ресурс 
по оперативната програ-
ма, което е изключително 
голям напредък, и пожела 
бързо и много качествено 
изпълнение на проектите. 
Нанков информира, че вече 
са договорени 72% от об-

щия ресурс на „ОПРР 2014 
- 2020”.

„Реконструкцията и 
благоустрояването на 
общо 200 дка в централ-
ната част трябва да 
приключат за 2 години“, 
заяви кметът Фандъко-
ва и обърна внимание, че 
вторият етап от проек-
та за интегриран столи-
чен градски транспорт 
включва цялостно обновя-
ване на линията на трам-
вай №5, рехабилитация на 
трамвайните релси с из-
ключение на вече ремон-
тираната част в района 
на пл. „Руски паметник“, 

нови спирки и трамвайни 
мотриси. „Ще бъде рекон-
струирана линията и на 
ул. „Каменоделска“, добави 
тя.

Премиерът Бойко Бо-
рисов коментира, че но-
вите трамваи не само ще 
гарантират чистота на 
въздуха, но и трасето им 
ще бъде обезшумено. Той 
препоръча на Столичната 
община при огромните 
инвестиции в градския 
транспорт, чрез които 
придвижването с него 
става по-евтино, по-бър-
зо и екологично чисто, да 
се предприемат и допъл-

нителни мерки, за да се 
ограничи движението на 
автомобили в центъра на 
София.

Първи ят  подписан 
проект е за 46 млн. лв. за 
обновяването на ул. „Граф 
Игнатиев“ и сърцето на 
града - Златна София. С 
21 млн. ще бъдат преобра-
зени ул. „Граф Игнатиев“ с 
прилежащите улици и гра-
динката на църквата „Св. 
Седмочисленици“, книжни-
ят пазар на пл. „Славей-
ков“ и площад „Джузепе 
Гарибалди“. Предвижда се 
ремонт на трамвайния 
релсов път, ще бъдат под-

Мирослав Еленков

Правителството упълномощи министъра 
на транспорта, информационните технологии 
и съобщенията Ивайло Московски да подпише 
Меморандум за разбирателство между Репу-
блика България и Република Сърбия за подо-
бряване на ефективността на железопътния 
транспорт. Това стана по време на редовното 
заседание на кабинета. С него се задълбоча-
ва сътрудничеството при строителството 
на жп инфраструктура по Транспортен кори-
дор 10. Подписването на меморандума беше 
договорено на среща между министър Ивай-
ло Московски и вицепремиера и министър на 
строителството, транспорта и инфраструк-
турата на Сърбия Зорана Михайлович в края 
на януари т.г.

Двете държави ще си сътрудничат и в 
развитието на пристанищната инфраструк-
тура по р. Дунав. Меморандумът, който ще 
бъде подписан, ще помогне за съхранението и 
преноса на втечнен природен газ между двете 
страни. С подписването на документа се цели 
да бъде установено институционално сътруд-
ничество, за да се определи рентабилността 
на изпълнението на бъдещи инфраструктурни 
проекти за изграждане на пристанищни съоръ-
жения, необходими за претоварване на втеч-
нен природен газ по река Дунав, в контекста 
на обявеното строителство на газопреносна 
връзка между България и Сърбия, посочват от 
пресцентъра на Министерския съвет.

менени настилки, ще се 
инвестира в допълнително 
осветление и озеленяване. 
Нов облик ще придобие и 
„Зона 4“, известна като 
Златна София. Наречена е 
така не само заради кубе-
тата на храм-паметника 
„Св. Александър Невски“ 
и жълтите павета, но и 
заради емблематичните 
сгради, които се намират 
в района. Това са църква-
та „Св. София“, паметни-
кът на Цар Александър II 
- Освободител, Синодал-
ната палата, паметникът 
на Васил Левски, „Квадрат 
500“ и други. С европейски 
средства тази забележи-
телна част на София ще 
бъде напълно обновена 
и ще запази мястото си 
на притегателен център 
за гостите на столица-
та. Инвестицията е за 
25,1 млн. лв.

Вторият проект е за 
125,5 млн. лв., с които ще 
се финансира изпълнение-
то на втората фаза от 
проекта за интегриран 
градски транспорт. 

По останалите два 
ще бъдат изградени три 
Дневни центъра за под-
крепа на деца с уврежда-
ния и техните семейства, 
в които ще има условия за 
рехабилитация, образова-
ние и най-важното – за 
социални контакти. От-
делно ще се правят и два 
Центъра за обществена 
подкрепа. Социалните 
обекти ще са разположени 
в различни части на София 
– кв. „Надежда“, „Хаджи Ди-
митър“ и „Горна баня“.

Ще бъде ремонтиран и 
преустроен бившият Дом 
за деца, лишени от роди-
телски грижи, в кв. „Драга-
левци“ и в него ще бъдат 
създадени Дневен център 
за деца с множествени ув-
реждания и Център за об-
ществена подкрепа.

Тези инвестиции в со-
циална инфраструктура 
са продължение на напра-
веното през първия про-
грамен период, когато с 
15,7 млн. лв. в столицата 
бяха създадени 13 центъра 
за настаняване от семеен 
тип, 3 защитени жилища и 
71 социални. Това е малка 
част от мащабната ин-
вестиционна програма на 
столицата, финансирана 
по ОП „Регионално разви-
тие 2007 - 2013“. По нея 
бяха обновени Централна-
та минерална баня, сега 
Регионален исторически 
музей - София, Национал-
ната галерия „Квадрат 
500“, закупени бяха нови 50 
тролейбуса, монтирани са 
електронни табла по спир-
ките и др.

По време на церемония-
та в Министерския съвет 
стана ясно, че Агенция 
„Пътна инфраструктура“ 
ще обяви до средата на 
март процедурата за раз-
ширяване на Софийския 
околовръстен път (СОП) 
от жк „Младост“ до АМ 
„Тракия“. Министър Нанков 
информира, че рехабилита-
цията на Източната дъга 
на СОП от Казичене до АМ 
„Тракия“ ще продължи при 
подходящи метеорологич-
ни условия.

Росица Георгиева

Вторият прием по под-
мярка 7.2 „Инвестиции в съз-
даването, подобряването 
или разширяването на всич-
ки видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от Програ-
мата за развитие на селски-
те райони (ПРСР) ще бъде 
обявен в началото на март. 
Това стана ясно по време 
на национален дискусионен 
семинар по изпълнението 
на общинските проекти по 
ПРСР, организиран от Нацио-
налното сдружение на общи-

ните в Република България 
(НСОРБ). В него участие 
взеха експерти от Държавен 
фонд „Земеделие“, от Минис-
терството на земеделието, 
храните и горите и НСОРБ. 

Бюджетът на приема по 
подмярка 7.2 ще е около 100 
млн. евро. Средствата ще 
са за строителство и ре-
конструкция на улици и тро-
тоари, обновяване на места 

за широко обществено полз-
ване, въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност на 
общински сгради, в които се 
предлагат публични услуги, 
ремонт на детски градини, 
реновиране на основни и 
средни училища, реконструк-
ция, изграждане, оборудване 
и/или обзавеждане на спорт-
на инфраструктура. Най-
много средства ще бъдат 
отделени за улици и трото-
ари (50 млн. евро). 

Повече по темата че-
тете в следващия брой на 
вестник „Строител“.

Десислава 
Бакърджиева

Държавен фонд „Земеде-
лие” (ДФЗ) изготви анализ, в 
който обобщава най-често 
допусканите грешки по За-
кона за обществените по-
ръчки (ЗОП), които правят 
възложителите при подго-
товката и провеждането 
на тръжните процедури, фи-
нансирани по „Програмата 

за развитие на селските ра-
йони 2014 - 2020“ („ПРСР 2014 
– 2020“). Целта на фонда е 
да даде допълнителна ин-
формация на кандидатите за 
подобряване качеството на 
провежданите обществени 
поръчки по бъдещите приеми 
по ПРСР. 

Най-често кандидатите 
– възложители, допускат не-
съответствия между обсто-
ятелствата в обявлението 

и указанията към участни-
ците, грешки, свързани с 
изготвяне на техническата 
спецификация или определяне 
на прогнозната стойност на 
обществената поръчка, не-
спазване на сроковете в ЗОП 
и др. Анализът с най-често 
допусканите грешки по ЗОП 
при проектите по „ПРСР 
2014 – 2020” е публикуван на 
електронната страница на 
ДФ „Земеделие“.

От ДФЗ посочват, че 
независимо от изготвения 
документ с цел улеснение на 
възложителите, остава за-
дължението последните да 
се придържат към Указани-
ята за предварителни про-
верки и последващ контрол 
във връзка с провеждане на 
обществени поръчки по про-
екти, финансирани от ДФ 
„Земеделие” по „ПРСР 2014 - 
2020“.

Снимки авторът
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Вярвам, че сътрудничеството между 
македонската и българската строителни 
камари и двете ресорни министерства ще 
се задълбочи повече

Горан Сугарески, министър на транспорта и съобщенията на Македония: 

Свилена Гражданска 

Г-н Сугарески, благо-

даря, че се съгласихте да 

дадете интервю за вест-

ник „Строител“, издание на 

Камарата на строителите 

в България. Кои са основни-

те транспортни проекти, 

които Македония ще реали-

зира през следващите ме-

сеци? Какъв е бюджетът 

на ведомството за 2018 г.?

Първо благодаря за ин-
тереса за това интервю 
и възможността да пред-
ставя нашите планове и 
проекти – част от които 
са в сътрудничество с пра-
вителството на Република 
България, пред българските 
граждани. Ние сме в посто-
янна връзка с моя колега 
министъра на транспорта, 
информационните техноло-
гии и съобщенията Ивайло 
Московски и работим заед-
но за реализирането на ин-
фраструктурните проекти, 
които са от голямо значение 
за региона. Република Маке-
дония навлезе в силен инвес-
тиционен период. Ще вложим 
повече от 1 млрд. евро за 
изграждане на пътища, жп 
линии, газопроводи, канали-
зация и водопроводи и други 
инфраструктурни обекти.

Планираме през 2018 г. да 
приключим с реализацията 
на две магистрали - Демир 
Капия - Смоквица с дължина 
от 28 км и Миладиновци - 
Щип - 47 км. Ще продължим 
със строителството на ма-
гистралата от Кичево до 
Охрид - 57 км. След това ще 
започнем с изграждането на 
скоростните пътища Щип – 
Радовиш и Ранковце - Крива 
Паланка, както и с дейност-
ите по Щип – Кочани. Всички 
са в Източна Македония. Ще 
стартира строителството 
на втората фаза на пътя 
Градеш - Прилеп, както и 
изработването на проекта 
за изграждане на магистра-
лата от Скопие до граничен 
пункт Блаце към Косово и на 
скоростното трасе от При-
леп до ГКПП Меджитлия към 
Гърция.

С началото на строи-
телния сезон ще започнем 
реконструкцията на 12 
пътни отсечки, за които са 
предоставени средства от 
Световната банка, както 
и на 26 регионални пътища 
със средства от Европей-
ската банка за възстановя-
ване и развитие. Тази година 
ще бъде построена и рекон-
струирана пътна мрежа с 
обща дължина над 600 км.

Ще ускорим строител-
ството на жп линията до 
България, за което вече 

имаме подписан меморандум 
с Вашето правителство 
относно крайните срокове. 
Също така в много кратко 
време ще започне изграж-
дането на жп участъка от 
Битоля до Гърция. Ще про-
дължим с реконструкцията 
на този по Коридор 10. 

Газификацията е прио-
ритетна тема на нашето 
правителство. Изгражда-
нето на газопроводите е в 
ход, като такива ще бъдат 
реализирани във всяка общи-
на. Ще обявим и обществе-
ни поръчки за започване на 
процедура за свързването 
на съоръженията с Гърция и 
България. 

Ще обърнем специално 
внимание и на строител-
ството на канализацион-
ните и водоснабдителни 
системи във всяка община 
и град, където има нужда. 
Отпуснахме средства от 
бюджета - безвъзмездни или 
осигурени от заеми, и ще 
работим за изграждането 
на обществена инфраструк-
тура във всички населени 
места. 

Разкажете ни повече за 

проекта за магистрала от 

Гостивар до Кичево. Прог-

нозите са, че за реализация-

та ще са необходими около 

500 млн. евро. Откъде ще 

дойдат средствата за фи-

нансирането на проекта? 

Планираме магистрала-
та от Гостивар до Кичево 
да е с дължина 42 км. Това 
е наистина голям капиталов 
проект. Новото трасе ще 
бъде построено в хълмист 

район и според нашите очак-
вания ще са необходими не-
колкостотин милиона евро. 
Поради сложността на про-
екта ще го изпълним на три 
фази. За първия етап вече е 
изготвена проектната доку-
ментация. Предвид размера 
на проекта ще осигурим фи-
нансиране от международни 
финансови институции чрез 
заеми и чрез безвъзмездни 
средства. Искам да под-
чертая, че реализацията 
на тази магистрала е от 
съществено значение за за-
вършване на Коридор 8.

Какво правите, за да се 

увеличи процентът на по-

критие на ВиК мрежата и 

колко средства са необхо-

дими, за да се достигнат 

100%? Откъде ще търсите 

финансиране? 

Нашата цел е на мес-
тата, където няма ВиК ин-
фраструктура, да изградим 
такава и да подобрим усло-
вията за живот на всички 
граждани. Република Македо-
ния взе заем от 50 млн. евро 
от Европейската инвести-
ционна банка за строител-
ство на канализационна и 
водоснабдителна мрежа. 
Според установената мето-
дика средствата са разпре-
делени на общините. Един-
ственото им задължение е, 
че те трябва да предоста-
вят готов проект на Минис-
терството на транспорта 
и съобщенията, а след това 
ние да предприемем и да из-
пълним цялата процедура, 
докато той бъде реализиран.

Също така чрез герман-

ската банка KFW осигурихме 
средства в размер на 8 млн. 
евро за подобряване на во-
доснабдяването в няколко 
общини. Подобни проекти 
реализирахме и чрез Швей-
царската агенция за иконо-
мическо сътрудничество. 
Бих искал да подчертая, че 
от бюджета са предвидени 
средства и за изпълнението 
на други подобни обекти в 
различни общини в страна-
та. 

България и Македония 

подписаха Договора за при-

ятелство, добросъседство 

и сътрудничество. С какво 

той ще подпомогне за раз-

витието на проектите 

между двете държави? 

Вярвам, че споразуме-
нието, което подписаха 
двете правителства, е 
само пример за това как 
страните в региона трябва 
да си сътрудничат. Това е 
доказателство за доброто 
партньорство, което двете 
държави имат, и аз смятам, 
че това ще помогне за иконо-
мическия растеж и развитие 
на района. Имаме проекти 
от общ интерес, например 
жп линията по Коридор 8. 
Според мен този проект ще 
даде нови възможности на 
транспортните компании и 
ще увеличи интереса на ин-
веститорите, тъй като ще 
предложи по-бързи маршру-
ти. След това е развитието 
на пътната връзка чрез из-
граждането на магистрали, 
в които се инвестират се-
риозни вложения за повиша-
ване на качеството на тра-

фика. Трябва да спомена и 
граничното сътрудничест-
во, което е много важно за 
икономическото укрепване 
на общините, които са близо 
до границата.

Като цяло и двете пра-
вителства работим за ре-
гионалното развитие и в 
интерес на гражданите на 
двете страни.

Какъв е напредъкът по 

строителството на жп 

линията до българската 

граница? 

Изграждането на обек-
та е основен приоритет на 
нашето правителство, така 
че очаквам той да бъде ре-
ализиран в съответствие 
със сроковете, които сме 
очертали. Жп линията е раз-
делена на три участъка. Пла-
нираме строителството на 
първия да бъде завършено 
през следващата година. 

В момента протича 
тръжна процедура за вто-
рата част от Бељаковце 
до Крива Паланка. Според 
планираното очакваме, че 
до средата на тази година 
ще бъдат избрани изпълни-
телите и веднага ще запо-
чнем реализацията. Осигу-
рени са средства в размер 
на 145 млн. евро, половината 
от тях са безвъзмездни от 
ЕС, а останалите - от заем 
от Европейската банка за 
възстановяване и развитие.

За третия участък от 
Крива паланка до граница-
та с България е подготвена 
проектната документация. 
Строителството ще запо-
чне през 2021 г. и ще про-

дължи до 2025 г. Очакваме 
линията от нашата страна 
да бъде завършена до 2025 г. 
България с Меморандума се 
ангажира да модернизира жп 
линия от София до Гюешево, 
която да бъде готова до 
края на 2026 г., а участъкът 
от Гюешево до границата 
с Република Македония - до 
края на 2027 г.

 
Има ли български ком-

пании, които строят в Ма-

кедония? 

Да. Някои от тях са из-
пълнители на проекти или са 
надзор. Като се има предвид, 
че публичните процедури са 
отворени, всички заинтере-
совани дружества могат да 
се регистрират и да участ-
ват в международните тър-
гове, обявени в Македония.

За какви обществени 

поръчки за строителни 

обекти през следващите 

месеци биха могли да кан-

дидатстват? 

Планираме да започнем с 
реконструкцията на над 60 
пътни трасета. Споменах, 
че има тръжна процедура 
за изграждане на втората 
фаза на жп линия до Бъл-
гария. Освен това ще има 
търг за строителство на 
трета лента на 13-километ-
ровата пътна отсечка до 
граничния пункт Деве Баир 
за приблизително 12 млн. 
евро. Очаквам да започне 
проектирането на няколко 
пътни участъка. 

Ще обявим и публична 
покана към нискотариф-
ни авиокомпании, които да 
предложат нови дестинации 
за нашите граждани. Това е 
важна задача за нас. 

В областта на газифи-
кацията планираме да запо-
чне процедура за свързване 
с мрежите на България и 
Гърция.

Във ВиК отрасъла са 
подготвени обществените 
поръчки за 13 проекта за 
5,7 млн. евро, като са плани-
рани такива да се направят 
за още 9 за 3,5 млн. лв. Зало-
жили сме да обявим търг и 
за изграждането на кабинко-
вия лифт в Скопие.

Кои са транспортните 

проекти, които ще разви-

вате с останалите си съ-

седи?

На последното заседа-
ние, което проведох с моя 
скъп колега и приятел минис-
тър Московски, се съгласи-
хме да търсим средства за 
финансирането за осъщест-
вяването на всички обекти, 
които са от регионално 
значение. Смятам, че това 
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е важна стъпка в развитие-
то на регионалното сътруд-
ничество. Такъв е, както 
вече казах, жп линията за 
България, за завършването 
на която имаме конкретни 
крайни срокове. Планираме 
да построим скоростен път 
към граничния пунк Деве 
Баир, както и да стартира-
ме проекта за магистрална 
връзка от Струмица до гра-
ничния пунк край Ново село. 
Към Гърция ще направим жп 
линия от Битоля до Креме-
ница за по-бърз транспорт 
на стоки, докато в същото 
време реконструираме ма-
гистралата по Коридор 10. 

Чрез нова магистрала 
от Скопие до граничния пунк 
Блаце ще подобрим връзка-
та с Косово. 

На Запад към Албания 
работим за развитие на жп 
сектора. В този контекст 
искам да спомена, че изгот-
вихме проект за изгражда-
не на линия от Кичево до 
границата с Албания. Ще 
търсим да осигурим сред-
ства за реализацията на 
този важен обект. Защо 
казвам, че е важен, защо-
то при реализацията му 
ще приключим с осъщест-
вяването на жп връзката 
по Коридор 8 и по цялата 
ос Изток - Запад. Между-
временно работим и по 
магистралата, свързваща 
Коридор 8 на Запад, като по 
този начин ще осигурим ця-
лостна транспортна връз-
ка със съседните страни.

Какво правите за подо-

бряване на инвестиционна-

та среда в Македония? 

Като правителство ние 
сме твърдо решени да оси-
гурим справедливи условия 
за всички инвеститори в 
страната. Няма селективен 
подход за чуждестранни или 
местни вложители, всички 
са равни пред законите и 
пазара. Изготвихме иконо-
мически мерки, които наре-
кохме План за икономически 
растеж. Те предлагат силна 
подкрепа на фирми, насоче-
ни към технологично и про-
дуктово развитие, увелича-
ване на износа и намаляване 
на безработицата. Мерки-
те се отнасят и за зелени 
инвестиции. Подкрепяме 
малките и средните фирми 
при подготовката на нови 
модни колекции, създаване на 
опаковки и дизайн, иновации, 
професионално развитие на 
служителите, въвеждане 
на стандарти за качество. 
Това са само част от мерки-
те, с които очакваме да уве-
личим БВП през следващите 
години. 

Какви са данните на 

министерството за раз-

витие на строителния 

сектор за миналата годи-

на и какви са очакванията 

за тази? 

Имайки предвид, че на-

влизаме във фаза на значи-
телен инвестиционен пери-
од, през който започваме да 
реализираме редица големи 
капиталови проекти, включ-
ващи пряко ангажирането 
на строителни фирми, аз 
лично вярвам, че секторът 
в Македония ще тръгне на-
горе.

Ако преди това имахме 
забавяне на проектите по 
обективни причини, сега с 
началото на строителния 
сезон ще имаме много ра-
бота. Магистралите ще се 
изграждат интензивно, ще 
стартира реализацията 
на три пътни линии, ще се 
строят усилено жп трасе-

то към България и Гърция и 
газификационната мрежа. 
Ще бъдат реализирани дру-
ги капиталови предложения 
извън нашата компетент-
ност, но те ще окажат 
влияние върху растежа на 
строителния сектор. 

Предприемате ли мер-

ки за намаляване на адми-

нистративната тежест 

за бизнеса? 

Министерството на 
транспорта и съобщенията 
е въвело електронна систе-
ма, чрез която се издават 
разрешителните за стро-
еж. Тя е много ефективна от 
гледна точка на намаляване 
на времето от подаване на 
заявлението до получаване-
то на документа. В рамки-
те на нашите компетенции 
ние извършваме електронно 
разпространение на меж-
дународни разрешения за 
транспортиране, както и за 
автобусни линии за вътре-
шен и международен тра-
фик. Продажбата на държав-
ната земя за строителство 
се извършва по електронен 
път, както и обществените 
поръчки. Въведена е и сис-
тема за е-урбанизъм, която 
позволява намаляване на ад-
министративните проце-
дури в областта. Като цяло 
всичко в министерството 

е електронизирано, което 
ефективно понижава вре-
мето за работа.

 
Докъде стигна въвеж-

дането на системата за 

електронно плащане по 

пътищата? Разкажете ни 

повече за нея. 

Тази година планираме 
да завършим проекта. Ще 
освободим плащането на 
пътната такса от човеш-
кия фактор. С проекта ние 
планираме да разширим об-
хвата й, като я въведем за 
всички пътища с няколко 
платна, и да избегнем про-
блемите, особено през лет-
ния период, когато имаме 

увеличен интензитет на 
трафика по Коридор 10. Ин-
вестицията е за 18,7 млн. 
евро,

Електронната систе-
ма предполага плащане на 
пътната такса само чрез 
карти или стикери, които 
ще бъдат залепени за стък-
лото на превозните сред-
ства. Приближавайки се до 
рампата, системата ще 
разпознае превозното сред-
ство и ще вземе средства-
та, които са необходими за 
движение на съответната 
категория на автомобила. 
Картите могат да бъдат 
закупени в станции за так-
суване и ще бъде създадена 
широка мрежа за продажба. 
Това е първият етап. Във 
втората фаза планираме да 
въведем електронно таксу-
ване на Коридор 8.

Обмисляте ли някои 

проекти в Македония да 

се осъществят на принци-

па на публично-частното 

партньорство? Ще отда-

вате ли транспортни про-

екти на концесия? 

Смятам, че някои секто-
ри на магистралата могат 
да бъдат предложени на 
концесия или изградени чрез 
публично-частното парт-
ньорство. Говорим с потен-
циални инвеститори както 

в пътния сектор, така и в 
жп транспорта, но сме само 
в началото. Необходимо е 
добре да разработим моде-
лите на концесиите, да ана-
лизираме как ще предлагаме 
част от инфраструктура-
та, за да увеличим интереса 
на бъдещите вложители.

В момента България е 

председател на Съвета на 

ЕС. Един от приоритети-

те й е Западните Балкани. 

Според Вас това как ще 

помогне за развитието на 

региона?

Мисля, че всички ние 
трябва да използваме пред-
седателството на България 
в контекста на реализация-
та на инфраструктурата, 
свързваща региона. Това е 
добра възможност. По вре-
ме на последната ми среща 
с министъра на транспорта 
Ивайло Московски призовах 
България да ни подкрепя се-
риозно в осигуряването на 
средства от ЕС за осъщест-
вяване на капиталови проек-
ти, които са от съществено 
значение за района. Тук ще 
спомена например жп линия-
та и пътното трасе по Ко-
ридор 8, който е от голямо 
значение за свързването на 
Адриатическо с Черно море. 
От политическа гледна точ-
ка България е нашият силен 
поддръжник и вярвам, че 
през този период ще имаме 
подкрепата за евроинтегра-
ционните и евроатлантиче-
ските процеси на страната 
ни. Очакванията са високи, 
регионът трябва да работи 
заедно за по-бърза интегра-
ция. 

Как бихте си взаимо-

действали с Камарата на 

строителите в България, 

която е една от най-авто-

ритетните организации у 

нас и представлява фирми-

те от бранша? 

Министерството на 
транспорта е винаги от-
ворено за сътрудничество 
с всички институции, с кои-
то имаме общ интерес - на 
национално и международ-
но ниво. Ние работим про-
зрачно и открито, което 
означава, че приемаме нови 
идеи и решения. Като реги-
он трябва всички заедно да 
си партнираме - държавни 
и професионални организа-
ции, за да помогнем за ико-
номически растеж и раз-
витие. Наскоро в София се 
запознах и с преподаватели, 
обучаващи кадри за бранша. 
За мен беше особена чест 
да поговорим и да обсъдим 
редица теми. Вярвам, че съ-
трудничеството между ма-
кедонската и българската 
строителни камари и двете 
ресорни министерства ще 
се задълбочи повече. 

Какво ще пожелаете на 

нашите читатели? 

Бих искал да благода-
ря на нашите приятели от 
България, които подкрепят 
Македония и нашия народ. 
Ние сме съседи, трябва да 
имаме разбиране и сътруд-
ничество помежду ни, за да 
развиваме региона. Македо-
ния е приятелска страна и 
призовавам гражданите на 
България да гледат така на 
държавата ни.

Министър Сугарески представя проектите за обновяване на пътната инфраструктура

По време на среща с еврокомисаря по транспорт Виолета Булц
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Емил Христов
Ренета Николова

В Камарата на стро-
ителите в България се 
проведе работна среща 
между ръководството на 
КСБ и Лаурентиу Плошча-
ну – председател на Ру-
мънската асоциация на 
строителните контрак-
тори (ARACO). Участие 
от страна на българската 
браншова организация взе-
ха инж. Илиян Терзиев – и.д. 
председател на УС на КСБ 
и председател на ОП на 
КСБ – София, инж. Любомир 
Качамаков – член на УС на 
КСБ, ръководител секция 
„Високо строителство“ 
към КСБ и представител 
във FIEC на група държави 
от Централна и Източна 
Европа, инж. Мирослав Маз-
нев – изп. директор на КСБ, 
Нина Георгиева от отдел 
„Международна дейност 
и управление на проекти“ 
към КСБ и Ренета Николова, 
прокурист и гл. редактор 
на в. „Строител“. 

„КСБ и ARACO трябва 
да продължат да работят 
съвместно, защото това 
e полезно и за двете орга-
низации. Заедно можем да 
разискваме важни за реги-
она проблеми и да търсим 
тяхното решение“, заяви 
изп. директор на КСБ инж. 
Мазнев. „Радвам се на въз-
можността да обсъдим 
бъдещата си съвместна 
работа. На мнение сме, 
че следващите години ще 
са от голямо значение за 

двете ни страни“, подчер-
та той и представи пред 
председателя на ARACO 
Плошчану приоритетите 
на Камарата.

„За момента е необхо-
димо да преценим ситуаци-
ята, в която се намираме, 
общите проблеми и след 
това не само с румънските 
си колеги, а с колегите от 
всички държави от групата 
ни във FIEC ще работим ак-
тивно за решаването им“, 
коментира инж. Любомир 
Качамаков и добави, че е 
нужно да се намери общият 
интерес на КСБ и ARACO. 
„Мисля, че това е най-ва-
жното нещо, което трябва 
да направим, за да останем 
стабилни и проактивни“, 
каза инж. Качамаков.

Председателят на ру-
мънската асоциация Плош-
чану благодари за поканата 
на Камарата и изрази на-
деждата, че партньорство-
то между ARACO и КСБ 
ще затвърди стремежа 
им за развитие. „Ние вече 

имаме стабилни работни 
отношения за последните 
10 години. Успях да създам 
много добри контакти с 
предишните председате-
ли на Камарата, а сега по-
четни председатели - инж. 
Симеон Пешов и инж. Све-
тослав Глосов. Сигурен съм, 
че ще работя така добре и 
с инж. Илиян Терзиев“, заяви 
Плошчану.

По думите му основен 
приоритет на двете бран-
шови организации трябва 
да бъде изготвянето на 
единна стратегия относ-
но FIEC. „За нас е важно да 
участваме активно в меж-
дународните проекти. Смя-
там, че със заемането на 
поста представител във 
FIEC на група държави от 
Централна и Източна Ев-
ропа от инж. Качамаков  ще 
можем да постигнем много 
повече“, подчерта още той. 

В следващия брой може-
те да прочетете интервю 
с Лаурентиу Плошчану – 
председател на ARACO.

Министърът на икономи-
ката Емил Караниколов ще 
присъства на форума „Стро-
ителство - европейска ди-
гитална стратегия“, който 
се провежда в Covent Garden, 

Place Rogier в Брюксел, Бел-
гия. Форумът е организиран 
съвместно от Европейската 
федерация на строителната 
индустрия (FIEC), CECE, EBC 
и „Строителни продукти Ев-

Звезда Кошничарова, 
ОП на КСБ – Сливен

На 16 февруари в зала-
та на ОП на КСБ – Сливен, 
се проведе курс по „Упра-
вление на строителните 
отпадъци“ съвместно със 
„Строителна квалифика-
ция“ ЕАД. Участие взеха 
23 фирми от Сливен, Нова 
Загора и една от София. 
Организирането на обуче-
нието бе изцяло по пред-
ложение на компаниите 
членове от ОП на КСБ 
- Сливен. Водещ лектор 
на курса бе доц. д-р инж. 
Венцислав Стоянов, пре-
подавател от ВСУ „Любен 
Каравелов“, София. 

По време на мероприя-
тието се разгледаха те-
мите за нормативна рамка 
за управление на строи-
телните отпадъци; стро-
ителни отпадъци (отпа-
дъци от строителство 

и събаряне); дейности и 
технологии при управле-
нието на отпадъците; ма-
териално оползотворяване 
на строителни отпадъци 
и влагане на рециклирани 
строителни материали; 
основни принципи на плана 
за управление на строи-
телните отпадъци; задъл-
жения на лицата, свързани 
с управление на строител-
ните отпадъци, и др.

Обсъдени бяха казуси, 

свързани с организирането 
и изпълнението на изисква-
нията за оползотворяване 
на строителните отпа-
дъци; повторна употреба; 
цели за влагане на рецикли-
рани строителни продукти 
и др. 

Участниците проявиха 
голям интерес към акту-
алната тема. Те преми-
наха успешно обучението 
и взеха удостоверения за 
завършения курс.

Снимка авторът

Мартин Славчев

На 20 февруари в об-
щина Варна се проведе 
работна среща между 
екипа на кмета на морска-
та столица Иван Портних 
и зам.-председателя на 
Управителния съвет на 
Камарата на строители-
те в България и председа-
тел на ОП на КСБ – Варна, 
инж. Христо Димитров. На 
събитието присъства и 
главният редактор и про-
курист на в. „Строител“ 
Ренета Николова. Двете 
страни се споразумяха за 
провеждането на Втора 
кръгла маса, която ще е 
през април. 

„С колегите от в. „Стро-
ител“ искахме да обсъдим с 
екипа на кмета на Варна 
възможността за органи-
зирането на втори форум, 
подобен на този, който 
се състоя през миналата 
година. Нашето предложе-
ние е той да е през април, 
в седмицата преди Велик-
ден. На кръглата маса ръ-
ководството на община-
та ще има възможност да 
представи своята инвес-
тиционна програма пред 
строителния бранш и вар-
ненската общественост, 
а Областното представи-
телство на КСБ и фирмите 
членове на Камарата да по-
лучат нужната им информа-
ция и да зададат въпроси-

те, които ги интересуват“, 
заяви инж. Христо Дими-
тров, зам.-председател на 
УС на КСБ и председател 
на ОП на КСБ – Варна. Той 
посочи като много добра 
практика публикуването 
на Инвестиционната про-
грама на общината във в. 
„Строител“, като подчер-
та, че по този начин инфор-
мацията достига до всички 
строителни компании.

„Искаме да органи-
зираме Втората кръгла 
маса по начин, подобен 
на срещата от миналата 
година. Тогава събитието 
беше посрещнато много 
добре както от Област-
ното представителство 
на КСБ, така и от при-
състващите представи-
тели на строителните 
фирми. Успяхме да попу-
ляризираме инвестицион-
ните намерения на общи-

на Варна. Кметът Иван 
Портних присъства през 
цялото време на среща-
та въпреки натоварената 
си програма и отговори 
на всички поставени към 
него въпроси. В дискусии-
те се включиха и зам.-кме-
тът по строителството, 
и гл. архитект на града. 
Отново предвиждаме Ин-
вестиционната програма 
за 2018 г. на общината да 
бъде публикувана на стра-
ниците на в. „Строител”. 
Заявили сме и желанието 
ни за интервю с кмета 
на Варна”, каза главният 
редактор и прокурист на 
браншовото издание Рене-
та Николова.  

Двете страни се до-
говориха да комуникират 
в оперативен порядък по 
конкретните етапи в ор-
ганизирането на събити-
ето. 

Мартин Славчев

Областното представителство на 
КСБ във Варна проведе традиционния кон-
курс-дегустация на домашни и фирмено 
приготвени вина. Събитието се състоя 
в сградата на музея „Стара Варна“. Преди 
началото Ламбрин Сотиров, управител на 
музея, представи на гостите експозиция-
та, която съдържа над 5000 фотографии, 
показващи различни етапи и аспекти от 
историята и развитието на морската сто-
лица. 

Сред гостите на конкурса бяха зам.-
председателят на УС на КСБ и председател 
на ОП на КСБ – Варна, инж. Христо Дими-
тров, членовете на УС на Камарата Вален-
тин Димов и Росен Колелиев, представи-
тели на фирмите членове на Областното 
представителство, администрацията на 
регионалната структура на Камарата. За 
прозрачното протичане на процедурата 
зорко следеше екип на в. „Строител“.  

Журито в състав Ламбрин Сотиров, уп-
равител на музей „Стара Варна“, който е и 
издател на картата на виното в България, 
Нели Тодорова, главен технолог на винарска 
изба „Евксиноград”, и Ваня Иванова, изсле-
довател и редактор на картата на виното, 
избра победителите за 2018 г. в три ка-
тегории – „Червени“, „Бели“, „Розе“, както и 
голямото отличие на конкурса. 

Победител при червените вина стана 
сортът „Пети Вердо” на „Весела” ООД. На 
второ място се нареди „Сира” + „Каберне” 
на „Пандора” ЕООД, а на трето – „Мавруд” 
на „Ай Ви Сейлингс” ООД. 

В категория „Бели вина“ за победител 
беше избран сортът „Варненски мискет”  
на „Русев Билд“ ООД. Втората награда 
грабна „Ризлинг + Варненски мискет” на 
„Промонт Билд“ ЕООД, а третото място си 
поделиха „Експрес Гаранцион“ ООД с „Шар-
доне” и „Трафик Холдинг“ ЕООД с „Мускат”. 

Категория „Розе” бе спечелена от сорт 
„Пино ноар” на фирма „Трафик Холдинг“ 
ЕООД. На втора и трета позиция се наре-
диха съответно „Сира” на „Лъки КД” ООД и 
„Пино ноар“ на „Ай Ви Сейлингс” ООД. 

Голямата награда на конкурса-дегус-
тация през 2018 г. грабна „Било” ЕООД за 
своето „Каберне + Пети вердо“. Поощрите-
лен приз получи „Експрес Гаранцион“ ООД за 
сорт „Осмарско божоле”. 

„От сърце Ви благодаря за прекрасните 
вина, които бяха опитани от всички при-
състващи на дегустацията“, каза Ламбрин 
Сотиров. „На всеки 3 - 4 години картата на 
виното в България се актуализира. В мо-
мента работим върху шестото й издание“, 
сподели Ваня Иванова за в „Строител”. 

За историята на сградата на музея, 
както и за експозицията четете повече в 
следващ брой на в. „Строител“.

Снимки в. „Строител“

ОП НА КСБ – ВАРНА

ропа“. Събитието е част от 
конференцията „Ден на ЕС 
индустрията“ на Европей-
ската комисия, на което ми-
нистър Караниколов участва 
в рамките на визитата си в 
Брюксел.
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Борислав Брайков, 
началник-отдел, КСБ
Мартина Кръстева, 
експерт, КСБ

Обзорът на образование-
то и обучението е годишна 
публикация на Европейската 
комисия, в която се просле-
дява развитието на сфе-
рата в ЕС. Важна част от 
програмата на Съюза за ин-
телигентен, устойчив и при-
общаващ растеж е укрепва-
нето на образованието и 
обучението в Европа. Чрез 
своя сравнителен междуна-
роден анализ и анализа по 
държави обзорът подхранва 
дебата за приоритетните 
теми в тази област и пре-
доставя информация, която 
може да послужи при нацио-
налните дискусии за рефор-
ми в сферата.

Обзорът, подкрепен от 
правителствени предста-
вители от всички страни 
от ЕС, измерва напредъка 
на европейско и национално 
равнище и цели:

1. Намаляване на дела на 
преждевременно напуснали-
те системите за образова-
ние и обучение - под 10%;

2. Постигане на 40% за-
вършили висше образование 
във възрастовата група от 
30 до 34 години;

3. Достигане на 95% 
участие в образованието и 
обучението в ранна детска 
възраст;

4. Намаляване на ниска-
та успеваемост в четене-
то, математиката и науки-
те - под 15%;

5. Постигане на 82% 
равнище на заетост сред 
наскоро дипломиралите се 
висшисти;

6. Достигане на 15% 
участие на възрастните в 
процеса на учене.

Обзорът се опира на ши-
рок набор от количествени 
и качествени източници, 
включително данни на Ев-
ростат, изследвания и про-
учвания на Организацията 
за икономическо сътрудни-
чество и развитие и анализи 
на образователните систе-
ми, направени от мрежата 
„Евридика“. Той е смятан за 
надежден и актуален източ-
ник на информация, която 
28-те страни от ЕС могат 
да използват, за да се учат 
една от друга.

Основни констатации:

 В България се обръща 
по-голямо внимание на при-
общаващото образование. 
Органите планират прераз-
глеждане на модела за финан-
сиране на училищното обра-
зование, за да се подкрепи 
повишаването на справед-
ливостта и на качеството.

 По данни от PISA ре-
зултатите у нас по отно-
шение на основните умения 
продължават да бъдат сред 
най-слабите в ЕС. Това се 
дължи на комбинация от 
фактори в системата на 
образованието и предизви-

кателства, свързани със 
справедливостта.

 Органите са започна-
ли прилагането на нов под-
ход в борбата срещу преж-
девременното напускане на 
училище. Интегрирането на 
ромите в системата про-
дължава да бъде предизвика-
телство.

 България се стреми 
към значително повишаване 
на заплатите с цел да се 
засили привлекателността 
на учителската професия, 
както и за решаване на про-
блема със застаряването на 
преподавателския състав.

 С основаното на ре-
зултати финансиране на ви-
сшето образование се цели 
преодоляване на предизвика-
телствата, свързани с ка-
чеството му и неговата при-
ложимост на пазара на труда. 
В България се полагат усилия 
за повишаване на качеството 
на професионалното образо-
вание и обучение (ПОО).

Решаването на проблема 

с бъдещия недостиг на 

умения представлява 

предизвикателство

предвид емиграцията и 
демографската ситуация. 
По оценки на Европейския 
център за развитие на 
професионалното обучение 
(CEDEFOP) информацион-
ните и комуникационните 
технологии (ИКТ), препода-
ването, здравеопазването 
и инженерните науки са ос-
новните области, които ще 
бъдат изправени пред недос-
тиг на умения през идните 
години. Това се дължи на ком-
бинация от фактори в сис-
темата - например недоста-
тъчен брой завършили висше 
образование в някои профе-
сии и бавно приспособяване 
на учебните програми, де-
мографски - намаляване на 
броя на учениците, както и 
икономически предпоставки, 
в това число миграция на ви-
сококвалифициран персонал. 
Наред с това от CEDEFOP 
е установено несъответ-
ствие между нарастващото 
търсене на висококвалифи-
цирани специалисти в облас-
тта на инженерните науки 
в нововъзникващи сектори 
и намаляване на предлага-
нето, а дипломиралите се с 
висше образование често не 
притежават специфичните 
умения за конкретна работа 
(CEDEFOP, 2017 г.).

Модернизиране на ПОО и 

насърчаване на ученето 

за възрастни.

Качеството и приложи-
мостта на ПОО на пазара 
на труда продължават да 
бъдат предизвикателство, 
но се полагат усилия за по-
добряването им. Делът на 
учениците в ПОО от всич-
ки в средното образование 
(ISCED 3) е над средния за ЕС 
(52,6% в сравнение с 47,3% 
през 2015 г.), но процентът 
на заетост на наскоро за-

вършилите ПОО е по-нисък 
(64,2% спрямо 75%). Макар 
и някои училища за ПОО да 
предоставят висококачест-
вено обучение, значителна-
та част от тях предста-
вляват главно възможност 
за възпитаниците със слаби 
резултати. Само две трети 
от учениците в ПОО завърш-
ват със съответната обра-
зователно-квалификационна 
степен (Сметна палата на 
Република България, 2016 г.). 
Недостатъчната информа-
ция за пазара на труда пречи 
на адаптирането на учебно-
то съдържание към нуждите 
на работодателите. С изме-
нения Закон за професионал-
ното образование и обучение 
(ЗПОО) от август 2016 г. 

придобиването на знания 
чрез работа се утвърждава 
като форма на практическо 
обучение за достигане на 
професионална квалификация 
и е организирано въз основа 
на партньорства с предпри-
ятията.

В резултат на въвежда-
нето на дуалната система 
на професионално обучение 
и синхронизирането със 
ЗПОО (който влезе в сила 
през август 2017 г.), както 
и изменението на Кодекса 
на труда, учениците от 
сферата на ПОО на възраст 
16 г. и повече вече могат да 
сключват договори с рабо-
тодатели. От септември 
2017 г. всички ПОО училища 
могат да провеждат обу-

чението в съответствие 
с новата документация. 
Обучението на инструкто-
ри/наставници е включе-
но като част от схемата, 
стартирана през 2016 г. в 
рамките на стратегията 
за развитие на ПОО. Наред с 
това е в ход и прилагането 
на Европейската квалифика-
ционна рамка. 

Участието на възраст-
ните в процеса на учене бе-
лежи слабо увеличение (2,2%), 
но продължава да бъде зна-
чително под средното за ЕС 
от 10,8%. Достигането на 
националната цел от 5% е 
трудно, а европейската от 
15% остава твърде далечна. 
Наблюдава се недостатъчна 
координация между различ-

ните участници и програми 
в областта и предлагането 
не отговаря на нуждите на 
конкретни групи учащи се 
или непосредствените нуж-
ди на икономическите сек-
тори. Правната рамка за не-
формално и самостоятелно 
учене подпомага прехода към 
пазара на труда и напредва-
нето в образованието и обу-
чението. От март 2015 г. са 
разработени 35 стандарта 
за придобиване на професио-
нална квалификация (от общо 
250 планирани). Осъществя-
ват се няколко проекта, фи-
нансирани от Европейския 
социален фонд, с които се 
цели да се подобри ученето 
за възрастни, в това число 
курсове за ограмотяване.

България Средно за ЕС

2013 г. 2016 г. 2013 г. 2016 г.

Целеви показатели от стратегическата рамка ЕТ 2020

Преждевременно напуснали системата на 
образование и обучение (на възраст между 

18 и 24 г.)
Общо 12,5% 13,8% 11,9% 10,7%

Завършили висше образование (на възраст 
между 30 и 34 г.) Общо 29,4% 33,8% 37,1% 39,1%

Образование и грижи за деца в ранна въз-
раст (от 4 г. до възрастта за започване 

на задължително образование)
87,1% 89,2% 93,9% 94,8%

Дял на 15-годишните със слаби резултати 
по:

Четене 39,4% 41,5% 17,8% 19,7%

Математика 43,8% 42,1% 22,1% 22,2%

Природни науки 36,9% 37,9% 16,6% 20,6%

Процент на заетост на наскоро дипломи-
ралите се (на възраст между 20 и 34 г., на-
пуснали системата на образование между 
1 и 3 години преди референтната година)

ISC ED 3-8 (общо) 67,7% 72% 75,4% 78,2%

Участие на възрастните в процеса на уче-
не през целия живот (между 25 и 64 г.) ISC ED 0-8 (общо) 2% 2,2% 10,7% 10,8%

Други контекстуални показатели

Инвестиции в образование
Публични разходи за обра-
зование като процент от 
БВП

3,7% 4% 5% 4,9%

Преждевременно напуснали системата на 
образование и обучение (на възраст между 

18 и 24 г.)

Родени в страната 12,6% 13,8% 11% 9,8%

Родени извън страната - - 21,9% 19,7%

Завършили висше образование (на възраст 
между 30 и 34 г.)

Родени в страната 29,4% 33,7% 37,8% 39,9%

Родени извън страната - - 33,4% 35,3%

Процент на заетост на наскоро дипломи-
ралите се (на възраст между 20 и 34 г., на-
пуснали системата на образование между 
1 и 3 години преди референтната година)

ISCED 3-4 54,3% 60,8% 69,4% 72,6%

ISCED 5-8 80% 78,5% 80,7% 82,2%

Мобилност с учебна цел
 

Входяща мобилност на за-
вършили (бакалавър) 3,9% 3% 5,5% 6%

Входяща мобилност на за-
вършили (магистър) 2,7% 3,2% 13,6% 15,1%

Основни показатели за България:1 1 Източници: Евростат
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Медиен партньор на събитието е вестник „Строител“

Д-р ик.н. Николай Иванов, председател на Българска браншова асоциация          

Ренета Николова

Д-р Иванов, Българ-

ска браншова асоциация 

„Пътна безопасност” 

(ББАПБ) организира кон-

ференция по пътна безо-

пасност на 27 март т.г. 

Разкажете ни повече за 

събитието.

П о ви ш ав а н е т о  н а 
пътната безопасност и 
подобряването на транс-
портната свързаност в 
Западните Балкани и в 
Европа като цяло са сред 
водещите приоритети 
в дневния ред на Българ-
ското председателство 
на Съвета на ЕС. В този 
контекст Сдружение „Бъл-
гарска браншова асоциа-
ция пътна безопасност“, 
съвместно с Международ-
ната пътна федерация и 
Европейската пътна фе-
дерация, взехме решение 
да инициираме и органи-
зираме международна кон-
ференция на тема „Пътна 
безопасност: Нови техно-
логии и добри световни и 
европейски практики“. Тя 
ще се проведе на 27 март 
2018 г. в София. Събити-
ето е част от календара 
на Българското председа-
телство и ще се състои 
с подкрепата на Минис-
терството за Българско-
то председателство на 
Съвета на ЕС 2018, Ми-
нистерството на регио-
налното развитие и бла-
гоустройството (МРРБ), 
Министерството на въ-
трешните работи и Ми-
нистерството на транс-
порта, информационните 
технологии и съобщения-
та. Медиен партньор на 
конференцията е вестник 
„Строител“. 

Форумът ще осигури 
уникална платформа за 
диалог по темата между 
всички заинтересовани 
страни на регионално, ев-
ропейско и световно ниво 
– институции, неправи-
телствен сектор, акаде-
мични среди и др. 

Можете ли да ни каже-

те повече за акцентите 

в програмата и лектори-

те на конференцията?

Работата на фору-
ма ще бъде организира-
на в четири тематични 
панела. Първият е „Оси-
гуряване на устойчиви 
инвестиции в пътната 
безопасност”. Тук ще раз-
гледаме принципите на 
„Визия нула“, както и въз-
действието на система-
та за ТОЛ таксите върху 
безопасността на движе-
нието по пътищата. Вто-
рият панел „По-добри дан-
ни за по-добри резултати 
в пътната безопасност“ 

ще представи на участни-
ците новостите в облас-
тта на ГИС системите, 
инспекцията на мосто-
ви съоръжения, методи и 
техники за възстановка на 
ПТП, както и оценката на 
риска на безопасността 
на трасетата. В панела 
„Нови технологии за умни 
и безопасни пътища и ули-
ци“ ще разгледаме техно-
логиите за поддържане на 
безопасни и интелигентни 
градове, управлението на 
скоростта, иновациите 
в пътната маркировка за 
автономните превозни 
средства. По време на 
четвъртия панел „Доказа-
ни решения за подобряване 
на пътната безопасност“ 
ще бъдат представени 
новостите при осигуря-
ването на пасивна пътна 
безопасност, в това чис-
ло и подвижните системи 
за достъп при бедствия и 
аварии, които предстоят 
да бъдат внедрени в Бъл-
гария. В заключение ще 

бъде организиран дискуси-
онен панел, където всички 
присъстващи ще могат да 
вземат участие.

Очаква се в конферен-
цията да се включат ут-
върдени международни и 
български лектори и екс-
перти, които ще предста-
вят успешния световен 
опит, добрите практики, 
иновативни технологии и 
възможни решения за подо-
бряване на безопасността 
и намаляване на броя на 
жертвите на пътя. 

Какво очаквате като 

резултат от форума?

Първият вече е налице 
– ние успяхме да заинтри-
гуваме с темата държав-
ната администрация и 
пътните фирми и да видим 
водещите им мениджъри 
сред участниците. Нещо 
повече, лично министърът 
на регионалното развитие 
и благоустройството Ни-
колай Нанков пожела да 
присъства на откриване-

то на събитието.
За мен основните ре-

зултати от конференция-
та ще бъдат – сравняване 
на българската визия за 
намаляване на жертвите 
с тази на другите стра-
ни от ЕС и света, което 
безспорно трябва да инду-
цира управленски решения, 
запознаване на общество-
то и присъстващите със 
ситуацията у нас относно 
безопасността на път-
ната инфраструктура и 
насоките за решаване на 
проблемите в областта, 
идеи за нова стратегия в 
сферата и редица други.

Много често говори-

те за „Визия нула”, както 

виждаме, тази тема при-

съства и в програмата 

на конференцията. Бихте 

ли ни запознали малко по-

вече с този подход?

Визията за пътна без-
опасност e описание на 
едно желано състояние 
в бъдещето, основаващо 

се на теория за начина, 
по който различните ком-
поненти на пътната сис-
тема си взаимодействат 
или трябва да си сътруд-
ничат. Тя се формулира 
като дългосрочна цел без 
конкретна рамка във вре-
мето, която може да се 
постигне само с големи 
усилия през дълъг период. 
Визията дава обаче насоки 
на работата по пътната 
безопасност и предизвик-
ва размисъл за това какви 
подобрения са необходими, 
за да се доближим до жела-
ното състояние. 

„Визия нула“ е един от 
най-широко известните 
примери, които са били 
възприети и от други 
страни. Основната идея 
в този иновативен подход 
e системата на пътното 
движение да се смени с 
такава, която елиминира 
всички известни възмож-
ности за човешка грешка 
и намалява физическите 
щети при ПТП, които не 
могат да бъдат избегна-
ти. Тъй като визията се 
споделя от всички заинте-
ресовани страни, отговор-
ността за безопасността 
e също споделена между 
участниците в движение-
то, проектантите на сис-
темата, пътните служби, 
производителите на ав-

томобили и пр., т.е. между 
всички, които са пряко или 
косвено включени. „Визия 
нула“ е заложена в Бялата 
книга за транспорта на 
ЕС към хоризонт 2050 г. Тя 
е приета като политика 
по безопасност на движе-
нието в много европейски 
страни и се прилага в мно-
го градове по света.

Основният принцип при 
нея е, че в центъра на вни-
манието се поставят чо-
вешките слабости. Човек 
естествено прави грешки, 
той се разсейва, невинаги 
преценява правилно, не 
реагира навреме и т.н. Тя-
лото му е лесно уязвимо и 
се поврежда при удари. Тук 
е и ролята на факторите 
като: поведение на учас-
тниците, безопасността 
на пътната инфраструк-
тура и на автомобилния 

парк и медицинската по-
мощ за пострадали, които 
трябва да са на високо 
ниво. В тази връзка систе-
мата трябва да отчита 
човешките слабости, да 
подпомага участниците 
в движението да не гре-
шат, а когато направят 
пропуск, да ги предпазва 
от животонесъвместими 
удари, да не ги убива и на-
ранява.

В безопасността на 
движението имат отно-
шение семейството, дет-
ската градина, училището, 
компаниите и институци-
ите, които следва да па-
зят своите работници и 
служители, застраховате-
лите, общините и други. 

За да се превърне „Ви-
зия нула“ в реалност за 
България, всички ние тряб-
ва да работим заедно, за-
щото безопасността е 
споделена отговорност.

Какви са възможност-

ите за подобряване на 

безопасността на път-

ната инфраструктура в 

България?

Все по-често пътният 
травматизъм се сравнява 
с едни от най-тежките 
епидемии в историята. 
По-долу ви представям 
таблица с 10-те най-теж-
ки епидемии в историята.

Ако приблизително 
1 250 000 души загиват на 
година при пътни инциден-
ти в света и още от 30 до 
50 млн. биват сериозно ра-
нявани, тогава къде в тази 
таблица се подрежда епи-
демията „Движение по пъ-
тищата“ и къде е мястото 
на пътната безопасност. 
Има ли начини за преодо-
ляване или поне трайно 
намаляване на жертвите и 
пострадалите? Медицин-
ската наука е направила 
чудеса за разработване на 
ваксини за борба с грипна-
та епидемия, пандемията 
и т.н. Лошата новина е, че 
за разлика от тези боле-
сти броят на смъртните 
случаи по пътищата про-
дължава да расте, особе-
но в страните с по-ниски 
и средни доходи. По-тъж-
ната новина е, че същест-

ЕПИДЕМИЯ ПЕРИОД ПРИБЛИЗИТЕЛЕН 
БРОЙ ЗАГИНАЛИ

1 Чумата на Юстиниан 541-542 100,000,000

2 Черна чума 1346-1350 50,000,000

3 ХИВ/СПИН 1960 – до 
момента

39,000,000

4 1918 Грип (Испански грип) 1918-1920 20,000,000

5 Модерна чума 1894-1903 10,000,000

6 Азиатски грип 1957-1958 2,000,000

7 Шеста пандемия от 
холера

1899-1923 1,500,000

8 Руски грип 1889-1890 1,000,000

9 Хонконгски грип 1968-1969 1,000,000

10 Пета пандемия от холера 1881-1896     981,899
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        „Пътна безопасност” и член на УС на КСБ:

вуват „ваксини“ за нама-
ляване на касапницата по 
пътищата по света. Защо 
те не се използват? Искам 
да вярвам, че това не е от 
липсата на грижи, а от 
непознаване на същест-
вуването им от страна на 
пътните власти по целия 
свят.

Какво е необходимо да 

се предприеме в нашата 

страна за намаляване на 

травматизма по пъти-

щата? 

Първо и най-важно е 
финансово обезпечаване 
на политиката за безо-

пасност на движението, 
и второ - приемане на по-
литическа декларация от 
Министерския съвет или 
дори от Народното събра-
ние, с която тя да бъде из-
ведена като основен прио-
ритет в транспортната 
политика. 

Както споменах, една 
от темите, които ще бъ-
дат представени по време 
на конференцията на 27 
март, е въздействието на 
системата за ТОЛ такси-
те върху безопасността 
на движението. Изключи-
телно интересно ще бъде 
да чуем за плановете и 

целите за финансиране 
на дейностите по пътна 
безопасност. Искрено се 
надяваме, че приходите 
от ТОЛ таксите ще бъдат 
ваксината, която е необ-
ходима за нашата страна, 
с цел опазване живота и 
здравето на участниците 
в движението по пътища-
та.

Как оценявате със-

тоянието на пътната 

мрежа в страната?

Би следвало да отбе-
лежим огромните усилия, 
които полагат ръковод-
ствата на МРРБ и на 

Агенция „Пътна инфра-
структура“ за изгражда-
не и осъвременяване на 
националната мрежа. И 
ако днес отчитаме спада-
не на нивото на убитите 
от 1000-1100 на 600-700 на 
година, определен принос 
за това имат действия-
та по инфраструктура. 
Не можем да не отчетем 
и ангажираността на пра-
вителството към каузата 
„пътната безопасност“, 
което през миналата го-
дина отпусна допълни-
телни до 100 000 000 лв. 
по бюджета на МРРБ за 
ремонт на участъци от 
републиканската мрежа 
с цел подобряване на със-
тоянието й. 

За съжаление често 
се случва при изгражда-
не, рехабилитация и/или 
реконструкция на пътни 
участъци да се спестя-
ва от мероприятията за 
обезопасяване, а именно 
от елементите за пасив-
на пътна безопасност. 
Друг проблем е липсата на 
класификация на пътната 
мрежа по отношение на 
„риска по критерии пътна 
безопасност“ за различни-

те категории ползватели: 
пътници в автомобили, 
мотоциклетисти, пешехо-
дци и велосипедисти. Го-
ляма част от трасетата 
нямат добра маркировка, 
което поставя водачите 
в много затруднени ситу-
ации особено през тъмна-
та част от денонощието. 
На доста участъци все 
още има пътни ограничи-
телни системи, които са 
силно компрометирани, 
корозирали, не отговарят 
на европейските стан-
дарти и съответно не 
осигуряват необходимата 
защита на участниците 
в движението. Немалка 
част от съществуващи-
те знаци по ниско клас-
ните републикански и по 
общинските трасета ня-
мат необходимите свет-
лотехнически качества и 
безопасен профил. Сериоз-
ни проблеми съществуват 
и по отношение на одити-
те, инспекциите по път-
на безопасност, както и 
обезопасяването на учас-
тъците с концентрация на 
ПТП. Призоваваме държав-
ната администрация при 
разпределението на от-

пуснатите допълнителни 
средства да не се пести 
от елементите за пасив-
на пътна безопасност – 
знаци, маркировка и пътни 
ограничителни системи. 

Всички ние сме учас-
тници в движението как-
то като водачи, така и 
като пътници или пеше-
ходци. И ако говорим за 
опазване живота и здра-
вето, трябва да започнем 
от инфраструктурата. Тя 
е предназначена за хората 
и следва да бъде съобразе-
на с техните слабости и 
ограничени възможности, 
за да се намали броят на 
жертвите и пострада-
лите. Именно доброто 
финансиране е основна-
та движеща сила за про-
греса в намаляването на 
пътния травматизъм. 
Крайно наложително е да 
се положат основите на 
стабилен държавен меха-
низъм за финансиране на 
различните дейности и 
инициативи в областта 
на безопасността на дви-
жението. Инвестициите в 
пътната безопасност са 
вложения в човешкия жи-
вот и здраве…

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

 

Основни характеристики: 
� Хоризонтален 

смесител с 
хидравлично 
задвижване 

� Първоначално 
загряване на 
материала  - 40  
минути 

� Намаляване на 
производствените 
разходи до 20 % 

� Самоходна или 
монтирана върху 
пикап. 

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 
 

Самоходната фреза за обработка на 
пукнатини STRASSMAYR - SFF-12 

 
 

Снимка в. „Строител“
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До края на годината от магистралата ще са готови 25 км между Кресна и Сандански 

Емил Христов

„До края на 2020 г. 
очак ваме да бъде изгра-
дена съществена част 
от скоростния път между 
София и Видин, който на 
места ще преминава и в 
магистрални габарити“. 
Това заяви министърът на 
регионалното развитие и 
благоустройството Ни-
колай Наков по време на 
заседание на парламен-
тарната Комисия по ре-
гионална политика, бла-
гоустройство и местно 
самоуправление. Той под-
черта, че този обект е 
приоритет за правител-
ството и е залегнал в уп-
равленската му програма. 
„В последните 8 месеца 
ежедневно се работи за 
стартиране на проекта“, 
отбеляза Нанков. От ду-
мите му стана ясно, че  
за най-трудната отсечка 
от трасето между Бо тев-
град и Мездра има одобрен 
подробен устройствен 
план на парцеларен план и 
влязло в сила решение по 
ОВОС. „Отпуснати са и 
средства за довършване 
на отчуждителните про-
цедури. Според графика 
до 15 март ще пуснем об-
ществена поръчка за из-

бор на изпълнител“, обясни 
министърът. 

Ботевград - Мездра е 
с дължина 33 км. Обектът 
е разделен на два проекта, 
които предвиждат изграж-
дане на две нови ленти и 
основна рехабилитация на 
съществуващото трасе. 
Ще се построят и пътен 
възел при с. Новачене, и 5 
кръгови кръстовища. 

По време на изказва-
нето на министъра стана 
ясно още, че със средства 
от Оперативна програма 
„Транспорт и транспорт-

на инфраструктура 2014 
- 2020“ започва проекти-
ране на важната отсеч-
ка от Видин през Димово 
до Ружинци, с която ще 
се изнесе транзитният 
трафик от редица населе-
ни места. Тя ще е 54 км и 
ще е с габарит на магис-
трала. „Според предвари-
телния график през юли 
ще стартира обществе-
ната поръчка за избор на 
изпълнител. Работи се па-
ралелно и по останалите 
участъци“, увери Нанков и 
обясни, че между Мездра и 

Враца например се пред-
вижда само рехабилита-
ция на съществуващото 
четирилентово трасе, 
която ще е факт до края 
на 2019 г. „Най-сложна от 
техническа, финансова и 
инженерна гледна точка е 
реализацията на отсечка-
та от Ружинци до Видин. 
Индикативната й стой-
ност е над 500 млн. лв.“, 
отбеляза регионалният 
министър и обясни, че 
поради тази причина тра-
сето е разделено на три 
етапа – от Видин до Ди-

мово, обходът на Димово и 
от там до Ружинци. 

„Участъкът от Ботев-
град до Мездра ще стру-
ва малко над 200 млн. лв., 
сочат предварителните 
разчети, а от Ружинци 
до Монтана индикатив-
ната сума е малко над 
400 млн. лв. Всички сред-
ства ще бъдат осигуре-
ни от държавния бюджет 
по линия на приходите на 
Агенция „Пътна инфра-
структура“. Тази година, 
ако няма обжалвания, съм  
убеден, че ще стартира-
ме с реалните строител-
ни дейности и до 2 години 
най-тежкият участък Бо-
тевград - Мездра ще бъде 
реализиран. До 4 - 5 месе-
ца след него ще стартира 
пътят Видин - Ружинци, с 
до още 5 месеца ще започ-
нем и следващите участъ-
ци“, увери Николай Нанков. 
Той напомни, че в периода 
от 2015 г. до сега са реха-
билитирани над 80 км от 
съществуващото трасе 
на главен път Е-79. Според 
него изграждането на ско-
ростната отсечка няма 
да реши всички икономи-
чески и демографски про-
блеми на региона, но ще 
е сериозна предпоставка 
това да се случи.

Министърът информи-
ра още членовете на пар-
ламентарната комисия по 
регионална политика, бла-
гоустройство и местно 
самоуправление, че до края 
на годината ще са гото-
ви 25 км от АМ „Струма“ 
между Кресна и Сандан-
ски, както и отсечка от 
6 км от Благоевград до 
Железница. През май, ако 
няма обжалвания на про-
цедурата по обществена-
та поръчка, ще стартира 
строителството на ту-
нел „Железница“ и на учас-
тъка след него. „До 20 дни 
се очаква да приключи ра-
ботата на комисията по 
оценка на офертите“, уве-
ри Нанков и подчерта, че 
до 2020 г. може да завърши 
цялостното изграждане 
на магистралата. 

М и н и с т ъ р  Н а н ко в 
отбеляза още, че в кон-
текста на Българското 
председателство на Съ-
вета на ЕС могат да бъ-
дат подновени разговори-
те с румънската страна 
за строителството на 
нови мостове над р. Дунав. 
Според него в най-напред-
нала фаза откъм проекти 
и финансиране е съоръже-
нието при Силистра - Къ-
лъраш. 

Десислава Бакърджиева

Рехабилитацията на близо 
9 км от път II-57 в участъка 
от Раднево до кръстовището 
с път II-55 Нова Загора - Сви-
ленград в с. Новоселец, област 
Сливен, ще може да старти-
ра при подходящи метеороло-
гични условия. Договорите за 
изпълнение на проекта лот 
1б са подписани, съобщиха от 
Агенция „Пътна инфраструк-
тура“. Обектът се финансира 
от ОП „Региони в растеж 2014 
– 2020“, като по програмата се 
ремонтират още 30 км от съ-

щия път между Стара Загора и 
Раднево - лот 1а. След завърш-
ването на тези обекти II-57 
Стара Загора - Раднево – Ново-
селец ще бъде изцяло обновен. 
Стойността на двата проекта 
лот 1а и лот 1б с обща дължи-
на 38,919 км е 28 775 007,40 лв. 
Осигурените средства от ЕС 
са 24 258 156,29 лв. (85%), а на-
ционалното съфинансиране е 
4 496 851,11 лв. (15%).

Изпълнител на лот 1б е 
ДЗЗД „Пътно поддържане - 
2000“, в което участват „Път-
но поддържане - Сливен“ ЕООД и 
„ИСА 2000“ ЕООД. Стойността 

Десислава Бакърджиева

Подписани са договорите за 
изпълнение на строително-мон-
тажните работи и за надзор при 
рехабилитацията на близо 10 км 
от път III-306 Червен бряг – Чо-
маковци, съобщиха от Агенция 
„Пътна инфраструктура“ (АПИ). 
Проектът е включен в лот 17 
на ОП „Региони в растеж 2014 
– 2020“. Изпълнител на СМР е 
„Виагруп“ ЕООД. Стойността 
на договора му е 7 492 978,45 лв. 
Строителният надзор ще осъ-
ществява „Пътинвестинжене-
ринг“ АД. Техният контракт е за 

142 636,80 лв.
Срокът за рехабилитация-

та на Червен бряг – Чомаковци 
от км. 9+715 до км. 19+207 е 15 
месеца. Ремонтните дейности 
ще започнат при подобряване 
на метеорологичните условия. 
Предвиждат се цялостна под-
мяна на пътната настилка, по-
добряване на отводняването, 
нова хоризонтална маркировка, 
знаци и ограничителни систе-
ми. Основно ще бъдат обновени 
две мостови съоръжения - над 
р. Златна Панега в Червен бряг 
и над р. Бриша в Чомаковци. На 
входа на Чомаковци при 17-и км 

Снимка Румен Добрев

на договора е 6 360 786,48 лв. 
Строителният надзор ще осъ-
ществява „Пътинвестинжене-
ринг“ АД. Техният контракт е 
за 170 886 лв. с ДДС. Срокът за 
реализация е 10 месеца.

Началото на лот 1б е при 
границата между областите 
Стара Загора и Сливен, в района 
на Раднево, а краят на обекта е 
в с. Новоселец при кръстовище-
то с път II-55 Нова Загора - Сви-
ленград. Трасето на участъка 
преминава през селата Пет мо-
гили и Новоселец. Предвижда се 
цялостна подмяна на пътната 
настилка, подобряване на от-
водняването, нова хоризонтална 
маркировка и знаци.

на III-306 ще бъде изграден мост 
на мястото на съществуващо-
то стоманено съоръжение, а 
700 м от паважната настилка 
на ул. „14-ти септември“ в Чер-
вен бряг, която съвпада с тре-
токласния път, ще бъдат под-
менени с асфалтова.

През 2013 г. по ОП „Регионал-
но развитие 2007 – 2013“ АПИ на-
прави основен ремонт на 26 км 
от третокласната отсечка. В 
участъка са инвестирани над 
12,5 млн. лв. 

С настоящата рехабилита-
ция ще бъдат обновени общо 36 
км от III-306 Луковит - Червен 
бряг - Чомаковци - Кнежа, който 
е основна комуникационна връз-
ка между областите Плевен и 
Ловеч и осигурява бърз достъп 
до автомагистрала „Хемус“.

Десислава Бакърджиева

В Агенция „Пътна инфра-
структура“  бяха отворени 
офертите на участниците в об-
ществената поръчка за извърш-
ване на строителен надзор при 
укрепването на свлачището при 
км. 72+300 на път I-6 Радомир - 
Перник.  Предложенията са общо 
седем и са на: Обединение „ДВЖ 
Контрол“, в което са „Ди Ви Кон-
султ БГ“ ООД, „Жок Контрол“ 
ООД; „МТТ Инженеринг“ ЕООД: 
„Стройконсулт-ГН99“ ЕООД: 
„Консулт Инженерингс“ ЕООД; 
„ЕН АР Консулт“ ЕООД; „Булконс 
Груп“ ЕООД и „Пътинвестинже-
неринг“ АД.

През декември м.г. стартира 
тръжната процедура за извърш-
ването на проучвателно-про-
ектантски работи и укрепване 
на свлачището при 72-ри км на 

първокласния път в местност-
та Цървеняка. Целта е да бъдат 
проучени инженерно-геоложките 
условия в района на свлачище-
то, причините за активизиране 
и разработване на техническо 
решение за трайното възстано-
вяване и укрепване на засегна-
тия участък, който е с дължина 
около 25 м. Основните причини 
за проявените свлачищни проце-
си според становището на екс-
пертите е преовлажняване на 
откоса вследствие на паднали 
значителни количества валежи, 
геоложки строеж и геоморфо-
ложки особености, нерегулиран 
отток от терените над откоса 
и др.

Проектът ще кандидатства 
за финансиране по Приоритетна 
ос 4 „Превенция и управление на 
риска от наводнения и свлачища“ 
по ОП „Околна среда 2014 - 2020“.

Десислава Бакърджиева

През тази година ще завърши 
ремонтът на 21 км от трето-
класния път III-813 Драгоман - Го-
деч от км. 6+900 до км. 27+720, 
съобщиха от Агенция „Пътна ин-
фраструктура“ (АПИ). Инвести-
цията е за над 10 млн. лв. и е оси-
гурена от националния бюджет.

Строителните дейности 
стартираха през 2017 г. Начало-
то на участъка, който се обно-
вява, е при Годеч, а краят е при 
Драгоман. Трасето преминава 

през Годеч, селата Букоровци, 
Каленовци, Прекръсте и Летница 
и стига до Драгоман. Проектът 
включва цялостна подмяна на 
пътната настилка, подобряване 
на отводняването, нова хоризон-
тална маркировка и знаци.

През 2017 г. са завършени 
СМР в участъка, който преми-
нава през Годеч. „Тази година при 
подобряване на метеорологични-
те условия работата по трето-
класния път ще продължи, с кое-
то ще се повиши безопасността 
на движение“, посочват от АПИ.
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Ежегодна галавечер по повод професионалния празник на строителния бранш, на която членовете на Камарата на строи-
телите в България, представители на държавната администрация, деловите и политическите среди, партньори и приятели на 
сектора ще имат шанса да празнуват заедно и да създадат полезни контакти. Ще бъдат връчени и наградите на Камарата 
на строителите за най-добра строителна практика през годината.

Основен партньор
 Лого на компанията на гърба на сцената на събитието
 2 безплатни куверта – покани за събитието
 Реклама във в. „Строител“ – 1 страница

Цена на пакет: 5000 лв. (без ДДС)

Партньор
 Лого на компанията на гърба на сцената на събитието
 1 безплатен куверт – покана за събитието
 Реклама във в. „Строител“ – 1/2 страница

Цена на пакет: 3000 лв. (без ДДС)

Вашата компания ще бъде представена пред най-точната аудитория – министри, потенциални бизнес партньори, медии.
Вашите бранд, продукти и услуги ще бъдат промотирани. 

Ще предоставим възможности за разширяване на Вашите бизнес контакти.

През 2018 г. вестник „Строител“ ще бъде организатор и медиен партньор на традиционните 
ежегодни форуми на КСБ, които ще съберат на едно място ключови фигури от държавните 

институции, общинските администрации и бизнеса.

26 октомври 2018 г.

ПАРТНЬОРСКИ ПАКЕТИ

26 септември 2018 г.
Осмият национален дискусионен форум цели да срещне представители на държавните институции, общинските власти и бизнеса с цел създаване 

на градивен диалог по проблемите на бранша, перспективите и възможностите през 2019 година и до края на програмен период 2014 - 2020, както и 
очакваните трудности и проблеми, преодоляването на които може да се търси с обединени усилия.

Генерален партньор

Лого на компанията на гърба на сцената на събитието
Изложбен щанд пред заседателната зала
Влагане на рекламни материали в информационните пакети
3 безплатни пропуска за събитието
30% отстъпка от таксата за всеки следващ участник
Реклама във в. „Строител“ – 1 страница

Цена на пакет: 5000 лв. без ДДС

Основен партньор

Лого на компанията на гърба на сцената на събитието
Влагане на рекламни материали в информационните 

    пакети
2 безплатни пропуска за събитието
20% отстъпка от таксата за всеки следващ участник
Реклама във в. „Строител“ – 1/2 страница

Цена на пакет: 3500 лв. без ДДС

Партньор

Лого на компанията на гърба 
    на сцената на събитието

1 безплатен пропуск 

Цена на пакет: 2000 лв. без ДДС

Научнопрактическа конференция
ОП „Околна среда“ и Програмата за развитие на селските райони в периода 2014 – 2020 г.

21 ноември 2018 г.

Партньор

Лого на компанията на гърба на  
   сцената на събитието

Реклама във в. „Строител“ –  
   1/2 страница

Лого на компанията на корицата  
   на сп. „Булаква“

1 безплатен пропуск

Цена на пакет: 2000 лв. (без ДДС)

При участие в 2 форума –

При участие в 3 форума –

25%
50%

отстъпка

отстъпка

Камарата на строителите в България и Българската асоциация по водите за осма поредна година организират конференция, на която да бъдат 
публично дефинирани и дискутирани най-належащите въпроси в областта на пречистването на отпадъчните води на населените места – новите 
технологии и практики у нас и в чужбина; качеството на предлаганите за финансиране проекти и критериите за тяхната оценка; ролята на от-
говорните фактори – съответните парламентарни комисии, централната администрация, общините, ВиК дружествата и неправителствените 
браншови организации, за ускоряване на процесите, свързани с развитието на ВиК сектора, и др. 

Основен партньор

Лого на компанията на гърба на сцената на събитието
Влагане на рекламни материали в информационния пакет   

   на всеки участник
2 безплатни пропуска за събитието
20% отстъпка от таксата за всеки следващ участник
Реклама във в. „Строител“ – 1/2 страница
Реклама в сп. „Булаква“ – 1/2 страница

Цена на пакет: 3500 лв. (без ДДС)

Генерален партньор

Лого на компанията на гърба на сцената на събитието
Изложбен щанд пред заседателната зала
Влагане на рекламни материали в информационните пакети
3 безплатни пропуска за събитието
30% отстъпка от таксата за всеки следващ участник
Реклама във в. „Строител“ – 1 страница
Реклама в сп. „Булаква“ – 1 страница

Цена на пакет: 5000 лв. (без ДДС)

Офертата важи за договори, 
сключени до 30 юни 2018 г.

За контакти: 0888 55 39 50
news.stroitel@gmail.com

„Вестник Строител“ ЕАД е сертифицирано за 
устойчиво управление на събития по стандарта 
ISO 20121 от Bureau Veritas Certification.

ИЗДАНИЕ НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В  БЪЛГАРИЯwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg

®

Генерален партньор
 Лого на компанията на гърба на сцената на събитието
 До 3-минутен рекламен клип на компанията, излъчван периодично 

    на големите екрани в балната зала в хода на вечерта
 Рекламни банери пред балната зала
 3 безплатни куверта – покани за събитието
 Реклама във в. „Строител“ – 2 страници

Цена на пакет: 7000 лв. (без ДДС)
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Старата балнеолечебница не само ще върне блясъка си, но и ще се превърне в модерен СПА център
Елица Илчева

Идейният проект за 
реновация на емблематич-
ната сграда на минерал-
ната баня в Банкя, която 
от 17 години се руши, е бил 
изготвен след обстойно 
проучване на опита на Бу-
дапеща и Мюнхен, който 
е интегриран в разработ-
ката, сподели кметът на 
района Рангел Марков при 
представянето му. Общи-
ната в унгарската сто-
лица стопанисва 12 стари 
минерални бани, които са 
реставрирани и допълнени 
с нови функции, а в Мюнхен 
е една от емблематичните 
сгради на известния нем-
ски архитект и професор 
във Висшето техническо 
училище в града Карл Хохе-
дер (1854 – 1917 г.), който 
е проектант и на нашата 
балнеолечебница. Това е 
било изключително важно, 
тъй като възстановява-
нето на архитектурния 
шедьовър у нас не може да 
бъде отделено от насища-
нето на сградата с нови, 
подходящи за съвременния 
живот дейности. Мащаби-
те на обекта са такива, че 
амбицията на кмета Мар-
ков и екипа му е тя да се 
превърне в най-големия СПА 
комплекс на България.

При обследванията про-
ектантите с ръководител 
арх. Чавдар Георгиев са ус-
тановили, че 

в българския проект на 

арх. Хохедер има сходни 

решения 

с тези на сградата 
в Мюнхен, строена меж-
ду 1897 – 1901 г., и тази в 
румънския град Сибиу, от-
ворена през 1904 г. Харак-
терни и за трита обекта 
са елементи в стила сеце-
сион. В Мюнхен се смята, 
че композицията е съобра-
зена със запазена на мяс-
тото древноримска баня. 
Главното фоайе в интерио-
ра и куполите на басейните 
в Банкя наподобяват тези 
на немската постройка. 
Българският проект обаче 
е уникален, защото е макси-
мално съобразен с мястото 
и средата. Най-съществе-
ната разлика, която носи и 
информация за степента на 
развитието на общество-

то у нас по онова време, е, 
че мъжките отделения не 
са по-големи от женските, 
както в другите здания, а 
еднакви и симетрични.

Балнеоложкият шедьовър 

от началото на ХХ в. 

външно се отличава 

със своята богата 
пластична украса, с орна-
ментика, декоративни пи-
ластри и корнизи. Банята 
е със застроена площ от 
1700 кв. м. 

20 години след постро-
яването д-р Марин Русев 
описва банята по след-
ния забележителен начин: 
„Тя представлява сложна 
концепция от един доста 
дълъг правоъгълник с две 
крила, издадени източно 
от двата края във форма-
та на полукръг. В средата 
на тоя полукръг се намира 
величественият портал 
с високи гранитни колони 
отстрани. Пред портала 
се намира една доста ви-
сока рампа, до която водят 
отпред широки гранитни 
стълби, а отстрани – ши-
рок автомобилен път. От-
страни на стълбата, върху 
края на рампата, има две 
големи гранитни вази. През 
величествения портал се 
влиза в банята като в 
храм“.

В градоустройствено 
решение проектът пред-
вижда максимално да се 
запази именно начинът, по 
който са посрещани посе-
тителите – т.е. през цен-
тралния вход. Организират 
се обаче и два допълнител-

ни - от изток и запад, с кое-
то ще се осигури достъпна 
среда, без да се засяга ав-
тентичният облик. В двете 
симетрични странични кри-
ла (мъжко и женско) има от-
крити вътрешни дворове. 

От първото ниво  

на сградата, 

където е изключително 
красивото входно фоайе, по-
сетителят ще се насочва 
вляво към съблекалните, къ-
дето ще се запази единият 
от двата кръгли басейна в 
оригиналния му вид. Такива 
ще останат и двете цар-
ски бани, както и някои от 
кабинетите, свързани с ле-
чение и профилактика. Вто-
рият басейн ще бъде хидро-
масажен. Допълнително ще 
има и сухи терапевтични 
помещения. Огледално на 
съблекалните в дясното 
крило се предлага обосо-
бяване на Виенски салон. 
Функционално двете крила 
ще са достъпни и през зад-
ното фоайе за посетители, 
които ще ползват проце-
дури. Две двураменни нови 
стълби и асансьор там, къ-
дето е сега съществуващо 
стълбище, ще осигуряват 
достъп до второ ниво. На 
него са предвидени услуги, 
които не са свързани с ми-
нералната вода. Вдясно ще 
има сладкарница, а вляво - 
козметично и йога студио, 
зала за курсове за здраво-
словно хранене, фитнес, 
както и детски тематичен 
център, който ще осигу-
рява грижа за малчугани, 
чиито родители са на про-

цедури. Над централното 
фоайе ще е изложбена зала 
в пространството над ка-
сите с гледка отвисоко към 
него. Там ще се разказва 
историята на лечебница-
та, може да има и гостува-
щи експозиции. В идейната 
разработка е предвидена 
възможност фоайето да се 
използва и за културни съ-
бития и дори за граждански 
обреди като сключване на 
брак, както е било някога. 

Сутеренното ниво, кое-
то при предишния живот 
на зданието е било изцяло 
обслужващо най-вече с по-
мещения, свързани с инста-
лациите и такива за персо-
нала, сега ще има зали за 
СПА услуги, две термални 
зони - парна баня и сауна, 
както и три тематични 
хидромасажни басейна. Ще 
се обособи и приемна зона 
с душове и шезлонги. Под 
двата големи басейна ще 
се отворят два СПА апар-

тамента за семейства или 
групи, които желаят да са в 
индивидуална среда.

Интересно е решение-
то за вътрешните дворове, 
достъпни именно от това 
сутеренно ниво, които до-
сега са осигурявали само 
зелени гледки на посети-
телите. Те ще се покрият 
с покриви от метал и стък-
ло, за да се интегрират в 
самата сграда. Там също 
ще има шезлонги и пейки в 
озеленена среда. 

Подпокривното ниво пък 
ще се използва за техниче-
ски помещения с венти-
лационни камери най-вече 
за басейните, където съ-
временните изисквания за 

микроклимат са много ви-
соки. В екстериорно отно-
шение покривите ще бъдат 
реставрирани в автенти-
чен вид, фасадата - също. 
Вътре са анализирани и 
детайлно описани всички 
елементи с висока худо-
жествена и архитектурна 
стойност. Няма да има ни-
какъв компромис с рестав-
рацията. Дървената лампе-
рия, облицовка, парапети, 
засводеният таван, къде-
то е пластичната украса - 
всичко ще върне блясъка си. 
Липсващите елементи ще 
се изградят наново. 

Царските бани също 
са част от безценната 
история на сградата и 
ще можем да ги виждаме 
точно такива, каквито са 
били. Някои от единичните 
кабини с вани също ще ос-
танат със старовремския 
си интериор.

Припомняме, че изграж-
дането на банята започва 

през далечната 1907 г. по 
инициатива на тогавашния 
министър на земеделието 
и търговията д-р. Никола 
Генадиев. Ръководител на 
строежа е арх. Нено Нешев. 
Предприемачи са братя Са-
вови от София и Никола 
Рангелов от Банкя.

Построена е за три 
години от 1907 до 1910 г., 
като за изграждането са 
вложени близо 1 млн. злат-
ни лева.  Тя е първата ле-
чебна банска сграда у нас, 
съобразена с модерните 
за времето си технически 
съоръжения. Тогава държи 
челна позиция на целия Бал-
кански полуостров. Когато 
отворила врати, се стича-

ли толкова много хора, че 
нямало време монетите да 
се броят една по една. Пе-
чалбата се мерела на кан-
тари, за да се пести вре-
ме. Цар Фердинанд бил сред 
най-честите посетители. 

Днес всички в Банкя се 
надяват, че старата сгра-
да не само ще върне слава-
та си на градско бижу, но 
и ще носи преки и косвени 
ползи на цялата община. 

Ръководството на сто-
личния район дълги години 
прави най-различни опити 
да спаси зданието, докато 
миналата година се стиг-
на до спасителната идея за 
особен вид публично-частно 
партньорство. При него пен-
сионното дружество „Али-
анц“ закупи право на строеж 
на хотел върху общински 
терен в близост. Срещу от-
стъпеното право на стро-
еж за 35 години местната 
власт получи сумата от 
8,115 млн. лв. без ДДС, кои-
то ще бъдат вложени в ре-
монта на банята, който ще 
се извърши на инженеринг 
от „Консорциум Банкя 2020“, 
включващ строителната 
фирма „Стреза“ и „Георгиев 
Дизайн Студио“. Те спечели-
ха конкурса на Столичната 
община с предложение за 
7,939 млн. лв. с ДДС, след 
като други кандидати не по-
дадоха оферти. Тогава кме-
тът Рангел Марков заяви, 
че при перфектно стечение 
на обстоятелствата зда-
нието - символ на Банкя, ще 
може да се ползва след 540 
календарни дни - през втора-
та половина на 2019 г. 

Снимка авторът
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№
КАНДИДАТ /                                                                                                

БЕНЕФИЦИЕНТ

НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                                                                          
 НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛО-

ЖЕНИЕ (НА ОБЕКТА)

Стойност 
за СМР                                    
с ДДС                                                                                                                                              
(лева) 

Стой-
ност за 

обучение 
на без-

работни 
(лева) 

1 ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

Ремонт на сграда съблекалня и 
реновация на открит басейн за 
обществено ползване и прос-
транството около него в УПИ 
I, кв. 85 по плана на град Вълчи 
дол 

323 135 17 952

2 ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ

Текущ ремонт в сградата на 
кметство, с.Комунига, УПИ XVI 
- 101, кв. 22 по плана на с. Кому-
нига, община Черноочене

348 669 19 371

3 ОБЩИНА ЛУКОВИТ
Осигуряване на достъпна сре-
да в сградата на общинска ад-
министрация Луковит

195 199 10 844

4 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Основен ремонт на музейна 
сграда в гр. Тервел 140 809

НЕ

5 ОБЩИНА СЪРНИЦА

Въвеждане на мерки енергийна 
ефективност и основен ре-
монт на сграда на Общинска 
администрация в имот 605, 
УПИ VIII по плана на гр. Сърница

179 992

6 ОБЩИНА РУЖИНЦИ

Подмяна покривно покритие 
и благоустрояване на фасади 
за обновяване за ен. ефектив-
ност на сградата на Народно 
читалище „Хр. Ботев 1898“,  
с. Ружинци

153 589

7 ОБЩИНА ТРОЯН

Основен ремонт на Центъра за 
административно обслужване 
и салона в сградата на Общин-
ска администрация - Троян

170 896

8 ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Фасадна реставрация и под-
мяна на дограма на Център 
за подпомагане на личностно 
развите - ЦРД, гр. Плевен, ул. 
„Дойран“ №79

257 997 14 333

9 ОБЩИНА РАЗЛОГ Ремонт на сградата на кмет-
ство, село Баня, община Разлог 92 280

НЕ
10 ОБЩИНА ИВАНОВО

Ремонт и модернизация по 
проект „Красива България“ на 
кметство с. Червен

77 995

11 ОБЩИНА САМОКОВ Текущ ремонт на младежки дом 
- гр. Самоков 224 472 12 471

12 ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ
Вътрешен ремонт на админи-
стративна сграда на община 
Козлодуй

144 618
НЕ

13 ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Часовникова кула - гр. Нови па-
зар 141 104

14 ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪР-
НОВО

Ремонт спортна зала „Сава Ве-
личков“; УПИ IV, кв. 237 по КП на 
гр. Велико Търново

191 092 10 616

15 ОБЩИНА АКСАКОВО

Основен ремонт и реконструк-
ция  на общинска сграда в УПИ 
IХ, кв.16 по плана на с. Слънче-
во, община Аксаково

222 458 12 359

16 ОБЛАСТНА АДМИНИ-
СТРАЦИЯ СИЛИСТРА

Обществена сграда за култур-
но-просветна дейност в гр. 
Силистра

143 958

НЕ

17 ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
Изграждане на достъпна среда 
в сградата на Общинска адми-
нистрация гр. Казанлък

170 244

ОБЩО ЗА 17 ОБЕКТА ПО МЯРКА М01: 3 178 508 97 946

Свилена Гражданска 

Общо 36 предложения за подобрява-
не на обществената среда, за социална 
инфраструктура и за услуги от резиден-
тен тип ще се финансират през 2018 г. 
по проект „Красива България“ на Минис-
терството на труда и социалната поли-
тика, съобщиха от ведомството. Това 
реши Управителният съвет на проекта 
по време на заседание. 35 от предложе-
нията са на общини, а 1 – на областна 
администрация. С реализирането им ще 
се обновят и ремонтират 3 детски ясли, 
8 детски градини и 3 училища, 3 дневни 
центъра за социални услуги и 1 център 
за настаняване от семеен тип, 1 бол-
ница и 9 сгради за обществено-админи-

стративно обслужване. По проект „Кра-
сива България“ през тази година ще се 
реновират и 6 културни обекта, и 2 за 
спорт и отдих. 

Кампанията за набиране на пред-
ложения за финансиране премина при 
изключително голям интерес. Бяха по-
дадени предложения от 97 общински и 
областни администрации – с 10% повече 
в сравнение с 2017 г.  

Общата стойност на одобрените 36 
проекта е 7,1 млн. лв. От тях 3 млн. лв. 
се осигуряват по „Красива България“. 
Останалата част е съфинансиране от 
бенефициентите. 

Проектите, които ще се подкрепят, 
са на общините Вълчи дол, Чупрене, Лу-
ковит, Тервел, Сърница, Ружинци, Троян, 

Плевен, Разлог, Иваново, Самоков, Козло-
дуй, Нови пазар, Велико Търново, Аксаково, 
Казанлък, Главиница, Венец, Столичната 
община, Ботевград, Бяла Слатина, Бур-
гас, Две могили, Гулянци, Садово, Дими-
тровград, Велики Преслав, Павликени, 
Банско, Гоце Делчев, Свищов, Лясковец, 
Русе, Монтана и Лозница. Финансиране 
по „Красива България“ ще получи и об-
ластната администрация на Силистра.

Изпълнението им ще осигури работ-
ни места за минимум 550 души в строи-
телството, от които поне 220 души ще 
са регистрирани безработни в бюрата 
по труда. Най-малко 145 търсещи работа 
ще преминат през подходящо професио-
нално обучение, за да могат да се вклю-
чат в ремонтните дейности.

Предложенията са за подобряване на обществената среда, за социална инфраструктура и за услуги от резидентен тип

1 ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА 

Преустройство и пристрой-
ка от Дневен център за пъл-
нолетни лица с увреждания в 
ЦСРИ в УПИ XIII-191,198, кв. 32,  
с. Сокол

162 648

НЕ

2 ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Ремонт на  сграда  на  ДГ 
„Снежaнка“ -  с. Изгрев, ул. „Лу-
догорие“ №57, УПИ II, кв. 29

95 331

3 СО - Р-н „Студентски“
Строително-монтажни работи 
по ремонт на басейн в сграда-
та на 55 СУ „Петко Каравелов“

360 000 20 000

4 ОБЩИНА БОТЕВГРАД Реконструкция и ремонт на ДЯ 
„Здравец“, гр. Ботевград 358 459 19 914

5 ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
Вътрешно преустройство на 
втори етаж от МБАЛ-Бяла 
Слатина

179 910 НЕ

6 ОБЩИНА БУРГАС

Създаване на благоприятни ус-
ловия за предучилищно образо-
вание на деца чрез подобряване 
на социалната инфраструкту-
ра на ДГ „Теменуга“ - с. Равнец

309 959 17 220

7 ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

Основен ремонт на сани-
тарни възли в сгради с ид. 
20184.1.755.1 и 20184.1.755.2 на 
СУ „Св. св. Кирил и Методий“, 
гр. Две могили

128 291 НЕ

8 ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

Въвеждане на мерки за енер-
гийна ефективност на сгра-
дата на СУ „Асен Златаров“ -  
с. Гиген

214 682 11 927

9 ОБЩИНА САДОВО Детска градина „Първи юни“,  
с. Болярци 112 466

НЕ

10 ОБЩИНА ДИМИТРОВ-
ГРАД

Основен ремонт и внедряване 
на мерки за енергийна ефек-
тивност на детска градина 
№4, филиал с. Черногорово

149 765

11 ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕ-
СЛАВ

Основен ремонт, благоустро-
яване и  мерки за енергийна 
ефективност на ЦДГ „Славей-
че“ - с. Драгоево

61 746

12 ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

Изграждане на три площадки с 
детски съоръжения и  ремонт 
на ограда в двора на детска 
градина „8-ми март“, гр. Пав-
ликени

102 863

13 ОБЩИНА БАНСКО

Прилагане на мерки за енер-
гийна ефективност в сграда 
на СУПЦ с Обществена кухня, 
гр. Банско

214 210 11 901

14 ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Текущ ремонт на детска гради-
на „Пролет“, с. Мосомище 229 787 12 766

15 ОБЩИНА СВИЩОВ
„Благоустрояване на открити 
площадки на детска градина 
„Чиполино“ - град Свищов

180 000

НЕ16 ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

Детска ясла „Мир“, гр. Лясковец 
- Рехабилитация на детска пло-
щадка за деца до 3 г. и ремонт 
и възстановяване на ограда  

80 295

17 ОБЩИНА РУСЕ
Външен асансьор към сградата 
на „Дневен център за стари 
хора“

110 388

18 ОБЩИНА МОНТАНА
Въвеждане на енергоспестя-
ващи мерки за ДЯ №3, гр. Мон-
тана

213 234 11 846

ОБЩО ЗА 18 ОБЕКТА ПО МЯРКА М02: 3 264 034 105 574

1 ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

Център за настаняване от 
семеен тип в УПИ XIV, кв. 34,  
с. Ловско (пристройка и ре-
монт на дом за възрастни хора 
с физически увреждания)

170 962
НЕ

ЗА 1 ОБЕКТ ПО МЯРКА М02-01: 170 962

ОБЩО ЗА 36 ОБЕКТА ПО МЕРКИ М01, М02 И М02-01: 6 613 504 203 520

ОДОБРЕНИ ОБЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕЗ 2018 Г. ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“

Снимка авторът

По „Красива България” ще бъде осигурена достъпна 
среда в сградата на общинската администрация  
в Луковит



16 ОБЩИНИ

СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Ñòðîèòåë петък, 23 февруари 2018

Георги Сотиров

Община Елин Пелин заема източна-
та част на Софийското поле и разполо-
жените му от север склонове на Стара 
планина и от юг-югоизток на Средна 
гора. Релефът е високоравнинен, полу-
планински и планински. За територията 
на общината най-висок е връх Мургаш 
– 1687 м.

През равното Софийско поле минават 
важни пътища, свързващи Азия със За-
падна Европа. Многобройни са следите 
от стари селища и крепости, строени 
по протежението им. Територията на 
общината е пресичана от тъй нарече-
ния Траянов друм от II в. Тракийските 
селища и надгробни могили и находките 
в тях свидетелстват за висока духовна 
и материална култура. Римляните и ви-

зантийците също са оставили значими 
следи. До с. Лесново край римския път 
(III век) се намира голяма пътна стан-
ция, наречена Бурагара. Югозападно от 
гр. Елин Пелин са открити и проучени 
от археолозите останки от крайпътна 
стражева кула (стражница) с прилежащо 
към нея малко селище (IV в.). Наблизо е 
открито и създадено по-късно славянско 
селище, просъществувало до началния 

период на османското владичество. На 
три километра южно от с. Нови хан се 
намират слабо запазени руини от тра-
кийско селище с крепостна стена. На ня-
колко места в западна посока от селото 
има останки от римски населени места.

От времето на Втората българска 
държава е църквата „Свети Николай 
Чудотворец“ в с. Столник. На 4 км от 
с. Елешница е Елешнишкият манастир, 

Инж. Орловски, пог-

лед нато в географски 

план, най-бързоразвива-

щата се община на изток 

от столицата е Елин Пе-

лин. 

И това ще продължи да 
е така. През 2017 г. при нас 
постъпиха доста на брой 
мащабни инвестиционни 
намерения, което показва, 
че вложенията в община-
та ще вървят възходящо. 
Задълбочават се намере-
нията на големи компании 
да инвестират в строи-
телството на логистични 
центрове от всички сфери 
на икономиката. Мястото 
ни се оказа изключително 
подходящо за изграждане-
то на складови бази и за 
ситуирането в близост до 
София на бизнеси, които 
обслужват цялата стра-
на. Въпросните компании 
се занимават с внос на 
стоки и при нас ги разпре-
делят за транспортира-
не. Имаме инвестиции и 
в производствени мощно-

сти, но те не са толкова 
големи. Това, което също 
прави впечатление през 
изминалата година, а и 
от началото на тази, са 
намеренията в областта 
на жилищното строител-
ство. Става дума за едно 
от най-динамично развива-
щите се села в общината, 
а и не само в нея. Това е 
Нови хан, където има ин-
вестиции за изграждане 
на затворени комплекси 
от еднофамилни жилищ-
ни сгради, по подобие на 
американските от този 
вид. При тях е предвидено 
строителството на всич-
ки необходими комуникации 
и инфраструктура, вклю-
чително и инсталации за 
доставяне на газ за дома-
кинствата. Става въпрос 
за закупени терени преди 
селото, като идвате от 
София. 

Отредените за жи-
лищно строителство в 
района на селото са към 
200 дка.

Каква е заетостта в 

района? 

Почти няма безрабо-
тица.  Практическата 
липса на незаети хора е 
и проблем, защото вло-
женията изпреварват 
подготовката на квали-
фицирани работници и 
обезпечаването на знае-
щи и можещи специалисти 
затруднява икономиката. 
Наскоро имах делова сре-
ща с голям инвеститор на 
територията на с. Равно 
поле и той заяви, че и в 
нашата община е дошло 
време фирмите да кра-
дат качествените хора. 
Това предполага ръст на 
работната заплата и аз 
лично приветствам тази 
тенденция. Според мен 
този процес най-вероятно 
ще доведе и до увеличава-
не броя на населението ни, 
като показателен факт за 
това е именно бързото 
заселване на двата ком-
плекса край вилната зона 
Побит камък в землището 

на Нови хан. 
Официалната безрабо-

тица при нас е към 3,5%.

Един от Вашите ресо-

ри като зам.-кмет са ин-

вестициите. Започнахте 

с тях, но сигурно можете 

да добавите и още.

Мога например за об-
щината като инвести-
тор. Нашите намерения 
през новата година са да 
обърнем по-сериозно вни-
мание на с. Равно поле. В 
последните две години 
отделихме доста сериозен 
ресурс в развитието на с. 
Нови хан, защото то, не 
само по наша преценка, се 
оформи като най-динамич-
но развиващ се регион от 
селски тип в страната. 
Няма спор, че населението 
му ще се увеличава непре-
къснато и затова разши-
ряваме детската градина, 
има и проект това да на-
правим и в училището. 

От другата страна е 
Равно поле. Селото след 
общинския център е най-
големият нетен вносител 
на средства в бюджета на 
общината. Там има много 
производства и всички-

те тези реални инвести-
ции дават резултати под 
формата на преки данъци. 
От тази гледна точка ние 
считаме, че е редно голя-
ма част от налозите да 
се връщат в съответните 
населени места, с което 
да подпомогнем обновява-
нето на инфраструкту-
рата. Нашите намерения 
са с тези средства да 
изградим плувен басейн в 
местното училище, да ре-
новираме физкултурния са-
лон, който от 10 години не 
се използва, и да санира-
ме сградата на школото. 
Има и спортни площадки, 
които се нуждаят от ре-
монтни дейности, това се 
отнася и за площада на с. 
Равно поле, и за сградата 
на кметството. С други 
думи, през 2018 г. е ред 
общината да се фокуси-
ра на това красиво село с 
трудолюбиви хора. Посте-
пенно, съобразно бюдже-
та ни ще преминаваме от 
селище към селище, за да 
решаваме основните про-
блеми. 

Равно поле граничи с 

друго Ваше знаково село 

- Мусачево. В последно 

време то нашумя с една 

далекоизточна инициати-

ва - в него да се постро-

ят хотели, и така сели-

щето да се превърне в 

Лас Вегас на Балканите. 

Какво стана с това амби-

циозно намерение?

В отделни моменти 
компанията се активизира 
да осъществи тази своя 
идея. Набавя необходими-
те неща, купува терени, 
но после настъпва зати-
шие. Иначе сертификатът 
за инвестиционни намере-
ния е подновен…

В ресора Ви влиза и ра-

ботата с европейските 

проекти.

Известно е, че държа-
вата сега приоритизира 
Северозападна България 
и общините с висока без-
работица. Ние, разбира се, 
отчитаме, че тя е пред-
приела подхода на дивер-
сификацията на инвести-
циите, които иначе през 
годините се струпваха на 
няколко места в страна-
та - около София, Пловдив, 
Варна. 

В момента очакваме да 

Инж. Радослав Орловски, зам.-кмет с ресор „Инвестиции, 
европейски проекти, строителство и екология“:

Снимки авторът
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построен през XV век. През XVI - XVIII в. 
той е оживен книжовен център. В църк-
вата му „Света Богородица“ са запазени 
ценни стенописи от XVI и XIX в. 

Елинпелинският край е едно от най-
запазените средища на шопската етно-
културна общност - типичният твърд 
говор, белодрешното облекло, харак-
терните народни танци, песни и хумор. 
Традициите на местното население на-

мират своята ежегодна изява на Шоп-
ския празник в гр. Елин Пелин, който се 
провежда от 1970 г.

Още през Възраждането тогаваш-
ното с. Новоселци (сега гр. Елин Пелин) 
постепенно се превръща в естествен 
културен и търговски център за близ-
ките селища. През 1881 г. то е обявено 
за един от околийските центрове на 
Княжество България. Голяма роля в раз-

витието му изиграват построяването 
на железопътната линия София - Са-
ранбей (Септември) и създаването на 
първата керамична фабрика в страната 
– „Изида”, намираща се на 4 км южно от 
сегашния град. С течение на времето 
селото укрепва икономически. В края на 
XIX в. са създадени класно училище и чи-
талище, които работят за повишаване 
на културата и просветата на населе-

нието в региона. През 1950 г. с. Ново-
селци е преименувано на Елин Пелин. От 
1960 г. е обявено за град.

Днес общината се променя ежеднев-
но и определящото понятие за това е 
думата строителство, в това се убе-
дихме след разговора ни с инж. Радослав 
Орловски - зам.-кмет с ресор „Инвести-
ции, европейски проекти, строителство 
и екология”.

се класираме с проект по 
мярка 7.2 на Програмата 
за развитие на селските 
райони (ПРСР) за рехаби-
литация на пътя гр. Елин 
Пелин- яз. „Огняново“. Ре-
ализацията на предложе-
нието ни ще има редица 
положителни резултати. 
В общината основно ин-
вестициите са насочени 
към изграждане на произ-
водствени и логистични 
центрове и жилищно стро-
ителство, но туризмът, за 
който имаме дадености, 
някак си изостана… Про-
ектът на пътя до язовира 
предполага уширения, кои-
то могат да се използват 
за колоездене. Нашите на-
блюдения са, че през уикен-
дите много хора от София 
идват да карат семейно 
велосипеди по нашите пъ-
тища. Говорим за огромен 
брой желаещи да излязат 
на въздух от мегаполиса. С 
новата идея ще осигурим 
възможност язовирът да 
се превърне в нещо различ-
но от място само за ри-
барите. Да се превърне в 
място за водни спортове, 
пешеходен и фототуризъм, 
пикници на открито и т.н.

Трябва да кажа обаче, 
че самият водоем все още 
е с неустановен статут, 
а на всичко отгоре за него 
няма и издаден акт 16, не-
зависимо че закритият МК 
„Кремиковци” интензивно 
го използваше още от 90-
те години на миналия век 
за производствени нужди 
до самото му спиране от 
експлоатация. „Огняново” е 
един от 30-ината язовира 
със стратегическо значе-

ние. Той е тежък за под-
държане и в момента вър-
ви процедура за неговото 
стопанисване. Необходими 
са много средства за нор-
малната му експлоатация. 

Новата скоростна жп 

магистрала ще премина-

ва и през територията 

на общината. А Европей-

ската комисия одобри 

финансирането на проек-

та за модернизацията на 

жп отсечката Елин Пелин 

- Костенец в размер на 

451 млн. лв.

Този модерен жп транс-
порт ще бъде добре дошъл 
за близо 53 хил. души, жи-
веещи във визираната 
територия. Като община 
ние можем само да привет-
стваме това строител-
ство, което ще премахне 
всички пресичания на едно 
ниво между железопътния 
транспорт и автомобил-
ното движение. Проек-
тът е по ОП „Транспорт и 
транспортна инфраструк-
тура 2014 - 2020“. Отсеч-
ката, която преминава 
през сложен планински те-
рен към Вакарел, ще спо-
собства за бързото прид-
вижване на стоки и хора, а 
за времето на реализация 
до 2023 г. ще има нужда 
и от работна ръка, като 
се надяваме наши хора 
също да попаднат сред жп 
строителите в една или 
друга степен. За нас от 
значение е, че проектът 
предполага изграждането 
на надлез над жп линията 
на гара Верила, където 
в момента се образуват 
огромни опашки от чака-

щи ТИР-ове с продукция 
от или за промишлените 
предприятия или складови-
те бази на територията 
на общината при спуснати 
бариери. А това е много 
често, защото, да не за-
бравяме, там функционира 
двойна жп линия…

Работим много актив-
но да осигурим финанси-
ране за осъществяването 
на връзката между пътя 
от жп гара Верила до с. 
Равно поле с трасето от 
общинския център до жп 
гара Елин Пелин. Има изра-
ботен проект още преди 
10-ина години, който цели 
да свърже двете икономи-
чески агломерации, без да 
преминава през населени 
места. Това ще бъде от 
особено значение за го-
лемите логистични бази 
и тяхната връзка с АМ 
„Тракия”. В гара Елин Пелин 
установяваме сериозно на-

прежение сред местното 
население от непрекъсна-
тото нарастване на теж-
котоварното движение по 
съществуващите пъти-
ща. Почти всеки месец 
има граждански проте-
сти, напуквания на къщи 
вследствие на вибрациите 
и т.н. За шума да не гово-
рим… Затова идеята за 
свързващата отсечка на 
упоменатите територии 
ще извади този трафик 
извън населените места.

Разкажете как се раз-

вива добивната промиш-

леност в региона. Въглищ-

ната мина „Чукурово“ вече 

не функционира.

Да, и в момента на дне-
вен ред са мероприятия по 
рекултивацията. Пробле-
мен е и въпросът за кари-

ерата за кварцов пясък в 
природния парк над вилна 
зона Побит камък. Тя е от 
60-те години на миналия 
век с прекъснат добив. В 
началото на т.г. концеси-
онерът й реши да я отво-
ри отново, но тази идея 
срещна недоволството на 
хората. В близост до нахо-
дището вече се разви го-
лям комплекс и бъдещите 
инвестиционни намерения 
са изключително за жи-
лищни нужди. Много хора 
от София закупиха или са в 
процедури за придобиване 
на апартаменти или къщи 
в региона. Те са се ориен-
тирали към избягване на 
градския шум и пренасе-
леността на столичните 
квартали. 

Как протича живо-

тът в населените Ви 

места? 

С малки изключения на-

шите села са живи. Труд-
но върви с. Потоп, което 
е със затихващи функции. 
Там местността е пре-
красна, но от повече от 
20 години инфраструк-
турата не е обновявана. 
Имаме идея за рехабили-
тация на пътя, който пре-
минава през селото. 

В другите ни селища 
се забелязва постепенно 
съживяване и връщане в 
бащините къщи на хора 
в пенсионна или следпен-
сионна възраст. Ситу-
ацията е благоприятна 
и за млади семейства, 
които работят в общи-
ната или в столицата. 
Пътуването е лесно и 
бързо. За пример мога да 
дам малкото с. Карапол-
ци – прекрасна локация, 
асфалтирани улици, ре-

новирана църква, парк и 
предпочитана от целия 
регион изворна вода, во-
допровод, канализация, а 
имотите непрекъснато 
увеличават цената си. А 
пък в едно също знаково 
за общината село Лесно-
во има летище, където се 
обучават пилоти за мал-
ката авиация. Изграждат 
се сгради с промишлено 
предназначение, складови 
бази и нови къщи. 

Впрочем да не про-
пусна да отбележа, че в 
нашата община има от-
лично работеща фабрика 
с чуждестранен инвес-
титор, която изработва 
кожените тапицерии за 
една от най-престижни-
те германски марки леки 
коли…

 
Газифицирана ли е об-

щината?

Да,  и  тази  инфра-

структура продължава 
да се развива. Строител-
ството на съоръжения в 
момента е съсредото-
чено на територията на 
индустриалния парк и жи-
лищата в с. Равно поле. На 
следващ етап газовото 
ни дружество ще насочи 
усилията си и към другите 
села - Петково, Лесново, 
Огняново. Една устойчи-
ва екологична тенденция, 
спор няма. Ще допълня, че 
хората активно се включ-
ват към газоснабдител-
ната мрежа, отчитайки 
предимството на този 
вид енергия пред досега 
използваните от техните 
домакинства. Дружество-
то ни е ориентирано към 
хората и не търсим някак-
ва печалба от дейността 
му, а осъществяваме иде-
ята ни да доближим тази 
услуга до възможностите 
на населението. 

Как модернизирате 

образователната инфра-

структура?

В началото на нашия 
разговор споменах  за 
разширенията, които ще 
направим в тази сфера. 
За т.г. сме предвидили и 
изграждане на физкулту-
рен салон в основното 
училище в града, който 
да бъде с възможности да 
се провеждат състезания 
по художествена гимнас-
тика, а нашият отбор по 
тази дисциплина вече има 
международни награди. 
Очакваме финансиране 
от 750 000 лв. от Минис-
терството на спорта за 
спортна инфраструктура 
в учебни заведения. Наша-
та градска спортна зала 
- много модерно съоръже-
ние, вече няма капацитет 
за допълнителни меропри-
ятия и затова се налага 
да я разширим. 

Завършвате и строи-

телството на голямата 

църква на гара Елин Пе-

лин.

Да, нашият кмет доц. 
д-р инж. Ивайло Симеонов 
си постави три цели при 
встъпването в длъжност. 
Първата беше строител-
ство на детска градина, 
която става факт на 99%. 
Втората е училището, чи-
ето изграждане предстои, 
и третата - църквата на 
гара Елин Пелин, като на-
шето желание е тя да от-
вори врати в края на май, 
когато е храмовият праз-
ник „Св. св. Константин и 
Елена“.

Храмът на гара Елин Пелин

Реновираното читалище в общинския център
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Инвестицията е за 16 млн. лв., половината средства са от местния бюджет

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Проектът за изгражда-
не на защитно покритие 
на Епископската базили-
ка на Филипопол вече е 
съгласуван с Националния 
институт за недвижимо 
културно наследство. Това 
е станало ясно в Пловдив 
по време на представяне-
то на предложението от 
екип на Фондация „Амери-
ка за България“ в присъст-
вието на кмета инж. Иван 
Тотев.

Строителството ще 
започне след завършва-
нето на укрепителните 
дейности, като целта е 
да приключи през 2019 г., 
когато Пловдив ще бъде 
Европейска столица на 
културата, за да може 
обектът да бъде посетен 

от стотиците хиляди 
гости. Общата инвес-
тиция е в размер над 16 
млн. лв., като 8,2 млн. лв. 
са от Фондация „Америка 
за България“, останалите 
се осигуряват от местния 
бюджет. 

Сградата ще бъде на 
две нива и в нея ще се 
експонират над 2000 кв. м 
уникални мозайки. Висо-

чината на зданието ще е 
10 м, а фасадата му ще е 
от неизползвано досега у 
нас стъкло. Ще повтаря 
контурите на Епископска-
та базилика, но не в ори-
гиналните й размери. В 
сградата ще има ателие 
за реставратори, мага-
зин за сувенири, зала за 
прожекции, пространство 
за културни събития, вир-

туална реалност и др. От 
панорамна тераса ще се 
разкрива гледка към Ан-
тичния театър, Форума, 
Одеона, а Епископската 
базилика ще бележи на-
чалото на туристически 
маршрут.

Проектът предвиж-
да още изграждането 
на детска площадка, сух 
фонтан, допълнителни 

места за паркиране, вело-
алея. Пред катедралата 
„Свети Лудвиг“ ще бъде 
обособен площад, а на 
мястото на съществува-
щия сега паркинг – зелено 
пространство с пеше-
ходно преминаване. Ще 
бъдат оформени места 
за отдих, ще има и малко 
кафене. Площадното прос-
транство ще е 8500 кв. м, 
а разгърнатата площ на 
защитната конструкция - 
4800 кв. м.

„Правим сграда, която 
да защити археологията. 
Тя не е самоцелна, с нея 
искаме да покажем запа-
зените артефакти“, е раз-
яснил арх. Николай Трайков 
от Фондация „Америка за 
България”.

Арх. Пламена Андонова 
е подчертала, че желание-
то на екипа е намесата в 
средата да бъде минимал-
на, а основната цел е сли-
ването на зданието с ос-
таналата градска тъкан.

Община Велико Търново раз-
работва приоритетни проекти 
за близо 33 млн. лв., съобщи-
ха от пресцентъра на мест-
ната власт. Четири от тях 
са на обща стойност близо 
21 млн. лв. Става въпрос за ин-
тегрирания градски транспорт, 
за създаването на атрактивна 
зона за културен и конгресен 
туризъм на територията на 
Старото военно училище, за 
проектирането и разширява-
нето на Мултимедиен посети-
телски център и за реконструк-
цията и обновяването на музей 
„Възраждане и Учредително съ-
брание".

Други три проекта, които 
вече са в процес на оценка, са 
на стойност почти 12 млн. лв. 
Те включват изграждането на 
комплекс от социални услуги за 
деца и общи трансгранични ак-
тиви в подкрепа на устойчиво-

то развитие на туризма.
„Община Велико Търново 

се нарежда сред първите по 
ефективност и резултатност 
в усвояването на европейски 
средства“, е посочил кметът 
инж. Даниел Панов в отчета на 

управленската си програма. 
Той допълни, че вече са 

одобрени инвестиции за над 
43 млн. лв. за следващите пет 
години, като още миналата го-
дина е започнала работата по 
някои от тях.

Община Берковица подготвя процедурата за избор на изпълни-
тел по проекта за реконструкция на общинската пътна мрежа. Ще 
се рехабилитират и 14,4 км от шосета и 10 010 кв. м тротоари.

Финансирането е по Програмата за развитие на селските ра-
йони е от края на 2016 г. Стойността на проекта е 6 997 927 лв. 
с ДДС. 

Правителството 
разреши на „Напоител-
ни системи” ЕАД да 
извърши продажба на 
общината в Петрич на 
имот, собственост на 
дружеството. Той е с 
площ 7,665 дка заедно 
с построени админи-
стративна сграда и кантон и се намира в землището на с. Стар-
чево в съседство на комплекс „Ванга” в местността Рупите.

Сделката се осъществи чрез пряко договаряне, а идеята е 
върху посочения имот да бъде възможно разширяване на пътя с 
втора лента, който води до храма на Ванга и до античния град 
Хераклея Синтика. Към момента движението в участъка се осъ-
ществява в едно платно.

ТЪРГОВИЩЕ

Снежана Гечева, 
ОП на КСБ – Търговище 

И през 2018 г. община Търговище продъл-
жава обновяването на уличната инфраструк-
тура, съобщават от пресцентъра на местна-
та власт. Тази година ще бъде ремонтирана 
ул. „Любен Каравелов“ - от ул. „Копривщица“ 
до ул. „3 март“ в града, за което са предвиде-
ни 230 хил. лв. в капиталовата програма. 250 
хил. лв. ще бъдат вложени в рехабилитацията 
по цялата дължина на улиците „Христо Ботев“ 
и „Радомир“. Други 67 хил. лв. са заделени за 
обновяването на път в промишлената зона на 
Търговище. За 110 хил. лв. ще бъде подменена 
тротоарната настилка на бул. „Александър 
Стамболийски“, който беше ремонтиран от 
Агенция „Пътна инфраструктура“ след внесено 
искане от общината.  

За пръв път от години се отделят по-се-
риозни средства за рехабилитация и на транс-
портната инфраструктура в селата. Половин 
милион лева са предвидени за обновяването на 
главните улици в 10 населени места – в села-
та Овчарово, Черковна, Разбойна, Руец, Баячево, 

Пайдушко, Макариополско, Буховци,  Здравец и  Го-
лямо Ново.  Отделени са и 123 хил. лв. за ремонт 
на пътя Буйново - Твърдинци.

По проекта по ОП „Региони в растеж 2014 
- 2020“, който е за 5,5 млн. лв., продължава ре-
хабилитацията на улиците „Гладстон“, „Велико 
Търново”, „3 март” от бул. „Трайко Китанчев” до 
връзката с околовръстния път и бул. „Сюрен”. 
В рамките на това предложение е изградено и 
кръговото кръстовище на бул. „Митрополит Ан-
дрей“. Част от него е и модернизирането на зони 
от кв. „Запад 2“. Там се ремонтират квартални 
свързващи улици и пространства с изграждане 
на спортни съоръжения и други. 

За изготвянето на работни проекти за бла-
гоустрояване на части от квартали в града са 
заделени 50 хил. лв. Те ще са в пространства 
между ул. „Хаджи Димитър“ и ул. „Братя Мила-
динови“, познато като Огледалото, и между 
бул. „Митрополит Андрей“ и ул. „Скопие“. Подго-
товката на проектите ще позволи в следващи-
те години там да се извърши планираното об-
новяване. 30 хил. лв. са отделени за асфалтиране 
на вътрешни квартални пространства между 
бул. „Трайко Китанчев“ и ул. „Република“.

Снежана Гечева, 
ОП на КСБ – Търговище 

На обществено обсъждане в сграда-
та на местната администрация е бил 
представен проектът на Генералния план 
за организацията на движението в Търго-
вище. „Възложихме изготвянето на тази 
схема, защото проблемът с нарастващия 
брой автомобили става все по-осезаем 
с всяка изминала година. През 2017 г. в 
Търговище са регистрирани над 30 хил. 
превозни средства, докато през 2012 г. 
те са били 15 хил. Само за последните 5 
години увеличението е двойно“, е заявил 
кметът д-р Дарин Димитров. Сред пред-
ложенията за подобряване на пропуска-
телната способност е изграждането на 
три нови кръгови кръстовища. Едно от 
тях ще е на ул. „Паисий“ и „Капитан Да-
наджиев“. Другите две са планирани на 
бул. „Трайко Китанчев“ и бул. „Александър 
Стамболийски“, както и на кръстовище-
то на улиците „Кюстенджа“ и „Стефан 
Караджа“.

Светофар е планиран до болницата, 
на кръстовището на бул. „Сюрен“ и но-
воизградения т.нар пробив Катрафилов.

Друго от разписаните решения е 
въвеждане на еднопосочно движение по 
улиците „Георги С. Раковски“ и „Васил 
Петлешков“ като алтернатива на пар-
кирането по тротоари, улици и зелени 
площи.

Предлага се и въвеждането на „Синя 
зона“ в центъра, а за улиците на които 
това е невъзможно, ще се забрани пар-
кирането. 

Планът дава идея за велоалеи, които 
да покрият територията на града и да 
насърчат този екологичен начин на прид-
вижване.

Всички получени предложения от 
граждани ще бъдат разгледани от Ко-
мисията по транспорт и безопасност 
на движението към Общинския съвет 
(ОбС). Проектът за план ще бъде прера-
ботен и представен отново. Транспорт-
ната схема следва да бъде одобрена и 
от ОбС.
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Започна модернизаци-
ята на пощата в новата 
част на Несебър. Обектът 
е заложен за изпълнение 
през тази година, като се 
предвиждат освен ремонт 
на съществуващата по-
стройка и строеж на нова 
на 4 етажа. „Целта ни е да 
приобщим старото здание 
чисто визуално и да удо-
влетворим нуждата от до-
пълнителен сграден фонд“, 
е информирал кметът Ни-
колай Димитров. За да се 
впише в площадното прос-
транство, обектът ще се 
облицова изцяло с каменни 

плочи, а скатният покрив 
ще се замени с плосък. Очак-
ва се да бъде открит през 

следващата година.
Междувременно стар-

тира и реконструкция на 

уличната мрежа в Стария 
град. Ще бъдат подменени 
настилки и тротоари на 

ул. „Месембрия“, ул. „Мит-
рополитска“ и част от 
ул. „Мена“. Проектът е по 
INTERREG „България – Тур-
ция 2014 - 2020“, който 
местната администрация 
изпълнява в партньорство 
с община Къркларели. Той 
е следващият етап в ре-
ализацията на голямата 

идея на администрацията 
в Несебър да унифицира ин-
фраструктурата до всички 
паметници на културата в 
тази територия. Очаква 
се строително-монтажни-
те работи да приключат 
до началото на летния 
сезон. Стойността им е 
971 045 лв.

Община Гоце Делчев 
търси  изпълнител  за 
строителни и монтажни 
работи за цялостно об-
новяване на Второ основ-
но училище „Гоце Делчев“, 
детските градини „Калин-
ка“ и „Радост“. Срокът за 
реализация е една година, 
а общата прогнозна стой-
ност – 4,6 млн. лв. За да 
отговорят на изисквания-
та за подбор, участници-
те следва да притежават 
стандарт ISO 14001:2015 
за опазване на околната 
среда или еквивалентен 
с обхват съобразно пред-
мета на възлаганата об-
ществена поръчка. Тя е 
разделена на три позиции, 
като кандидатите могат 
да участват в една или 
във всички. В критериите 
за изпълнение гаранцион-

ният срок ще има 10% 
тежест, цената - 30%, ка-
чеството на вложените 
материали -  60%. 

Сградата на училище 
„Гоце Делчев“ е трета ка-
тегория строеж. Общата 
площ на имота е 9499 кв. м, 

а тези на двете детски 
градини са от четвърта 
категория и са съответно 
с РЗП 860 кв. м в „Радост“ и  
1773 кв. м в „Калинка“. 

Кандидатите могат да 
подават оферти за учас-
тие до 8 март 2018 г.

За община Севлиево 
и през 2018 г. приори-
тет е водоснабдяването, 
за което са предвидени 
средства по няколко пера. 
Извън собственото фи-
нансиране, което е пре-
димно за дребни ремонти, 
ще има и 3 322 685 лв. по 
различни европейски про-
грами, съобщиха от мест-

ната власт. Ще бъде из-
вършена и реконструкция 
на довеждащия водопровод 
до пречиствателна стан-
ция „Стоките“, за което 
са отпуснати 3 млн. лв. от 
държавния бюджет.

Друг приоритет на 
местната власт е облаго-
родяването на градската 
среда и селата. Предстои 

Професионалната гим-
назия по строителство, 
архитектура и геодезия 
„Кольо Фичето“ в Бургас 
започва кампания за въз-
становяване на пано вър-
ху фасадата на сградата, 
изобразяващо патрона на 
учебното заведение. „Ху-
дожествената творба е 
лицето на училището и 
през годините се превър-
на в  културно наследство 
на града, но към днешна 
дата е в доста лошо със-
тояние и не прави добро 
впечатление. Цялата площ 
на мазилката е напукана, 
липсват отделни части“, 
съобщиха от общината. 

Паното е направено 
през 1965 г., високо е 10 м, 
широко - 5 кв. м, а тех-
никата на изпълнение е 
сграфито. Авторите са 
известните художници и 
основатели на Школата по 
мозайки в Бургас - Райна и 
Енчо Рачеви, които също 
подкрепят идеята и се ан-
гажират да съдействат 
и консултират процеса. 
Проектът за реставрация 
е на Дружеството на ху-
дожниците в Бургас, което 
ще изпълнява възстанови-

телните работи. 
Необходими ят  фи -

нансов ресурс е около 
15 000 лв. и включва нае-
мане на скеле, измиване с 
пароструйка на оригинал-
ната част, премахване на 
унищожените участъци и 
възстановяване на автен-
тичния контур по архивни 
снимки. 

 „За събирането на 
необходимите средства 
настоящите ученици са 
подготвили свои автор-
ски творби - рисунки, ски-
ци, графики и други, които 
ще бъдат предложени на 
благотворителен търг. 

Предстои уточняване на 
датата, а инициаторите 
канят всички съпричастни 
към идеята да се включат 
в кампанията“, пише в съ-
общението на общинския 
пресцентър.

В   последно  време 
строителното училище се 
наложи като едно от най-
авторитетните и предпо-
читани в морския град. За 
над 50-те години от съ-
ществуването си гимна-
зията е дала на страната 
хиляди кадри, реализирали 
се както в бранша, така и 
в други професионални на-
правления. 

Община Балчик е обяви-
ла обществена поръчка за 
рехабилитация на част от 
пътната мрежа на нейна-
та територия. Тя е разде-
лена на три позиции, като 
оферти могат да се пода-
ват както за всяка поот-
делно, така и за всички. С 
одобрените кандидати или 
кандидат ще бъде подпи-
сан договор за реализация 
на обектите за 100 дни. 

Прогнозната стойност е 
5,67 млн. лв. без ДДС.

Участникът трябва 
успешно да е изпълнил 
строителство, идентич-
но или сходно с предмета 
на настоящата процедура, 
осъществено през послед-
ните 5 години. Също да е 
сертифициран в област-
та на строителството 
по следните стандарти -  
ISO 9001:2008, система за 
управление на качеството 
за дейностите или екви-
валентен на тях. В случай 

на обединение изискване-
то се отнася за всички 
участници в него. Канди-
датите могат да подават 
оферти до 13 март т. г. 

Ден по-рано приключ-
ва приемането на оферти 
по сходна поръчка в об-
щина Долна баня. Тя е за 
4,6 млн. лв. за строително-
монтажни работи по пътя 
до Костенец (4 км) и от 
Костенец до х. „Гергиница“ 
(3,5 км). В обявената сума 
са включени и непредвиде-
ни разходи в размер на 5%.

Белла Сиракова, 
ОП на КСБ - Враца

Във Враца се проведе 
работна среща за коор-
диниране на действията 
при реализирането на два 
проекта за внедряване на 
мерки за енергийна ефек-
тивност в многофамил-
ни жилищни сгради по ОП 
„Региони в растеж 2014 – 
2020“. На нея бяха обсъде-
ни организационните зада-
чи при осъществяване на 
строително-ремонтните 
дейности по 15-те блока 
с до 35 апартамента. Се-
дем разрешения за строеж 
вече са влезли в сила, като 
още пет са в процес на из-

даване. 
В първия проект са 

включени сградите на 
ул. „Георги С. Раковски“ 
№15, бул. „Никола Войво-
дов“ №38, бул. „Алеко Кон-
стантинов“ №7, ул. „Ди-
митраки Хаджитошев“ 
№29, ул. „Стоян Кялъчев“ 
№19- 21,  ул. „Мито Орозов“ 
№57, бул. „Демокрация“ №2, 
а в другия - на ул. „Ангел 
Грамчев” №1,  бул. „Никола 
Войводов“ №№ 1, 6 и 20,  
ул. „Спас Соколов“ №22, 
бул. „Христо Ботев“ №79, 
ул. „Петропавловска“ №42 
и 56.

Към настоящия мо-
мент три от обектите 
по втория проект, нами-

ращи се на бул. „Христо 
Ботев” №79 и ул. „Петро-
павловска“ №42 и 56, са 
готови. С внедряването 
на мерките за енергийна 
ефективност се очакват 
от 20 до 40% икономии на 
топлинна енергия за близо 
250 домакинства в града. 
Изпълнителите на стро-
ително-монтажните ра-
боти са съответно ДЗЗД 
„М-Билд Милениум“, София, 
и ДЗЗД „Церб ЕАД – Артис 
ЕООД“, София.

Строителният надзор 
по първия проект се осъ-
ществява от „Мултиплекс 
Инженеринг“ ЕООД, София, 
а по втория - от „Кодас 
Консултинг ЕООД“, София.

Предвиждат се ремонт на съществуващата постройка и строеж на нова на 4 етажа

изграждането на мулти-
функционално игрище до 
Спортна зала „Дан Колов“, 
обновяване на парк „Чер-
ничките“ и направа на ве-
лоалея. Ремонти ще има 
и на кметствата в някои 
села, както и на централ-
ния площад в с. Петко Сла-
вейков. Основен проект е 
реконструкцията на пътя 
от Севлиево до язовир 
„Александър Стамболий-
ски“. 
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Извършени са проучвания на всички налични данни за развитието на града в седем тематични области 

Росица Георгиева

Приключи втората 
стъпка от разработва-
нето на дългосрочната 
Визия за развитието на 
София и крайградските 
райони до 2050 г. В тази 
част от процеса над 50 
експерти извършиха про-
учвания на всички налич-
ни данни от значение за 
бъдещето на града в се-
дем тематични направ-
ления - „Хора”, „Идентич-
ност и култура”, „Градска 
среда”, „Околна среда”, 
„Транспорт”, „Икономика” 
и „Управление”. Работа-
та на екипите завърши с 
изготвянето на доклади, 
които съдържат заклю-
чения за състоянието на 
седемте области, като 
са представени само кон-
статации без конкретни 
препоръки за това как да 
бъдат отстранени слабо-
стите. В следващите ме-
сеци предстои допълване 
на информацията, както и 
анализ на вече събраните 
данни, на базата на които 
ще бъде подготвен първо-
началният вариант на ви-
зията на София до 2050 г. 
В няколко последователни 
броя вестник „Строител” 
ще представи съдържа-
нието на докладите, като 
първо ще се спрем на 
секторите „Транспорт” и 
„Околна среда”. 

В направление 

„Транспорт”

е проучена градската 
мобилност в столицата. 
Анализите са групирани 
по теми и подтеми, свър-
зани с начините на прид-
вижване в рамките на 
града, със състоянието на 
транспортните артерии и 
средства. Определени са и 
проблемите, които трябва 
да намерят своето реше-
ние във визията. 

Пешеходна свързаност 

Немалка част от град-
ските разстояния могат 
да бъдат изминати пеша. 
Увеличаването на този 
тип придвижване в насе-
лените места може да 
допринесе за намаляване 
на задръстванията с ав-
томобили, по-чист въздух 
и по-здравословен начин на 
живот. Установено е, че 
12% от жителите на сто-
лицата достигат редов-
но пеша до работното си 
място. Около 30% от всич-
ки придвижвания в града се 
извършват по този начин. 
В същото време състоя-
нието на тротоарите и 
обществените простран-
ства не благоприятства 
пешеходното движение, а 
на много места има физи-
чески бариери. Констата-
цията на специалистите 
е, че съществува изразен 
конфликт между пеше-
ходното, автомобилното 
движение и паркиране-

то. Пешеходните зони и 
маршрути не са в доста-
тъчна степен обвързани и 
интегрирани един с друг, 
считат още те. 

Велосипедно движение

Установено е, че на ве-
лосипедното движение се 
падат едва 1,8% от всич-
ки всекидневни пътувания 
в София. Основна причина 
за ниския процент е, че 
съществуващата мрежа 
от трасета, алеи и марш-
рути не е в достатъчна 
степен интегрирана, об-
вързана, удобна и безопас-
на. Освен това липсват 
достатъчно елементи 
на допълващата инфра-
структура – велостоянки, 
паркинги, възможности за 
краткосрочно наемане на 
колела или за прекачване с 
метро и др. Друг проблем 
е чистотата на въздуха 
в столицата, който въз-
пира гражданите от все-
кидневно използване на 
колело в градска среда. 
Експертите посочват, че 
е необходимо продължава-
не и подкрепа на усилията 
на Столичната община 
за развитие на този тип 
транспорт в София, тъй 
като велосипедното дви-
жение е изключително до-
бра алтернатива за прид-
вижване в градска среда и 
допринася за намаляване 
на задръстванията, за 
по-чист въздух и едновре-
менно с това осигурява 
по-здравословен начин на 
живот.

Обществен транспорт 

Развитието на бърз, 
удобен, достъпен и ефек-
тивен градски транспорт 
като алтернатива на 
масовото придвижване с 
личен автомобил е един-
ственият начин за трайно 

и устойчиво намаляване на 
задръстванията в столи-
цата. Такъв е изводът за 
обществения транспорт в 
София, който е с най-голям 
дял в превоза на пътници 
– 37%. Като цяло обаче е 
отчетен спад на процен-
та в разпределението на 
пътуванията, което дори 
метрото, привличащо все 
повече хора, не успява да 
компенсира.

От доклада става ясно, 
че маршрутната мрежа на 
масовия градски транс-
порт в София има доста-
тъчна плътност, която е 
съпоставима с развитите 
европейски градове. Спо-
ред експертите проблем 
е ниската средна скорост 
на движение на трамваи, 
тролейбуси и автобуси. 
Недостатъчен е делът 
на обособените трамвай-
ни трасета, а релсовият 
път и контактна мре-
жа са в лошо състояние. 
Липсва приоритизация на 
обществения транспорт 
в светофарно регулирани-
те кръстовища. Необхо-
димо е преструктуриране 
и оптимизиране на авто-
бусните линии, така че да 
допълват нововъведените 
в експлоатация участъци 
на метрото. В документа 
се казва още, че за да се 
осигури повече комфорт за 
пътниците, е важно да се 

обновява паркът. 

Автомобили и улична 

мрежа

Делът на автомобил-
ното движение в София 
постоянно нараства през 
последните 25 години, со-
чат данните. Причините 
за това са комплексни, 
но една от главните е 
увеличаване на степента 
на моторизация. По-го-
лемият брой лични авто-
мобили води след себе си 
до проблеми с трафика и 
паркирането. Степента 
на моторизация в София 

е над 500 автомобила на 
1000 жители и вече над-
хвърля показателите на 
много европейски градове. 
Констатирано е, че зони-
те за платено паркиране 
в София играят много по-
ложителна роля за регу-
лиране на престоя на ав-
томобили в централните 
части на столицата и с 
времето техният обхват 
трябва да се увеличава. За 
първостепенната улична 
мрежа е установено, че не 
е построена в пълния си 
обхват и профил и съот-
ветно нейната гъстота 
е все още недостатъчна 

и плътността на потоци-
те в определени участъци 
е голяма поради липса на 
алтернативи. Второсте-
пенната улична мрежа в 
някои райони също е недо-
изградена, а в местата, 
където е завършена, е в 
лошо състояние. Част от 
буферните паркинги при 
Бизнес парк София и при 
ул. „Бели Дунав“ се пъл-
нят и функционират мно-
го добре, но други – при 
бул. „Джеймс Баучер” и 
бул. „Цариградско шосе”, 
не са толкова ефективни. 
Затова в доклада е запи-
сано, че поне при три от 
съществуващите метро-
станции е целесъобразно 
изграждането на буферни 
паркинги. Анализът показ-
ва още, че използването на 
електрически автомобили 
е рядко срещано, но, от 
друга страна, има доста 
положителни нагласи към 
тези превозни средства. 
Специалистите са убе-
дени, че изграждането на 
мрежа от зарядни станции 
ще повлияе положително 
на интереса към електро-
мобилите. Необходими са 
и допълнителни финансови 
(данъчни) стимули. 

Железопътните превози 

Жп транспортът е 
един от най-екологични-
те и поради тази причина 
той се възражда в Европа. 
В София се намира най-го-
лемият жп възел в стра-
ната, който включва гари, 
междугария, депа, бази, 
индустриални клонове и 
разтоварища, но вътреш-
ноградските железопътни 
превози са незначителни 
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или потенциалът им не 
се използва. Препоръката 
за този вид транспорт 
е Столичната община 
да инициира съвместно 
с Национална компания 
„Железопътна инфра-
структура“, „БДЖ - Път-
нически превози“ и други 
отговорни институции 
дискусия и предложения за 
промяна в организацията 
на движение на влаковете 
за извършване на повече 
вътрешноградски и край-
градски железопътни пре-
вози. 

Въздушен транспорт 

Въздушният транс-
порт играе основна роля 
в международната свър-
заност на града, региона 
и страната като цяло. 
Данните сочат, че за по-
следните 10 години в Со-
фия има повишение в броя 
на самолетните движения, 
на обслужените пътници 
и товари. Навлизането 
на евтините авиокомпа-
нии на пазара е довело до 
значително увеличение на 
пътническите полети от 
и до летище София и ръст 
на международния туризъм 
в града. Столичният аеро-
порт е и основен пункт на 
износа от страната. Спе-
циалистите считат, че са 
необходими провеждането 
на дебат и съставянето 
на анализ за бъдещето на 
съществуващите летища 
в района на столицата – 
с. Доброславци, Божурище, 
с. Мусачево. В по-дълго-
срочен план трябва да се 
направи проучване и прог-
ноза за нуждата от ново 
международно летище в 
района на София. 

Докладът в направле-
ние 

„Околна среда“, 

определя текущото 
състояние на столицата 
и крайградските райони в 
различни аспекти. Изслед-
ват се водните ресурси, 
климатът, дивата приро-
да, отпадъците и други. 

Въздух 

Според статистика-
та основните източници 
на замърсяване, което е 
с пик през зимния сезон, 
са битовото отопление 
и транспортът. „Налич-
ните данни за емисиите 
на вредни вещества и ка-
чеството на атмосферния 
въздух са достатъчни за 
определяне на мерки, кои-
то да доведат до подобря-
ване на състоянието на 
компонента, но в същото 
време има липсваща ин-
формация, което може да 
доведе до погрешно опре-
делени приоритети, и от-
тук – риск от пренебрег-
ване на важни източници 
на замърсяване (например 
нерегламентираното из-
гаряне на отпадъци)“, е 
записано в документа. По 
отношение на качество-
то на въздуха в затворени 

помещения изводът е, че 
с изключение на забрана-
та за пушене на закрито 
темата не е дискутирана 
активно и липсва информа-
ция, чрез която да се тър-
си връзка между въздуха 
в затворени помещения и 
здравето на населението. 
Правени са пилотни проуч-
вания на национално ниво 
единствено за съдържа-
нието на радон в сгради. 

Водни ресурси 

Водните ресурси са от 
ключово значение за раз-
витието на Столичната 
община. Според проучва-
нията водата, подавана за 
питейно-битови цели, е с 
трайни отклонения по ня-
колко показателя – желязо, 
алуминий, мътност, което 
налага предприемането на 
мерки от ВиК оператора, 
а Столичната община 
следва да бъде в активна 
позиция до отстранява-
нето им. Констатация-
та в този раздел е, че е 
необходимо да продължи 
доизграждането и рекон-
струкцията на ВиК ин-
фраструктурата за пови-
шаване на качеството на 
подаваната питейна вода. 

В доклада е разгледано 
и богатството на София 
от минерални води. Екс-
пертите са се запознали 
и със стратегическите 
документи, които опре-
делят ясна политика на 
общината за управление-
то на този ресурс. Комен-
тарът им е, че реализа-
цията на тази политика 
изисква публичност и до-
пълнителни предпроектни 
проучвания за опазване и 
възможно най-ефективно 
оползотворяване на мине-
ралните находища. 

За речните корита е 
записано, че те биха мог-
ли да се възстановят в ес-
тествения си вид с оглед 
подобряване на тяхната 
привлекателност и използ-
ване на рекреационния им 
потенциал. Там трябва да 
се работи за възстановя-
ване на естествените им 
функции на хабитати за 
редица видове. Дъждовна-
та вода също е определе-
на като ресурс, който не 
се използва ефективно, и 
следва да се проучи въз-
можността това да се 
промени. 

Климат 

Столичната общи-
на разполага с актуална 
стратегия за адаптация 
към климатичните про-
мени, приета през 2017 г. 
Основните предизвика-
телства обаче тепърва 
предстоят, според екипи-
те, работили по визията. 
Те считат, че следваща 
стъпка е изготвяне на 
план за действие, в който 
да се определят времеви-
те и финансовите рамки 
на изпълнение на конкрет-
ни действия. „Важно е да 
се направи комплексна 
оценка на въздействието 

на последиците от при-
лагане на различни стъп-
ки за приспособяване към 
климатичните промени с 
цел създаване на устойчив 
процес на трансформация. 
Ангажирането на гражда-
ните в този процес е клю-
чово условие за постигане 
на устойчиви решения и 
резултати“, заявяват спе-
циалистите.

Вредни физични фактори 

В това направление са 
изследвани шумовото и 
светлинното замърсяване, 
електромагнитните лъче-
ния и радиационният фон. 
Данните за шумовите 
нива в столицата са, че 
стойностите им са трай-
но високи над допустими-
те норми, като това важи 
за последните 10 години. 
Столичната община раз-
полага с план за действие 
с последна актуализация 
от 2014 г. В процес на раз-
глеждане е и предстои да 
се приеме актуална стра-
тегическа карта за шум в 
околната среда на София. 
Шумът в производствени 
предприятия се следи и 
контролира от Министер-
ството на околната среда 
и водите, а в градска сре-
да - от Министерството 
на здравеопазването (МЗ).

Мониторингът и кон-
тролът на радиационната 
обстановка са разпределе-
ни основно между две ин-
ституции – Изпълнител-
ната агенция по околна 
среда и Национален цен-
тър по радиобиология и ра-
диационна защита към МЗ. 
Събраната информация 
показва, че не се наблю-
дават отклонения от ес-
тествените фонови нива, 
но липсват систематични 
данни за стойностите на 
радон в затворени поме-
щения.

Темата за светлинното 
замърсяване е нова за Бъл-
гария, като липсват данни 
за изследване и контрол 
върху него както на нацио-

нално, така и на общинско 
ниво. В тази връзка анали-
заторите смятат, че е уд-
ачно процесът да започне с 
проучване на нормативни-
те решения и стандарти, 
възприети по света. 

Отпадъците 

В доклада акцентът 
е поставен на битовите, 
строителните и опасните 
отпадъци. Заключението 
е, че основното предизви-
кателство, което следва 
да се преодолее, е ано-
нимността. Поради това 
най-належаща е промяна-
та в модела на събира-
не както на смесените 
битови отпадъци, така и 
при разделното събиране. 
Друга констатация е, че 
има необходимост от по-
вишаване ефективността 
на контрола върху спазва-
нето на изискванията по 
отношение разделното 
събиране на отпадъците 
при източника, както и 
предотвратяване на не-
регламентираното им из-
хвърляне и изгаряне. Като 
инструмент за насърча-
ване на разделното съби-

ране в домакинствата е 
записано въвеждането на 
такса битови отпадъци, 
съобразена с количество-
то на реално генерирания 
смесен боклук. Провежда-
нето на широка общест-
вена кампания за спазва-
нето на изискванията и 
най-вече информиране за 
ползите (икономически, за 
околната среда и здраве-
то на хората) от раздел-
ното изхвърляне на отпа-
дъците в домакинствата 
също ще има важна роля. 

Геоложка основа и минерал-

но разнообразие 

Експертите са проучи-
ли данните за свлачищата, 
сеизмичната активност, 
добива на полезни изкопа-
еми, геоложката основа и 
минералното разнообра-
зие на територията на 
София. Те подчертават, че 
обследването на свлачища 
и сеизмична активност са 
свързани с потенциален 
риск от значителни щети 
и загуба на човешки живо-
ти, а в същото време са 
трудно предсказуеми. „По-
ради тази причина монито-
ринговите и превантивни-
те дейности са основен 
инструмент за намалява-
не на риска и негативните 
последствия от проявле-
нието им. Високата сеиз-
мичност на Столичната 
община е значим фактор, 
който да се вземе предвид 
при създаването на визи-
ята. Повишено внимание 
заслужават също рекул-
тивациите на урановите 
мини поради дългосрочния 
ефект на радиационното 
замърсяване“, допълват 
специалистите. 

Почви и земеползване 

Тук са разгледани 7 под-
теми – замърсяване, еро-
зия, вторично уплътняване 
на почвите, запечатване 
на почвите, заблатяване, 
почвено плодородие и земе-
ползване. Типът и разпрос-
транението на почвите в 
общината са проучени до-
бре. Дейностите за превен-
ция, контрол и възстановя-

ването им са урегулирани 
с нормативни документи 
на национално ниво. Въ-
преки това има коментар, 
че липсват изследвания и 
мониторингови схеми, кои-
то да следят ефективно 
различните видове замър-
сявания и деградационни 
процеси на почвите. Като 
предизвикателство е оч-
ертано замърсяването на 
почвите с тежки метали и 
органо хлорни съединения в 
източната и североизточ-
ната част на общината. 
Поради това се посочва, 
че са необходими допълни-
телни проучвания и данни 
за получаване на цялостна 
картина за актуалното 
състояние на почвите и 
тяхното плодородие. 

Зелена система 

София притежава всич-
ки необходими дадености, 
за да бъде богато озеле-
нен и поддържан град, оси-
гуряващ комфорт на свои-
те обитатели, но липсват 
актуални данни за публич-
ните пространства, сто-
панисвани от дирекция 
„Зелена система“, е запи-
сано в документа за „Окол-
на среда“. Липсва информа-
ция за местоположението, 
типа на зелената систе-
ма, площта, дейностите 
по поддържане и благоус-
трояване, изразходваните 
средства през годините, 
за собствеността на така 
наречените зелени клинове 
на София, както и данни за 
зони с градско земеделие. 
Препоръката в тази връз-
ка е да се обърне внимание 
на градското земеделие 
на територията на общи-
ната, като се потърсят 
начини чрез нормативни, 
управленски и други ин-
струменти да се подпомог-
не неговото развитие. „От 
първостепенно значение са 
обстойното събиране, об-
работване и дигитализира-
не на данни от обектите 
на зелената система. Има 
необходимост и от проуч-
ване на възможността за 
реализиране на зелените 
клинове“, се казва още в 
документа. 

Снимки в. „Строител“
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Цвета Караянчева, председател на 44-тото Народно събрание: 

Председателят на Комитета на регионите Карл-Хайнц Ламберц: 

Страницата 
подготви 
Свилена Гражданска 

„Европейският съюз ще 
спечели от присъединява-
нето на максимален брой 
държави членки към евро-
то“, е заявила председате-
лят на 44-тото Народно 
събрание Цвета Караян-
чева в Брюксел на Интер-
парламентарната конфе-
ренция за стабилност, 
икономическа координация 
и управление в ЕС. Караян-
чева и председателят на 
Европейския парламент 
Антонио Таяни са открили 
форума и са били съпред-
седатели на пленарната 
сесия  на тема „Укрепване 
на устойчивостта и ста-
билизация на Икономиче-
ския и паричен съюз“. Кон-
ференцията е третото 
събитие от Календара на 
Парламентарното измере-
ние на Българското пред-
седателство на Съвета 
на ЕС и първо в ЕП, съоб-
щиха от пресцентъра на 
Народното събрание.

„Това, което ни обе-
динява, са съвместните 

усилия на парламентите 
на ЕС да допринесат за 
финансовата стабил-
ност и устойчивия рас-
теж на икономиката на 
Съюза“, е отбелязала Ка-
раянчева. „Уверена съм, 
че пред никого от нас не 
стои въпросът за Европа 
на множество скорости, 
нито за затварянето на 
едни държави членки във 
формати, които са силно 

ограничаващи за остана-
лите“, е подчертала тя и 
е призовала към единство 
и сплотеност. Караянчева 
е отбелязала, че неслучай-
но страната ни е избрала 
за свой девиз на предсе-
дателството думите, 
изписани на сградата на 
българския парламент: 
„Съединението прави си-
лата“.

„Един от приоритети-

те на Европейския съюз 
като цяло, а също така и 
основен за Българското 
председателство е нама-
ляването на икономиче-
ските и социални различия 
между и в рамките на дър-
жавите членки“, е казала 
Караянчева и е апелирала 
кохезионната политика 
да запази своето място 
в общия бюджет на ЕС и 
след 2020 г. „Дебатът за 

бъдещето на ЕС е изведен 
на преден план от Българ-
ското председателство, 
важна част от него зае-
мат въпросите за Мно-
гогодишната финансова 
рамка 2021 - 2027 г. и за 
задълбочаването на инте-
грацията в еврозоната и 
стратегическата визия 
за икономическото упра-
вление на ЕС“, е посочила 
тя.

„По време на ротацион-
ното си председателство 
на Съвета на ЕС България 
работи и ще работи за 
по-нататъшната инте-
грация на Икономическия 
и паричен съюз“, е под-
чертала председателят 
на Народното събрание. 
„Този процес върви ръка за 
ръка с осъществяването 
на една демократична от-
четност на институци-
ите на еврозоната пред 
легитимно избраните на-
родни представители от 
парламентите на Съюза“, 
е допълнила Караянчева. 
Тя е заявила, че сред клю-
човите въпроси както за 
институциите, така и за 
гражданите е бъдещето 

на финансите на ЕС след 
излизането на Обединено-
то кралство през 2019. 

При откриването на 
форума председателят 
на ЕП Антонио Таяни е 
подчертал, че национал-
ните парламенти играят 
ключова роля за доближа-
ването на политиката на 
ЕС до гражданите. „Ние 
трябва да намерим начин 
да укрепим доверието в 
ЕС и неговите институ-
ции, трябва да предста-
вим визия за бъдещето на 
Европа и да предприемем 
съответните действия в 
името на благоденствие-
то на всички европейски 
граждани“, е заявил той. 
Антонио Таяни е инфор-
мирал, че ЕП ще продъл-
жи твърдо да отстоява 
своята роля и съвестно 
да изпълнява работата си 
на пълноправен съзаконо-
дател. „Ние сме отговорни 
пред европейските граж-
дани да следим работата 
на ЕК“, е допълнил той и е 
отбелязал, че парламен-
тите са свързващо звено 
между гражданите и из-
пълнителната власт. 

Лидерите от ЕС-27 
без Великобритания ще 
проведат неформално за-
седание в Брюксел, Бел-
гия, днес (бел. ред. - 23 
февруари), за да обсъдят 
институционални въпро-
си за състава на Евро-
пейския парламент след 
изборите през 2019 г. и 
евентуални транснационални листи, както и начините 
за назначаване от ЕС на най-висшите постове, включи-
телно т.нар. водещи кандидати (Spitzenkandidaten). Това 
съобщиха от пресцентъра на Европейския съвет. Освен 
това държавните и правителствените ръководители 
ще дискутират политическите приоритети по линия на 
Многогодишната финансова рамка (МФР) след 2020 г., 
т.е. дългосрочния бюджет на ЕС.

Заседанието ще се проведе в съответствие с про-
грамата на  лидерите. Тъй като обсъжданията са насо-
чени към бъдещето, то е във формат ЕС-27 без Обеди-
неното кралство.

Ще бъдат обсъдени основните въпроси, които пред-
седателят на Европейския съвет Доналд Туск възнаме-
рява да включи в програмата на лидерите до юни 2019 г. 

Подробности от срещата в следващия брой на  
в. „Строител“.

„Кохезионната политика 
на ЕС не трябва да бъде ор-
язвана и трябва да остане 
достъпна за всички региони 
и градове, ако целта на Евро-
пейския съюз е по-обединено, 
приобщаващо, екологично и 
изпълнено с благоденствие 
бъдеще“, е заявил председа-
телят на Комитета на реги-
оните (КР) Карл-Хайнц Лам-
берц по повод публикувания 
преди дни документ на ЕК, в 
който се представят различ-
ни варианти за бюджет на ЕС след 
2020 г. (бел. ред. - повече по темата 
- в. „Строител“, бр. 7 от т.г.), съоб-
щиха от пресцентъра на КР. 

„Следващият бюджет ще очер-
тае бъдещето на Съюза. В качест-
вото си на основен инструмент на 
ЕС за инвестиции и солидарност 
политиката на сближаване създава 

работни места, подкрепя малките 
и средните предприятия, насърчава 
иновациите и помага за справянето 
с изменението на климата. Подко-
паването на политиката на сбли-
жаване би разклатило основите на 
бъдещото единство на ЕС- 27“, е 
подчертал Ламберц и е добавил, че 
Европейският съвет и ЕК призна-

Комисията по реги-
оналното развитие на 
Европейския парламент 
обсъди доклад на евроде-
путата Андрей Новаков 
относно  изпълнението 
на политиката на сближа-
ване и тематичната цел 
„насърчаване на устой-
чивия транспорт и пре-
махване на участъците с 
недостатъчен капацитет 
във всички ключови мре-
жови инфраструктури“. В 
документа е посочено, че 
по Механизма за свързва-
не на Европа (МСЕ) 2014 

– 2020 г. 24,05 млрд. евро 
са на разположение за ин-

фраструктурни проекти. 
Инициативата предоста-

вя финансиране за транс-
порт в размер на около 47 
евро на един европейски 
гражданин. От двайсетте 
най-големи обекта по МСЕ 
за периода 2014 – 2015 г. 
79% са железопътни. Меж-
дувременно Европейските 
структурни и инвести-
ционни фондове (ЕСИФ) 
предвиждат общо прибли-
зително 70 милиарда евро 
за транспортни проекти 
за периода 2014 – 2020 г. 

„Качеството на инфра-
структурата не е еднак-
во в различните части на 

ЕС“, заяви при представя-
нето на доклада Андрей 
Новаков и допълни, че е 
нужно тя да бъде модер-
низирана и поддържана. По 
думите му необходимото 
финансиране трябва да 
бъде предоставяно и от 
публични, и от частни 
източници. До 2050 г. се 
очакват 80% увеличение в 
товарните превози и пове-
че от 50% нарастване на 
пътническия превоз. „За-
това трябва да отгово-
рим на потребностите“, 
посочва той. 

Според Новаков МСЕ, 
Кохезионният фонд и Ев-
ропейският фонд за реги-
онално развитие следва 
да останат основните 
източници на ЕС за инвес-
тиции в транспортната 
инфраструктура по тема-
тичната цел „насърчаване 
на устойчивия транспорт 
и отстраняване на участъ-
ците с недостатъчен ка-
пацитет в ключовите мре-
жови инфраструктури“ и до 
тях достъп да имат всички 
отговарящи на изисквания-
та региони на ЕС. 

ват положителното въздействие 
на кохезионната политика, поради 
което следващият бюджет на ЕС 
трябва да продължи да влага в нея 
същия процент - 34,2,  следвайки 
примера на настоящия програмен 
период.

Председателят Ламберц е при-
помнил неотдавнашния призив на 
КР държавите членки да увеличат 
вноската си в следващия бюджет 
на ЕС от 1,1% до 1,3% от брутен 
национален доход – позиция, която 
се споделя и от Европейския парла-
мент. „Нуждаем се от амбициозна 
финансова рамка, ако искаме Европа 
да преследва целите си. Сега бъде-
щето й е в ръцете на лидерите на 
ЕС-27. Надяваме се те да създадат 
бюджет за хората, който да бъде 
ефективен, гъвкав и амбициозен, за 
да позволи на Европа да отговори 
на днешните и да преодолее идни-
те предизвикателства“, е допълнил 
председателят на КР.



23ЕВРОПРОЕКТИпетък, 23 февруари 2018 Ñòðîèòåë

Страницата 
подготви 
Свилена Гражданска 

„Регионалните предин-
вестиционни проучвания 
се разработват по гра-
фик. Вече са представени 
идейните проекти за ин-
вестиционните обекти, 
които са предвидени за 
финансиране в рамките 
на Оперативна програма 
„Околна среда 2014 – 2020“ 
(„ОПОС 2014 – 2020“). Те 
са определени на базата 
на стратегически анализ 
на варианти и на техни-
ческо решаване на иден-
тифицираните в хода на 
проучването проблеми“, е 
заявила зам.-министърът 
на регионалното развитие 
и благоустройството Ма-
лина Крумова по време на 
заседание на Консулта-
тивния съвет в областта 
на проектирането, строи-
телството, инвестицион-
ния процес, жилищната 
политика, енергийната 
ефективност, регионално-
то развитие и стратеги-
ческото планиране, който 
започна работа с обновен 
състав. Това съобщиха от 
Министерството на реги-
оналното развитие и бла-
гоустройството (МРРБ). 

„В края на годината пред-
стои да има и по-детайл-
ни анализи и предложени 
технически решения за 
по-малките агломерации. 
„ОПОС 2014 – 2020“ се фо-
кусира само върху големи-
те. В рамките на консул-
тантските договори за 
изработването на тези 
проучвания се предвижда 
да се дадат технически 
решения, така че да има 
проектна готовност, коя-
то позволява следващи 
стъпки в посока финанси-
ране и в по-малките агло-
мерации“, е информирала 
още Крумова.

„С идеята за нов Закон 
за Вик се опитваме да ре-
гулираме отрасъла, като 
включим текстове, които 
да уреждат обществените 
отношения за политиката 
за неговото развитие, пра-
вомощията на държавните 
органи и на собственици-
те, планиране и изгражда-
не на ВиК инфраструктура 
и предоставянето им на 
ВиК операторите“, е ко-
ментирала регионалният 
зам.-министър. „Опитваме 
се да създадем устойчиви 
условия за планиране на 
ВиК системите и финан-
сови инструменти, които 
да позволят адекватното 

осигуряване на средства 
на отрасъла предвид фа-
кта, че ВиК инфраструк-
турата е недофинансирана 
години наред. Със закона 
трябва да се създадат и 
условия за подобряване на 
качеството на предоста-
вяните услуги на социално 
поносими цени“, е посочила 
тя.

По думите на Малина 
Крумова е необходимо да 
се запази принципът на 
публична собственост 

върху активите, като 
същевременно се създа-
дат механизми, с които 
управлението им да бъде 
опростено и адекватно 
и да позволява доброто 
им планиране, развитие и 
финансиране. „Планира се 
и т.нар. такса солидар-
ност, чиято идея е да се 
събира на централизирано 
ниво и да формира фонд, 
който да послужи за покри-
ване на нуждите в райони, 
които към момента не са 

консолидирани и не могат 
да ползват европейско фи-
нансиране, или на малки 
населени места“, е казала 
още зам.-министърът.

По време на заседа-
нието са представени 
и реализираните до мо-
мента от МРРБ мерки 
за понижаване на адми-
нистративната тежест 
за гражданите и бизнеса. 
Сред тях са въвеждане на 
срокове там, където не 
са били нормативно пред-

видени. Намалени са сро-
ковете за процедиране на 
подробни устройствени 
планове, които са в съот-
ветствие с предвиждани-
ята на общ устройствен 
план, облекчена е проце-
дурата за презаверяване 
на разрешения за строеж, 
които са изгубили правно 
действие, отпаднало е 
изискването за предста-
вяне на удостоверителни 
документи, които вече ще 
бъдат набавяни по служе-
бен път, и др. Съкратен е 
броят на изискваните до-
кументи при отчитане на 
разходи по ОП „Региони в 
растеж 2014 - 2020“, като 
се подават само такива, 
които имат необходимата 
доказателствена стой-
ност за процеса по ве-
рификация на разходите. 
Одобрена е и методология 
за определяне на размера 
на единната ставка за фи-
нансиране на разходите за 
организация и управление 
по проекти, финансирани 
по програмата. 

„Работата в посока 
намаляване на админи-
стративната тежест 
продължава“, е заявила 
началникът на кабинета 
на регионалния министър 
Весела Начева.

Зам.-министърът на 
труда и социалната поли-
тика Росица Димитрова 
е представила Плана за 
действие за периода 2018 
- 2021 г. за изпълнение на 
Националната страте-
гия за дългосрочна грижа. 
Това съобщават от прес-
центъра на Министер-
ството на труда и соци-
алната политика (МТСП). 

В документа е предвиде-
но изграждането на 100 
нови социални услуги за 
2140 потребители. За 
целта ще се реализират 
няколко операции както 
по ОП „Развитие на чо-
вешките ресурси 2014 - 
2020“, така и по ОП „Реги-
они в растеж 2014 - 2020“ 
(„ОПРР 2014 - 2020“). Чрез 
схемата „Подкрепа за де-

институционализация на 
социалните услуги за въз-
растни и хора с уврежда-
ния“ по „ОПРР 2014 – 2020” 
със средства в размер на 
41,3 млн. лв. ще се финан-
сира изграждането, ре-
монтът, обзавеждането 
и оборудването на 6 днев-
ни центъра за подкрепа 
на лица с различни форми 
на деменция и техните 

семейства и 68 центъра 
за грижа за хора с увреж-
дания и възрастни хора. 
От Агенцията за социал-
но подпомагане съвмест-
но с НСОРБ са разрабо-
тени проекти на Карти 
на резидентните услуги 
и Карти на услугите за 
подкрепа в общността, 
които съдържат общини-
те, на чиято територия 

ще се подкрепят горепо-
сочените дейности.

Предстои двете кар-
ти да бъдат представени 
за одобрение от Между-
ведомствената група на 
високо ниво за управле-
ние на процеса по деин-
ституционализация на 
грижата за възрастните 
хора и хората с увреж-
дания. След това те ще 

бъдат изпратени на Ми-
нистерството на регио-
налното развитие и бла-
гоустройството с оглед 
подготовката на Насо-
ките за кандидатстване 
по операция „Подкрепа за 
деинституционализация 
на социалните услуги за 
възрастни и хора с ув-
реждания“ по „ОПРР 2014 
– 2020“.

Белла Сиракова, 
ОП на КСБ – Враца 

Кметът Калин Каме-
нов подписа договор за 
изграждане на две нови 
социални услуги по ОП 
„Региони в растеж 2014 
-  2020“  ( „ОПРР 2014 – 
2020“). Стойността на 
финансирането по про-
цедура „Подкрепа за де-

институционализация 
на грижите за деца“ е 
751 499, 99 лв. Със сред-
ствата ще бъдат изгра-
дени Дневен център за 
подкрепа на деца с тежки 
множествени увреждания 
и техните близки, както 
и Център за обществена 
подкрепа.

В началото на 2018 г. 
бяха отпуснати сред-

ства в размер на над 
815 000 лв. за строител-
ство на Преходно жилище 
за деца, Наблюдавано жи-
лище, както и Център за 
настаняване от семеен 
тип за деца. Така общи-
на Враца получава 100% 
безвъзмездна финансо-
ва помощ в размер на 
1  566 549, 66 лв. за стро-
ителството на общо пет 
социални услуги на тери-
торията на общината. 

Министърът на 
околната среда и во-
дите Нено Димов е 
подписал договор за 
проектиране  и  из -
граждане на четири 
инсталации за прера-
ботка на отпадъците 
за общините Пазар-
джик, Батак, Белово, 
Брацигово, Лесичово, 
Пещера и Септември. 
Това съобщават от 
Министерството на 
околната среда и води-
те (МОСВ). Проектът 
включва три инстала-
ции за компостиране на 
разделно събрани зелени  
и/или биоразградими от-
падъци и една - за пред-
варително третиране на 
смесено събрани битови 
отпадъци. Съоръжени-
ята ще обслужват над 
170 000 жители.

Трите компостиращи 
инсталации за разделно 

събрани зелени и биораз-
градими отпадъци са с 
общ капацитет 12 598 т 
годишно. Към площадка-
та на съоръжението в 
Белово ще бъде постро-
ена довеждаща инфра-
структура. По проекта 
се планира изграждането 
на инсталация за пред-
варително третиране на 
смесено събрани битови 
отпадъци,  генерирани 
на територията на се-

демте общини. Тя ще е с 
капацитет до 43 хил. т 
годишно и ще бъде раз-
положена в с. Алеко Кон-
стантиново, община Па-
зарджик.

Общият размер на ин-
вестицията е 19,7 млн. лв. 
По ОП „Околна среда 2014 
- 2020“ е осигурена безвъз-
мездна финансова помощ в 
размер на 14 млн. лв. Сро-
кът за изпълнение на про-
екта е 30 месеца.

Снимка Румен Добрев
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Страницата 
подготви 
Свилена Гражданска 

Възстановяването на щети, 
които са възникнали вслед-
ствие на занижен контрол от 
страна на общината, ще бъдат 
за сметка на бюджета на мест-
ните власти. Това предвижда 
разработен от Министерство-
то на регионалното развитие 
и благоустройството (МРРБ) 
проект за изменение и допъл-
нение на Постановление на 
Министерския съвет №18 от 
2015 г. за приемане на Нацио-
налната програма за енергийна 
ефективност на многофамилни 
жилищни сгради (НПЕЕМЖС). 
Документът е публикуван за 
обсъждане на електронната 
страница на МРРБ в секция 
„Проекти на нормативни акто-
ве“ и на Портала за обществени 
консултации – www.strategy.bg. 
Становища по него могат да се 
подават до 19 март т.г. 

„Мярката цели да дисципли-
нира местните власти в прила-
гането на по-строг контрол при 
извършването на строително-
монтажните дейности“, е обяс-
нила ресорният зам.-министър 
Малина Крумова, цитирана от 
пресцентъра на МРРБ. По думи-
те й целта е гражданите да не 

бъдат натоварвани финансово.
На 14 януари МРРБ даде до-

пълнителни указания до всички 
кметове на общини и област-
ни управители за по-строг 
контрол при реализацията на  
НПЕЕМЖС, напомнят от минис-
терството. Осъществяваният 
от ведомството мониторинг 
на програмата е установил, че 
местните власти като възло-
жител в процеса по обновяване 
на сградите не извършват дос-
татъчно ефективен контрол 
на външните изпълнители. От 
МРРБ смятат, че това може да 
доведе до вреди със съответ-
ното финансово изражение за 
гражданите, а некачествено 
направените дейности по да-
ден обект - до прекратяване на 
договора за него с „Българска 
банка за развитие“ АД и бъдещо 
подписване на анекси.

За да се осигури по-висок 
контрол от компетентните 
органи за качествено изпъл-
нение на програмата, с проек-
топромените на ПМС №18 се 
предвижда всички органи, които 
имат правомощия да осъщест-
вяват контрол върху работи-
те, съгласно фунционалните 
си характеристики, да оказват 
необходимото съдействие на 
МРРБ. Констатациите за на-
рушенията и неизпълнението 

на условията на НПЕЕМЖС ще 
бъдат основание за отказ на 
финансиране.

Въвеждането на застра-
ховка за качество на строи-
телно-монтажните работи се 

предлага като още един начин 
за обезпечаване на реализаци-
ята на договорите, с което ще 
се намали административната 
тежест към изпълнителите. 
По този начин ББР ще може да 
приема гаранция под формата 
на застрахователна полица, 
която да обезпечава отговор-
ността на изпълнителя за аван-
сово предоставените средства 
по сключените контракти с об-
щините.

С предлаганите промени в 
ПМС №18 се прецизира разме-
рът на разходите за обновяване 
на участващите в програма-
та сгради. Той ще се определя 
на база разгъната застроена 
площ за всеки обект според 
разпоредбите на Закона за ус-
тройство на територията, 
посочват от МРРБ. Прецизира 
се и начинът на определяне на 
размера на дължимите лихви 
към ББР, което ще доведе до 
намаляването им, отчитат от 
регионалното ведомство.

С цел по-добро планиране 
на дейностите и на необходи-
мия ресурс при изпълнение на 
НПЕЕМЖС се предлага да бъде 
приоритизирано приключването 
на сградите, чието обновяване 
е започнало преди насочването 
на средства към такива със за-
бавена реализация.

Скиците на имоти от 
Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър 
(АГКК), независимо от да-
тата на издаването им, 
са валидни до настъпване 
на промени в данните за 
имота. Това става бла-
годарение на приетите 
изменения в Наредбата за 
съдържанието, създава-
нето и поддържането на 
кадастралната карта и 
кадастралните регистри, 
съгласно която правното 
основание за предоставя-
не на услугата презаверка 
на скица или схема отпад-
на. Облекчението е част 
от мерките, предприети 
от Министерството на 
регионалното развитие 
и благоустройството 
(МРРБ) и неговите струк-
тури, в посока намаляване 
на административната 
тежест за гражданите и 
бизнеса и подобряване на 
условията за инвестиции 
в страната. Това съобща-
ват от пресцентъра на 
МРРБ.

Преди промяната пред-
ходните нормативни раз-
поредби изискваха преза-
веряване на скици и схеми 
след изтичане на шест 
месеца от издаването им, 
дори ако в този период не 
е настъпила промяна в да-
нните.

От началото на годи-
ната само в АГКК – София-
град, са подадени 13 361 
заявления за предоставяне 
на услуги. Броят на изда-
дените скици на поземле-

ни имоти и сгради в урба-
низираната територия от 
началото на 2018 г. досега 
са 178 260. В неурбанизира-
ната територия са 14 069. 
Издадените скици за имо-
ти в урбанизираната част 
за миналата година възли-
зат на 1 260 713, а за не-
урбанизираната – 119 428 
броя. Общо приетите за-
явления в София за 2017 г. 
са 95 831.

За цялата страна от 
началото на годината 
досега подадените доку-
менти за услуги от АГКК 
са 68 802 броя, като само 
10% от предоставяните 
от агенцията услуги са 
заявени електронно. 

А д м и н ис трат иве н 
орган, лице с публични 
функции, обществена ор-
ганизация и други орга-
ни и лица, пред които се 
представя скицата на 
имот или схемата, могат 
да извършват безплатни 
онлайн проверки в кадас-
тралната карта и кадас-

тралните регистри от-
носно данните чрез уеб 
портала за онлайн услуги 
– „КАИС“ на АГКК. След 
това при липса на проме-
ни в границите скицата 
е актуална независимо 
от датата й на издава-
не и същата може да се 
използва като официален 
документ. 

За да се подобри об-
служването на потреби-
телите на кадастрални 
услуги, от агенцията са 
осигурили няколко канала 
за достъп и възможности 
за заявяване и получаване 
на услуги от кадастрална-
та карта и кадастрални-
те регистри. Това може да 
стане на място – на гише, 
в която и да е служба по 
геодезия, картография и 
кадастър в страната не-
зависимо от местонахож-
дението на имота; чрез 
куриерска или пощенска 
услуга до посочено от зая-
вителя място; по електро-
нен път – чрез отдалечен 

достъп до информационна-
та система на кадастъра. 
Заявената по електронен 
път услуга може да се по-
лучи като електронен до-
кумент – по електронен 
път, или на хартиен носи-
тел – на гише в избрана 
от заявителя приемна на 
агенцията. 

С общините и ведом-
ствата има сключени 
споразумения за достъп 
до информационната сис-
тема на кадастъра за 
извършване на справки, 
заявяване и получаване на 
електронни скици или схе-
ми за имоти тяхна соб-
ственост, или за такива 
на физически и юридически 
лица, които са им необхо-
дими за провежданите от 
институциите процедури.

Сключените споразу-
мения с общините дават 
възможност на граждани-
те и юридическите лица 
за достъп до услугите, 
предоставяни от АГКК, на 
местно ниво.

Чрез отдалечен дос-
тъп до информационната 
система на кадастъра но-
тариусите могат да зая-
вяват и да получават от 
АГКК електронни скици 
и схеми, които да разпе-
чатват на хартия, да за-
веряват и да използват за 
провежданите от тях но-
тариални производства. 
По този начин не е необхо-
димо от страните по една 
нотариална сделка да се 
изискват скици и схеми на 
хартиен носител.

Н а р о д н и т е 
представители 
от ПГ „Обединени 
патриоти“, сред 
които и предсе-
дателят на пар-
л а м е н т арн а т а 
Комисия по реги-
онална политика, 
благоустройство 
и местно самоу-
правление Искрен 
Веселинов, внесо-
ха промени в Закона за устройство на територията 
(ЗУТ). Измененията предвиждат експлоатационните 
дружества, предоставящи услуги в областта на водо-
снабдяването и канализацията, електроснабдяването, 
топлоснабдяването и газификацията, да предоставят 
служебно пред административния орган изходни данни и 
информация, необходими при разработването на устрой-
ствени планове и инвестиционни проекти. Според зако-
нопроекта съгласуването на заданията, на предложени-
ята за изменение на подробни устройствени планове и 
на проектите на ПУП с експлоатационните дружества 
ще се извършва служебно от кмета на общината или от 
компетентния орган по чл. 124 а, ал. 3 и 4, като компа-
ниите са длъжни да предоставят исканата информация, 
мотивирани възражения и предписания в 14-дневен срок 
от поискването. Депутатите са предложили и разписа-
ната процедура и графици как това да се случи. 

Предвижда се при подаване на заявление за изда-
ване на визи в него да се описва инвестиционното 
намерение и да се посочват необходимите за проек-
тиране и за присъединяване към мрежите на техни-
ческата инфраструктура изходни данни, които ще се 
предоставят от експлоатационните дружества. С 
оглед на унифицирането му е предвидено образецът 
на документа да се утвърждава от министъра на ре-
гионалното развитие и благоустройството след съ-
гласуване с председателя на Комисията по енергийно 
и водно регулиране. Във визите освен досегашната 
информация ще се включват и предоставените от 
експлоатационните дружества изходни данни и усло-
вия за присъединяване към мрежите на техническата 
инфраструктура. 

Водеща парламентарна комисия по промените е 
тази по регионалната политика.  

Снимки в. „Строител“
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Ренета Николова

Г-н Колев, по Ваш доклад 

бе образувано производство в 

КЗД във връзка с държавните 

изисквания за придобиване на 

юридическо образование. Ка-

жете ни нещо повече за моти-

вите.  

На 24 януари деветчленният 
състав на КЗД се самосезира 
с цел образуване на производ-
ство –заради приетата наред-
ба на МС, касаеща новия прием 
(2018/2019) на студентите по 
специалност „Право”. В тази на-
редба е предвидена единствено и 
само редовната форма на обуче-
ние и се изключва възможността 
за задочна. Това е една твърде 
ограничителна мярка по отно-
шение на предвидените в Закона 
за висшето образование форми 
на обучение – редовна, задочна, 
дистанционна и вечерна. От дъл-
ги години специалност „Право” се 
изучава в двете основни форми 
на обучение – редовна и задочна. 
Като че ли това се е превърна-
ло в традиция заради социално-
икономическите условия у нас. 
Задочната форма на обучение е 
по-удачна за някои граждани. Тя 
е предпочитана от хората с ув-
реждания, от младежите, които 
не са финансово независими, и от 
други кръгове на обществото. Не 
всички студенти могат да ги из-
държат и те да се възползват от 
редовната форма на обучение. На 
много от тях им се налага да ра-
ботят и те го комбинират със 
следването си.

Трябва да отчетем и факта, 
че задочното обучение по „Право” 
е насочено и към онези граждани, 
които записват тази специал-
ност, продиктувано от тяхното 
ежедневие. Като преподавател 
съм срещал много студенти, 
учещи задочно, чиято цел е един-
ствено повишаване на правната 
им култура. Те упражняват раз-
лични професии - счетоводители, 
компютърни специалисти, упра-
вители на фирми, хора, които се 
занимават с частен бизнес, или 
др. В този смисъл обучението 
е осъзнато от тях. Не виждам 

защо трябва да се противопос-
тавят двете форми на обуче-
ние – редовната и задочната. И 
двете осигуряват необходимите 
достатъчни знания на желаещи-
те да завършат специалност 
„Право”. 

Не бива да забравяме, че ни-
вото на обучение в голяма сте-
пен зависи от мотивацията. 
Тоест не следва да поставяме 
рязката разграничителна линия 
между редовното обучение и за-
дочното, както и да гледаме пре-
небрежително към онези, които 
са завършили „Право” задочно, 
или да ги заклеймяваме като не 
чак толкова добри специалисти. 
Напротив, в практиката имаме 
доста професионалисти, които 
са се реализирали много успешно 
в сферата. Разбира се, необходи-
мо е да се повишава нивото на 
обучение по специалност „Право”, 
но това следва да се отнася и за 
двете форми – редовна и задочна, 
а не те да се противопоставят.

Една от тенденциите в 

Европа е обучение през целия 

живот. Обикновено редовни-

те студенти са младежи, а за-

дочната форма като че ли е за 

хората на по-зряла възраст. В 

това отношение може ли да се 

счита, че има някакво ограни-

чение на правото на хората да 

придобият образование в един 

по-напреднал етап от живота 

си?

Точно така. Изучаването 
на „Право” в редовна и задочна 
форма е напълно съобразено със 
световните стандарти и имен-
но с това, което казахте – про-
дължаващо обучение през целия 
живот. Освен това трябва да 
се има предвид и нещо друго, че 
дори и Европейската конвенция 
за правата на човека (ЕКПЧ), на-
ред с нашата Конституция, оп-
ределя образованието като едно 
от основните права. То не може 
да бъде ограничавано въз основа 
на икономически, социален и об-
ществено признат белег. В този 
ред на мисли ограничаването на 
една от формите може би ще до-
веде до дискриминация съгласно 
ЕКПЧ, от което да последват и 
редица дела в Европейския съд по 
правата на човека. 

Броят на задочните сту-

денти във висшите училища не 

е никак малък. Има ли някаква 

статистика за това колко хора 

ще бъдат засегнати от това 

решение?

Лично аз не разполагам с та-
кава статистика, но считам и 
съм сигурен, че колегите в хода 
на всестранното и всеобхватно 
проучване по случая ще изискат 
информация и ще се опитат да 
съберат необходимите данни. На 
практика това самосезиране на 
КЗД е в резултат на сериозния 
дебат в обществото по този 
въпрос, започнал през миналата 
година. Или налице е фактът, че 
много граждани и социални кръго-
ве биха били засегнати от подоб-
на промяна.

Какво следва оттук ната-

тък? Какви са следващите 

стъпки?

След самосезирането на КЗД 
следва да се образува преписка, 
по която да се проведе всестран-
но и всеобхватно проучване на 
въпроса. По моя информация пре-
писка вече е образувана, като 
има и избран състав, който да 
разгледа този въпрос. Ще уточ-
ня, че аз не съм в него. Тепърва 
членовете на състава ще запо-
чнат процедура по проучване и 
ще съберат становища от заин-
тересованите лица, както и от 
трети страни, които не участ-
ват в производството. Основна-
та цел е да достигнат до своите 
изводи обективно на базата на 
направената подробна проверка. 
Като приключи тази фаза от про-
изводството, следва насрочване 
на открито заседание в Комиси-
ята за защита от дискриминация 
с конституираните съответни 
страни. Логически можем да 
прогнозираме, че този, който е 
приел наредбата, ще бъде от-
ветна страна. След провеждане-
то на едно или няколко открити 
заседания на петчленния разши-
рен състав на КЗД започва да 
тече срокът за постановяване 
на решение. Чрез диспозитива 
на това решение вече се уста-
новява липсата или наличието на 
пряка или непряка дискриминация 
и спрямо кого е осъществена или 
не тази неравнопоставеност. 

Задължително ли е решение-

то на Комисията и трябва ли 

да последва промяна в наредба-

та?

КЗД не е част от съдебната 
власт. Нашите решения стават 
задължителни за изпълнение 
само след като преминат през 
установения по закон съдебен 
контрол или пък не се обжалват. 
Това са двата случая, в които 
следва да се изпълняват реше-
нията на Комисията за защита 
от дискриминация. Сами по себе 
си решенията на КЗД следва 
да бъдат потвърдени от съда, 
респективно отхвърлени, или 
просто да не се потърси съде-
бен контрол от съответната 
страна, което е нейно право. В 
този смисъл след влизане в сила 
на решенията на КЗД те стават 
задължителни за изпълнение.

Вашите очаквания какви са 

като вносител?

Самият факт, че по мой до-
клад е сезирана КЗД, предполага, 
че ще се търси определено не-
равноправие в текстовете на 
наредбата. Това е моята нагла-
са, но това не значи, че мога да 
повлияя на колегите, които ще 
преценят. 

Ако се спазят всички сро-

кове, кога можем да очакваме 

решение? 

Трудно е да дам конкретен и 
точен отговор, защото, както 
обясних, следва една процедура 
по проучване. Няма яснота за 
това колко време ще събират 
информация колегите в състава, 
които са зависими от държавни-
те органи, за да я получат. Дру-
гото препятствие е свързано с 
насрочването на открито засе-
дание, тъй като нашият график е 
доста натоварен. КЗД разглежда 
много случаи и следва да намери 
време и за този въпрос. Законно 
установеният срок за постано-
вяването на решение, след фа-
зата на откритите заседания, 
е 14-дневен. Но на практика не 
мога да кажа кога точно ще се 
случи това и кога можем да очак-
ваме решението.

Комисията за защита от дискриминация (КЗД) се самосезира по повод приетата с Постановление на Министерски съвет Наредба за единните държавни изисквания 
за придобиване на висше образование по специалност „Право” и професионална квалификация „Юрист”. Наредбата регламентира обучението по специалност „Право” да се 
осъществява единствено в редовна форма. „Това представлява ограничително условие за неопределен, но определяем кръг лица, които искат да се обучават в специалност 
„Право”, се посочва в доклада на Орлин Колев, член на комисията. Вестник „Строител” се свърза с него, за да разкаже повече по темата.

Орлин Колев, член на Комисията за защита от дискриминация:

Снимка авторът

Свилена Гражданска

Двама са кандидатите 
за председател на Комиси-
ята за противодействие на 
корупцията и за отнемането 
на незаконно придобито иму-
щество (КПКОНПИ). Народни 
представители от Парла-
ментарната група на ГЕРБ и 
на ПГ „Обединени патриоти“ 
внесоха предложението нова-
та структура да бъде огла-
вена от Пламен Георгиев. Той 
бе председател на Комисия-
та за противодействие на 
корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имуще-
ство до влизането в сила на 

Закона за противодействие 
на корупцията и за отнемане 
на незаконно придобитото 
имущество (ЗПКОНПИ). 

Втората кандидатура 
е на Николай Николов и бе 
внесена от депутати от 
ПГ „БСП за България“. Той бе 
член на Комисията за предо-
твратяване и установяване 
на конфликт на интереси до 
влизането на ЗПКОНПИ. 

Предстои парламентар-
ната Комисия за борба с ко-
рупцията, конфликт на инте-
реси и парламентарна етика 
да провери дали кандидатите 
са представили всички необ-
ходими документи. След това 

ще се проведе открито засе-
дание, на което допуснатите 
участници в процедурата ще 
представят концепциите си 
за председател на КПКОНПИ. 
Народните представители 
ще имат правото да задават 
въпроси. 

На пленарно заседание ще 
бъде избран председателят 
на КПКОНПИ с обикновено 
мнозинство. Мандатът му 
е шест години. По закон той 
ще има правото да номини-
ра останалите членове на 
комисията, като Народното 
събрание само ще ги одобри, 
без да може да повлияе на из-
бора на кандидатите. 

Снимка Румен Добрев
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Д-р арх. Димитрина 
Попова, УАСГ, БАН

Панелните комплекси –  

архитектурата на модер-

низма

Един от най-влиятел-
ните архитекти на мо-
дернизма през ХХ в. Льо 
Корбюзие развива сис-
темата „Модулор“ [1], 
при която използва като 
модул човешкото тяло 
и параметрите на дви-
женията му, за да дефи-
нира оптималните раз-
мери в архитектурата, 
но те са изключително 
насочени към сградите, 
разпределенията, раз-
мера на помещенията, 
както и на мебелите. В 
публичните обществени 
пространства на градо-
вете от този период 
човешкият мащаб нико-
га не е бил приоритет. 
В градоустройствените 
догми на модернизма се 
пренебрегва ниската 
скорост на пешеходно-
то движение и на прид-
вижването с колело за 
сметка на високата на 
автомобилите. Култът 
към бързото движение 
през последния половин 
век доведе до поставя-
нето на заден план при 
проектирането на град-
ските пространства, 
ходенето и карането на 
колело. Последните бяха 
изключени като основен 
транспорт в ежедневи-
ето и се сведоха един-
ствено до начини на 
прекарване на свободно 
време като разходки и 
спорт. Характерното 
за повечето градове 
обществено простран-
ство играе социална и 
културна функция, а лип-
сата му генерира редица 
проблеми в общности-
те. Панелните компле-
кси на София не са из-
ключение, защото също 
са продукт на модерни-
зма в архитектурата 
– планирането, проек-
тирането и строител-
ството им през 1960-те, 
70-те и 80-те години на 
миналия век,  както и 
настоящата държавна 
програма за саниране 
са концентрирани върху 
самите сгради. Основно 
повишаването на броя 
на личните автомоби-
ли след политическите 
промени през 1989 г. до-
веде до окупирането на 
тротоарите и зелените 
площи от коли, които 
доминират в градския 
пейзаж и  изместват 
останалите форми на 
обитаване в простран-
ствата около панелните 
блокове в София.

Съвременният дат-
ски архитект в публи-
кацията си „Градовете 
за хората“ Ян Геел [2] 
описва основните сте-
реотипи на използване 
на градската среда. Те 
могат да се нарекат 

общочовешки или уни-
версални,  защото са 
дефинирани от наблю-
дения на селищата от 
различни климатични 
пояси, в нееднакво раз-
вити икономически об-
щества с разнообразна 
култура, етнос, религия. 
Авторът системати-

зира в няколко направ-
ления еднозначни реше-
ния, като се основава 
на общите проблеми, 
които градското плани-
ране през ХХ в. създава. 
В настоящето изследва-
не панелните комплекси 
в София се разглеждат 
също като продукт на 

модернизма, не толкова 
на социалистическото 
тоталитарно управле-
ние. По този начин про-
блемът пренебрегване 
на човешкия мащаб се 
вписва в по-широка рам-
ка – на градовете от 
модернизма.

Съвременна урбанис-

тична теория,  която 
прилагам за пръв път 
при анализа на панелни-
те комплекси в София и 
със значително влияние 
върху формирането на 
методиката, е на архи-
текта Рем Кулхаас. В 
книгата S, M, L, XL [3] 
авторът разграничава 
размерите в градската 
среда, като представя 
свои проекти и есета 
върху града и архитек-
турата, организирани 
в изброените степени: 
S (малки), M (средни), 
L (големи) и XL (много 
големи). Тази теоретич-
на рамка  използвам при 
решаването на научна 
задача за пешеходни-
те дистанции между 
сградите и обектите 
от градската среда в 
панелния комплекс. Арх. 
Рем Кулхаас защита-
ва тезата, че малките 
размери в селищата се 
свързват със средата 
на обитаване в обхвата 
на човека, с локалното, 
познатото, понякога - 
традицията и практич-
ното. Средният размер 
символизира квартала 
и е предопределен от 
членението на уличната 
мрежа. Големите разме-
ри правят връзка с гло-
балното, с колективни-
те решения и силуета 
на града. Свръхголеми-
те размери в селищата 
се отъждествяват с 
легендата, историче-
ския разказ, приказката 
и фантастиката. Арх. 
Кулхаас дори изказва 
мнението, че урбанизъм 
не съществува в реал-
ността, а това е мечта, 
метафора за град. Архи-
тектът твърди, че „не е 
сигурно, че това, което 
виждаме, можем да полу-
чим”, с които думи под-
чертава, че с нараства-
нето на размера градът 
създава илюзии.

Проблемът с липса-
та на „човешкия мащаб“ 
е бил разглеждан през 
80-те години в дебат и 
в статии на списание 

„Архитектура“. Основ-
на идея, която по-надолу 
доразвивам в контекста 
на ХХI в., е възвръщане-
то и преосмислянето 
на градоустройствения 
елемент – квартал в па-
нелните комплекси.

В статията „Жилищ-
ният квартал“  в сп. „Ар-
хитектура“ от 1988 г. 
арх. Лило Попов определя 
квартала като терито-
риален модул, но който 
задължително съответ-
ства и на определена со-
циална общност. Авто-
рът изрично посочва, с 
което споделям тезата 
му, че същественото в 
новата интерпретация 
на квартала не е пра-
воъгълната му форма, а 
„еднородността, изот-
ропността на структу-
рата и повторяемостта 
на териториалния еле-
мент“.[5]

Арх.  Тодор Булев в 
статията „Кварталът 
– необходима социална 
клетка на града“ [4] по-
глежда назад към Въз-
раждането и определя 
квартала  като общ-
ност. Авторът конста-
тира, че най-важното, 
което може да се вземе 
от квартала през XIX в. 
и  да  се  пренесе  към 
този от 1988 г., е „пре-
ди всичко наличието на 
общности, съразмерни с 
човешките възможнос-
ти на общуване. Защо-
то човек нито реално, 
нито дори зрително не е 
в състояние да общува с 
неизброимо количество 
хора.“ Въпреки че авто-
рът засяга в тезата 
си човешкия мащаб във 
възприятията, които 
не са безкрайни, той не 
дава конкретни архите-
ктурни параметри, ге-
нерирани от тях, както 
това прави арх. Ян Геел 
в книгата си „Градовете 
за хората“ [2] от 2010 г.

От значение за на-
стоящето изследване e 
анкетата с девет бъл-
гарски архитекти от-
носно жизнеността на 
квартала като градо-
устройствен феномен 
в града от 1988 г. Арх. 
Маргарита Тодорова 
изразява мнението, кое-
то поддържам, че това 
пространство има мяс-
то в съвременния град, 
но „трябва да се пог-
ледне от друг ъгъл и да 
се доразвива неговото 
значение за формира-
не структурата и об-
лика на съвременните 
и бъдещите градове“, 
защото смятам, че в 
панелните комплекси в 
София от създаването 
си до настоящия мо-
мент (2017 г.) непрекъс-
нато се появяват нови 
тенденции при обита-
телите – например за 
голяма част от съвре-
менните жители панел-
ният комплекс е роден 
квартал, тъй като там 
са израснали 2 или 3 по-

Фиг. 1. Градски елементи на народното творчество в комплекс „Левски В“. Въпреки 

примитивизма в дизайна малките пространства, вмъкнати в големите междублокови 

пространства на панелния комплекс, създават S-мащаба. Сн. д-р арх. Димитрина Попова

Фиг. 2 Един от обектите на изследването - междублоково пространство в жк „Левски В“ с 

картографирани намеси от обитателите в градската среда. Ясно се отличават активните 

северозападни и североизточни фасади и площи пред тях, които са с потенциал да се развият в 

квартали от нов тип според изследването. Автор: д-р арх. Димитрина Попова
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коления софиянци; друга 
нова обща тенденция е 
формирането на интер-
нет виртуални общно-
сти през последните 
15 години, което налага 
друг смисъл на общест-
веното пространство в 
реалността.

Мащабите S, M, L, XL

Арх. Кулхаас в кни-
гата си S,M,L,XL [3] не 
определя количествени 
стойности за мащаби-
те в градската среда. 
Стойностите, които 
приех, съответстват 
на човешките способно-
сти да се преодоляват 
разстояния с определе-
на скорост. Дистанции-
те от състезателните 
атлетически дисциплини 
при бягането, които са 
включени в Олимпийски-
те игри и световни пър-
венства, съвпадат изця-
ло с посочените от мен. 
По този начин разпола-
гаме с подробна база 
данни относно физиче-
ското и психологическо 
състояние на човека при 
изминаването на тези 
дистанции, измерени във 
време.

За да определя коли-
чествени параметри на 
квартално простран-
ство в панелен комплекс, 
в изследването дефини-
рам четири типа раз-
стояния, започващи от 
всеки вход на панелен 
блок. Това са S, M, L, XL, 
като давам метрични и 
времеви стойности на 
тях. Прието e, че за 1 
час пешеходец измина-
ва средно 4 км, или за 15 
мин. - 1 км. Изчисления 
довеждат до резултата, 
че за 1 мин. се преодо-
ляват 66 м. Дефинирам 
4 разстояния: S=100 м 
за времетраене 1,5 мин, 
М=200 м за 3 мин, L=400 
м за 6 мин, XL=800 м за 
12 мин. 

М-размерът в панел-
ния комплекс

Кварталът като ад-
министративна едини-
ца,  която обозначава 
територията между че-
тири улици, в панелните 
комплекси точно в този 
формат и смисъл е не-
приложим заради неясни-
те граници и флуидните 
междублокови простран-
ства. Съществуването 
му е възможно, но тряб-
ва да се има предвид, че 
там процесите се раз-
виват по различен начин 
от кварталите с къщи 
и дворове,  характер-
ни за малките градове 
и селата и кооперации 
и вътрешни дворове, 
типични за  старите 
централни зони на го-
лемите градове като 
София. В колективното 
съзнание на обитатели-
те на панелния комплекс 
територията квартал 
съществува.

Оп р е деле н о  може 
да се чуят в разговори 

между софиянци изра-
зите: мой познат от 
квартала,  квартален 
супермаркет, квартал-
на градинка, паркингите 
на квартала. Размера М 
като определящ и чле-
нението на уличната 
мрежа фиксирам от гра-
ниците, които са съо-
бразени с пешеходното 
разстояние и скорост 
на придвижване. Според 
типовете поведенчески 
модели на групи от оби-
татели на средата, коя-
то проектираме, след-
вам техния път до дома 
и магазина, до градинка-
та с пейки, до училище-
то и спортната площад-
ка. По този начин съм 
определила с известни 
условия границите на 
квартала да се намират 
на максимално 200 м, или 
3 минути ходене от на-
чалната точка – входа 
на панелния блок.

Мнението ми е, че 
взаимното познаване на 
хората не е главното 
условие за жизненост 
на квартала, а напро-
тив - свързаността му 
със съседни общности 
и части от града е ва-
жната. Връзката са ули-
ците, които премина-
ват между кварталите 
и създават трафик от 
посетители от по-близ-
ки и по-далечни места. 
Отделно специфични ар-
хитектурни параметри 
обуславят средата за 
неформално общуване 
в обществените прос-
транства на панелния 
квартал. 

S-мащабът – градско-
то обзавеждане

Естетиката на ни-
вото на очите, качест-
вото на архитектурата 
- настилки, осветление, 
озеленяване, мебели и 
др., създава местната 
квартална  идентич -
ност. За постигане на 
S-мащаба арх. Ян Геел се 
опира на количествени 
измерения на дистанци-
ите при човешките въз-
приятията и възможнос-
ти. Например разговор е 
възможен на разстоя-
ние на най-много 7 м, на 
100 м човек е способен 
да различи движещ се 
обект, 25 м е максиму-
мът, при който могат да 
се разпознаят лицето и 
емоциите, които изра-
зява. Нови впечатления 
се възприемат на всеки 
4 - 5 секунди, което оз-
начава, че за постигане 
на активна фасада са 
необходими 15 - 20 мага-
зина или други обекти на 
приземен етаж на 100 м 
по улицата [2].

Смятам, че втори-
ят основен инструмент 
срещу еднообразието и 
в полза на уникалност-
та на междублоковите 
пространства за по-
стигане на S-мащаба в 
архитектурната среда 
е, когато съдържание-
то на общественото 

пространство се про-
ектира и изгради върху 
конкретни данни за съ-
ществуващото положе-
ние и задание, без да се 
прибягва до помощта на 
готови образци - типи-
зирани решения. В из-
следването използвам 
информация от работа 
на терен (Фиг. 1), като 
проучих феномена на 
самоделната архитек-
тура и неформалните 
пешеходни пътища в 
панелните комплекси. 
Така определих точните 
терени, които дефини-
рам като жизнени за-
ради потенциала им на 
естествено формираща 
се и саморегулираща се 
архитектурна среда.

Изследване на мето-

диката според съвре-

менното състояние в 

жк „Левски В“

В София панелните 
комплекси са 63 на брой, 
отделно за изследване-
то бяха избрани над 1000 
междублокови простран-
ства, които са по-малки 
по площ от самите ком-
плекси. В първия етап 
на проекта се извърши 
подбор и свеждане на 
обектите на изследване 
до три броя, разположе-
ни в „Дружба 2“, „Левски 
В“ и „Обеля 1“. Детайлна 
информация за етапите 
и критериите на селек-
цията е публикувана в 
самостоятелна статия 
[7]. Гледани отдалече, 
софийските  панелни 
комплекси изглеждат 
еднообразни и скучни, 
но на нивото на очите и 
по-близо, в по-малък ма-
щаб притежават много 
качества, които обаче 
не се дължат на профе-
сионално проектиране.

Картографирането 
от проучванията на мяс-
то показва феномена 
на народно творчество, 
при които обитатели-
те сами облагородяват 
средата чрез самоделно 
изработени пейки, асми, 
огради и др. елементи на 
градския дизайн. Разпо-
ложени са много близо до 
панелния блок – повечето 
от тях са на разстояние 

до 3 м от фасадата в 
близост до използваеми-
те входове на жилищна-
та секция [8].

Липсата на йерархия 
при проектирането на 
междублоковите прос-
транства е компенси-
рана чрез самоделната 
архитектура. Въпреки 
примитивизма в изра-
ботката, материалите 
и дизайна местоположе-
нието на асмите, пей-
ките, оградите показва 
най -важните места, 
които можем да наречем 
генератори на квартали 
(Фиг. 2). Слизането на 
хората долу на земята 
от високите етажи се 
реализира чрез само-
делната архитектура. В 
мазетата на блоковете 
се обособяват помеще-

ния за услуги, като по-
правка на телевизори, 
шивашки и обущарски и 
др., а в партерния етаж 
чрез външни стълби в 
бивши апартаменти са 
изградени фризьорски 
салони, магазини за би-
тови стоки, аптеки и др. 
По този начин сградата 
е ядро, като основната 
концентрация е изявена, 
където са разположени 
помещенията на дреб-
ната търговия и услу-
ги. В конкретния случай 
това са активните фа-
сади на панелния блок с 
активен партерен етаж 
и увеличен трафик пред 
тях.  Именно това са 
местата, които имат 
потенциала да генери-
рат структурата на 
квартала.

Изводи

Въз основа на изслед-
ването основната идея 
за реновиране на панел-
ните комплекси в София 
е създаване на кварта-
ли от нов тип. Не е ло-
гично разработването 
на универсални проек-
ти, приложими за всеки 
комплекс, защото това 
би било връщане назад 
към модернизма и без-
крайно мултиплициране 
на типови проекти, без 
да се отчитат характе-
ристиките на мястото. 
Реализацията на маща-
бите М и S в панелните 
комплекси намирам един-
ствено чрез политиче-
ска програма на общи-
ната, а не оставена на 
самоделната архитек-
тура на обитателите.
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Снимки в. „Строител“
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Доц. арх. Димитър 
Андрейчин

В предния брой на в. 
„Строител“ споменахме 
проектанта на първия 
небостъргач „Хоум Ин-
шурънс Билдинг“ инж. Уи-
лям льо Барон Джени, но 
е време да се спрем по-
подробно на биографията 
на тази забележителна 
фигура в американската 
история. Той е роден на 
25 септември 1832 г. във 
Феърхевън, щата Масачу-
зетс, в семейството на 
преуспяващ корабостро-
ител. Още като 17-годи-
шен младеж Джени прави 
околосветско пътешест-
вие с един от бащини-
те си кораби. Връща се 
с твърдото намерение 
да стане инженер, а по 
време на следването си 
учи и архитектура. След 
дипломирането му от На-
учната школа „Лорънс“ в 
Йейлския университет 
през 1853 г. инж. Джени е 
назначен за главен инже-
нер за строителството 
на железопътна линия в 
Мексико. Когато приключ-
ва с проекта, той замина-
ва за Париж, за да следва 
архитектура и изкуства 
в Ecole Centrale des Arts et 
Manifactures. Там остава 
година и половина, дипло-
мира се през 1859 г. 

След завръщането си в 
САЩ основава собствено 
бюро в Синсинати, щата 
Охайо. Когато започва 
Гражданската война (1861 
- 1865), той затваря бюро-
то и постъпва като капи-
тан в армията на Съюза 
(Севера) под командване-
то на генералите Юлисис 
Грант и Уилям Шърман. 
През 1868 г. майорът от 
запаса инж. Джени се 
премества в Чикаго, ос-
новава архитектурна и 
инженерна фирма и рабо-
ти по възстановяването 
на града след Големия по-
жар (8 октомври 1871 г.). 
До края на живота си (15 
юни 1907 г.) инж. Уилям 
льо Барон Джени остава 
тук, но това съвсем не оз-
начава, че авантюризмът 
от младите му години го 
е напуснал. Той отново се 
хвърля в смели приключе-
ния, но вече в областта 
на познанието и техни-
ката – резултат от неу-
кротимия му стремеж към 
рационалното и новото.

През 1883 г. инж. Джени 

спечелва конкурса, обявен 

от Нюйоркската компания 

за застраховане на недви-

жими имоти 

„Хоум Иншурънс“, за 
построяване на сграда, 
която по-късно е призна-

та за първия небостър-
гач. Основното изискване 
на инвеститора е всички 
етажи над партерния бан-
ков салон да бъдат разде-
лени на максимален брой 
малки офиси, които да са 
добре осветени. Звучи 
парадоксално, но най-ва-
жната причина инж. Дже-
ни да е първи в конкурса 
не е по-ниската цена на 
предложения от него но-
ваторски начин на стро-
ителство, а гаранцията, 
че при новата конструк-
ция в зданието ще влезе 
повече светлина, което 
да компенсира местопо-
ложението й на ъгъла на 
тесните улици „Ла Сал“ 
и „Адамс“. Въпреки твър-
де консервативния образ 
прозорците, групирани по 
два, са заемали доста по-
голяма фасадна площ от 
максимално възможната 
при конструкция с носещи 
стени, а инвеститорът е 
оценил това качество на 
проекта, без да се задъл-
бочава в конструктивна-
та причина.

Традиционното фасадно 

оформление на първия 

небостъргач в неговия 

завършен вид с нищо не 

подсказва,

че сградата е с фаса-
да обвивка. В случая освен 
естетическата й роля 
фасадата е трябвало да 
бъде огнеупорна защита 
на собствения си железен 
скелет, който пък е ока-
чен чрез конзолни греди 
към носещите квадратни 
чугунени колони по конту-
ра на зданието. Вътреш-
ните колони са чугунени с 
кръгло сечение. Фасадите 
не само не носят товари 
от сградата – те не но-
сят дори себе си, но то-
гава никой в Чикаго не си 
е давал сметка какво оз-
начава това за бъдещето.

Както се е случвало 
много пъти с новаторите, 
световното признание на 
инж. Джени идва доста 
по-късно, а по време на 
строителството публи-
ката се е подигравала на 
новите му методи и пред-

сказвала техния крах. 
Дори и специалистите 
пригласяли на плъзнали-
те слухове, че зданието 
няма да бъде безопасно. 
Основания за тези съмне-
ния скептиците виждали 
преди всичко в стърчащия 
скелет, изпреварил зида-
рията. Те дори не подо-
зирали на какво ще ста-
нат свидетели тепърва 
– предстояло да видят 
сграда, която се строи 
отгоре надолу.

Дотогава външните 
носещи стени са били 
основният укрепващ еле-
мент по време на изграж-
дането. Дори там, където 
са се използвали смесени 

конструктивни схеми 
и вътрешните носещи 
стени са заменяни от чу-
гунен скелет, последният 
не е могъл да изпреварва 
във височина стените. Те 
не само са поемали голя-
ма част от товара, но са 
осигурявали и незабавно-
то хоризонтално укрепва-
не на цялата сграда чрез 
подовите конструкции. Но 
не и при „Хоум Иншурънс 
Билдинг“.

В един момент, след 
като носещият фасаден 
скелет и подовите кон-
струкции са вече почти 
готови, строителство-
то започва да изостава 

от сроковете. Инж. Дже-
ни настоява да бъдат ан-
гажирани повече хора за 
иззиждането (в случая – 
обличането) на фасадите. 
Предприемачът отказва, 
защото според него мно-
гото работници ще си 
пречат взаимно, когато 
се струпат на едно мяс-
то. Тогава проектантът 
предлага част от зида-
рите да продължат рабо-
тата си отдолу нагоре, а 
нови бригади да се изпра-
тят на най-горния етаж, 
за да зидат фасадите от 
там към долните етажи. 
И пред изумените погледи 
на целия град 

работниците започват 

да работят по „Хоум 

Иншурънс Билдинг“ от по-

крива надолу.

Нашата поговорка 
„Всяко чудо – за три дни“ 
няма точен еквивалент в 
английския език, но това 
не пречи на универсалния 
й смисъл – само след бро-
ени месеци минувачите 
не обръщат вече никакво 
внимание на стоманени-
те плетеници от скелет-
ни конструкции, издигащи 
се в Чикаго като белег на 
едно невиждано по бър-
зината и мащабите си 
строителство. 

Строежът на „Хоум 
Иншурънс Билдинг“ за-
почва на 1 май 1884 г. и 
е завършен през есента 
на 1885 г. – тогава на 10 
етажа и с височина 44 м. 
През това рекордно крат-
ко време 

инж. Джени успява да 

направи още едно важно 

завоевание по пътя на 

конструктивната рево-

люция –

той внедрява в дви-
жение първите стома-
нени греди във високите 
здания, произвеждани до-
тогава само за нуждите 
на мостовото строител-
ство. 

Д о  ш е с т и я  е т а ж 

„Хоум Иншурънс Билдинг“ 
е изпълнен с лети чу-
гунени колони и подови 
двойно-Т греди от ковано 
желязо. Тогава се полу-
чава писмо от металур-
гичните заводи „Карне-
ги-Фипс Стийл Къмпани“ 
в Питсбърг, че вече са 
започнали производство-
то на валцувани греди 
от бесемерова стома-
на. Доставчикът моли за 
разрешение да подмени 
оставащите договорени 
греди от ковано желязо 
със стоманени и инж. 
Джени се съгласява. 

Така в САЩ са внедре-
ни едновременно и само 
в една сграда най-важни-
те нови конструктивни 
принципи, компоненти, 
материали и технологии, 
заложени в бъдещето на 
небостъргача. 

За огромно съжаление 
Първият между първите 
е разрушен през 1931 г. 
За разлика от многото 
други безследно изчезна-
ли уникални строителни 
творения при неговото 
унищожаване са напра-
вени снимки – между тях 
на част от фасадата на 
третия етаж и връзката 
й с външната колона, на 
свързването на подови-
те греди с вътрешната 
колона. 

Поради все още нес-
тихналите спорове и 
особени мнения може би 
днес не си даваме ясна 
сметка за значението на 
тази сграда, която нака-
ра целия свят да изглеж-
да различен. Няма да бъде 
пресилено, ако кажем, че 
един ден запазеното доку-
ментално свидетелство 
за конструктивния пробив 
на „Хоум Иншурънс Бил-
динг” ще има за идващи-
те поколения стойност, 
която би могла да се срав-
ни с тази на запазената 
Декларация за Независи-
мостта или с първия ек-
земпляр от Конституция-
та на САЩ.

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. 

Така е изглеждал „Хоум Иншурънс Билдинг“ и последвалите го сгради със стоманена 

конструкция пред изумените погледи на чикагските граждани

Детайл на инж. Уилям льо Барон Джени за връзката на 

колоната с гредите, който се използва в почти същия вид и до 

днес в сградите със стоманена конструкция, включително и 

при небостъргачите

Група инженери, дошли да се „сбогуват“ с първия небостъргач 

„Хоум Иншурънс Билдинг“ по време на разрушаването му (1931)
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Доц. д-р инж. Красимир Кръстанов, декан на Факултета по техника и строителни 
технологии в транспорта на ВТУ „Тодор Каблешков:

Георги Сотиров

Доц. Кръстанов, Вие, 

освен че сте декан на 

Факултета по техника 

и строителни техноло-

гии в транспорта, сте и 

ръководител на катедра 

„Подемно-транспортни 

и строителни машини 

и системи“ на Висшето 

транспортно училище 

„Тодор Каблешков“ (ВТУ 

„То д ор  Кабле ш ков“ ) . 

Ваши възпитаници ще 

открием практически на 

всеки строителен обект 

от пътния и железопът-

ния сектор.

Радвам се, че Вашият 
уважаван професионален 
вестник „Строител“ ре-
довно запознава бранша 
с младите хора, които се 
обучават във ВТУ „Тодор 
Каблешков“ и усвояват 
знания, които после ще са 
им от полза в работата 
по строежите в сферата 
на  инфраструктурата 
– пътна, железопътна, 
газова и т.н. Подемно-
транспортната и строи-
телната техника е моят 
път в науката и препода-
ването и изцяло е свърза-
на с работата ми в учи-
лището. Първо завърших 
тук като курсант, после 
станах редовен докто-
рант и след защитата 
след три години - асис-
тент в катедрата, после 
преподавател. Смятам, 
че като млад човек лесно 
намирам общ език с мои-
те студенти. 

Правилно отбелязах-
те, че на всички големи 
инфраструктурни обекти 
в страната лесно ще от-
криете възпитаници на 
ВТУ „Тодор Каблешков“ - на 
строежа за разширяване 
на метрото, на изграж-
дането на магистрали-
те, на реконструкциите 
на жп трасета. И това 
може само да ни радва. 
Но ще споделя, че броят 
на желаещите да учат 
машинно инженерство, 
вкл. и такова, свързано 
със строителния бранш, 
от година на година на-
малява. Причините явно 
са комплексни, но искам 
само да изтъкна, че голя-
ма част от завършващи-
те средно образование 
не горят от желание да 
бъдат машинни инжене-
ри, дори и много от тези, 
които се дипломират в 
професионални гимна-
зии по транспорт или по 
подемно-транспортни 
и строителни машини. 
Признавам, че ученето на 
математиките и механи-
ката през първите две 
години е трудно и сложно, 
но инженер без това няма 

как да се стане.
Бизнесът също вече 

се усети, че такива кадри 
липсват, след като едно 
активно поколение на 
60-годишните преминава 
постепенно в пенсия. За-
вършилите инженери се 
реализират много успеш-
но в големите производ-
ствени фирми, някои от 
които вече имат и свои 
конструкции в областта 
на подемните машини за 
строителството. 

Ще работя за подо-
бряване на връзката меж-
ду училището и фирмите 
от бранша, които имат 
известно предимство с 
новостите, защото оп-
ределено са по-мобилни. 
Идеята ми е да работим 
съвместно с такива ком-
пании и да ползваме тех-
ния софтуер, за да може 
да имаме изпреварващо 
обучение.

Впрочем младите ни 
инженери особено добре 
се вписват на строител-
ните обекти от всякакво 
естество – най-често 
като технически ръково-
дител, където непосред-

ствено трупат опит и 
практически познания, 
в метрото или при из-
граждането и ремонта на 
трамвайните линии, на жп 
трасетата, и т.н.

Вие сте автор или 

съавтор на над 70 публи-

кации в областта на по-

демно-транспортните 

машини и транспорта в 

България, Русия, Полша, 

Турция, САЩ, Австралия, 

Великобритания…

Като докторант имах 
шанса да правя публика-
ции в чужбина и в страна-
та. Стартирах този вид 
дейност с едно американ-
ско списание, където мои 
статии се приеха добре. 
Първата беше свързана 
със строителството на 
автоматизирани паркинг-
гаражи. После продължих 
научното сътрудничест-
во с професионални изда-
ния и в другите страни. 
Ще отбележа, че  научен 
екип от Австралия харе-
са моя разработка за раз-
витието на пристанищ-
ната инфраструктура в 
България…

Имате награда за 

млад учен с международ-

ни и национални пости-

жения „За принос към 

младежко иновационно 

и информационно обще-

ство”. 

Още през 2007 г. бях 
номиниран от ВТУ „Тодор 
Каблешков“ за отличието 
и станах един от първи-
те му носители. То ми бе 
връчено лично от тога-
вашния министър-предсе-
дател Сергей Станишев. 
После излезе сборникът 
„Младите учени на Бъл-
гария”, където също съм 
включен. 

Най-важното според 
мен е, че ръководството 
на ВТУ ми отвори пътя за 
цялостно научно и препо-
давателско развитие.

Какви са днешните 

възпитаници на ВТУ „Лю-

бен Каравелов“? 

Според мен големият 
брой на висшите училища 
също в някаква степен 
пречи на добрия подбор 
на кандидат-студенти 
в традиционните и ав-
торитетните универси-

тети. Така и без друго 
малкият брой на абиту-
риентите се размива, 
младите хора отиват 
да учат там, където е 
по-леко, където практи-
чески няма приемни из-
пити и където тежките 
инженерни специалности 
просто липсват. 

Колегите от катедри-
те по математика и ме-
ханика твърдят, че обу-
чението във ВТУ „Любен 
Каравелов“ започва прак-
тически от повтаряне 
на преподаваното в сред-
ното образование, а чак 
след месец-два се навлиза 
в подготовката на това, 
което се нарича обучение 
по инженерно мислене…

Специализираните 
катедри като тази, коя-
то ръководя, по никакъв 
начин не могат да обра-
зоват толкова инженери 
накрая на курса, колкото 
са постъпили в начало-
то. Младите хора от-
падат през първата или 
втората година, когато 
се изучават основните 
дисциплини, но без които 
никой не е получил дипло-
ма за инженер. Подготов-
ката им в средното об-
разование не е на добро 
равнище. Това го твърдя 
от моята практика като 
преподавател. 

Иначе сме единстве-
ните в страната, които 
развиваме бакалавърска 
специалност по двига-
тели с вътрешно горене. 
Имаме и няколко доста 
атрактивни програми, 
които са много актуал-
ни. Едната е „Технически 
надзор и експлоатация на 
съоръжения с повишена 
опасност”. Става дума за 
подемни машини и крано-
ве, които са по наредбите 
за безопасна експлоата-
ция и технически надзор 
– строителни кранове, 
кулокранове, автокранове. 
Програмата е насочена и 
към проектиране и строи-
телство на газови инста-
лации, водогрейни и парни 
котли, нефто- и газопро-
води, всички съоръжения 
под налягане и асансьор-
ните съоръжения. Съз-
дадохме я съвместно с 
Държавната агенция по 
метрологичен технически 
надзор (ДАМТН), с която 
академичното ръковод-
ство подписа меморандум 
за сътрудничество. Досе-
га над 160 наши инженери 
са я завършили и се реали-
зират във всичките опи-
сани сфери – било като 
проектанти, конструкто-
ри, строителни инженери 
или надзорници. Започнах-
ме и магистърска програ-
ма по надзор и експлоата-

ция на хидротехнически 
съоръжения в катедра 
„Транспортно строител-
ство и съоръжения” във 
връзка с новосъздадена-
та към ДАМТН Дирекция 
за надзор на язовирните 
съоръжения и язовирните 
стени. Знаете сложните 
проблеми, които може да 
има по тях… С особен ин-
терес се очаква от есен-
та и стартирането на 
специалността „Строи-
телство на газови и неф-
топроводи”, която освен 
своята атрактивност 
и бъдеща добра реализа-
ция не само в България 
се явява новост за цяло-
то ни висше инженерно 
строително образование. 
Последната програма 
„Заваряване и контрол на 
качеството на заварени 
съединения” сме я съгла-
сували с Института по 
заваряване (ИЗ). Идеята е 
нашите студенти да по-
лучат основите на теоре-
тичното образование, а с 
допълнителен курс в ИЗ - 
и международен сертифи-
кат на инженери по зава-
ряването, за да могат да 
се реализират навсякъде 
по света. Такива специа-
листи са много търсени 
и без тях не може при 
изграждането на един 
небостъргач например… 
Всичко това е обусловено 
от изискванията на ико-
номиката. Каквото търси 
бизнесът, науката трябва 
да му го осигури.

Как ще продължат на-

учните Ви амбиции през 

следващите месеци? 

От миналата година 
съм декан на най-големия 
факултет на ВТУ „Тодор 
Каблешков”. Амбициите ми 
са свързани с професио-
налното развитие именно 
тук и когато съм готов, 
ще пристъпя към осъ-
ществяването на следва-
щата научна крачка. Имам 
издаден учебник в САЩ, а 
сега подготвям три нови. 
Първият е съвместно с 
колеги от Техническия 
университет в София – 
„Машини и системи за 
непрекъснат транспорт”. 
Идеята е да има учебно 
помагало и студентите 
да видят как се смятат 
конструкциите. Другият 
учебник е авторски - „Тех-
ническа безопасност на 
подемно-транспортна и 
строителна техника”, а 
третият, който е на ан-
глийски език, касае ме-
тодите за оптимизиране 
и изчисление на автома-
тично паркиране на авто-
мобили, в който има мате-
матически зависимости и 
формули и т. н.

Снимка авторът
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Холандецът Робърт Бронвасер: 

Предметите за бита днес трябва да са първо устойчиви, а после красиви

Елица Илчева

Тази година най-голя-
мото изложение за потре-
бителски стоки Ambiente 
заинтригува цял свят с 
прогнозите си за най-ак-
туалните тенденции в об-
ластта на мебели и пред-
мети за хранене, живот и 
подаръци. От 9 до 13 фев-
руари в Изложбения цен-
тър във Франкфурт бяха 
представени най-идейни-
те проекти. Държавата, 
поканена за партньор на 
Ambiente 2018, бе Холан-
дия, а водещият дизайнер 
Робърт Бронвасер - кура-
тор на експозиционната 
част. Интересно е, че за 
първи път официалната 
пресконференция бе про-
ведена в България и на нея 
бяха представени чети-
рите стилистични тече-
ния – Modest regenerations, 
C o l o u r f u l  i n t e n t i o n s , 
Technological emotions, 
Opulent narrations. Подбо-
рът бе фокусиран върху 
материалите – различни 
видове дървесина, бам-
бук, ковано желязо, чугун, 
камък и керамика. Те са 
дълготрайни, използвани 
традиционно в интериора 
през вековете, притежа-
ващи специфичното свой-
ство да стареят красиво.

Събитието  стана 
повод да се фокусираме 
върху идеите и творчест-
вото на Бронвасер. Ра-

ботещият в Амстердам 
дизайнер ни убеждава, че 
всеки продукт е матери-
ална проекция на личност-
та на автора и пропаган-
дира, че добрият дизайн 
трябва да бъде интели-
гентен, скромен, иконичен, 
логичен и приятен за се-
тивата. За да присъства 
всяко от изброените неща 
в същността на даден 
проект, Робърт откроява 
три основни процеса: този 
на проучване, състоящ се 
от подробен анализ в кон-
текста на продукта; този 
на измисляне, по време 
на който се разработва 
ясна визия за това какво 
трябва да представлява 
новият предмет и как е 
възможно да се постигне; 

както и този на създаване, 
при който е нужно да се 
намери правилната комби-
нация от функционалност 
и дизайн, която ще даде на 
потребителя очакваното 
приятно изживяване. 

„На теория нещата 
изглеждат прости, но ко-
гато се стигне до истин-
ската практика, опреде-
лено се изисква и не малка 
доза талант и познания“, 
посочва холандецът пред 
журналисти. За Бронвасер 
творчески настроената 
семейна среда и завърш-
ването на Университета 
по технологии в Делфт с 
дипломен проект за Philips 
Design са достатъчно сил-
на стартова комбинация 
за успешната бъдеща ка-

риера. Син на архитект, 
още като ученик той ос-
новава свое дизайн сту-
дио, което преименува на 
SMOOL през 2002 г. Бла-
годарение на яркото съ-
четание на креативност 
и над 20-годишен опит в 
производствените про-
цеси потокът от успеш-
ни проекти на твореца 
не пресъхва. Продуктите 
му са преди всичко лесни 
за употреба, в дизайна им 
личи последователността 
и художествената прос-
тота на изразяване. При-
знанията за работата му 
са едни от най-големите 
в световен мащаб награ-
ди - iF Design Award, Red 
Dot Awards, GIO Awards и 

Interior Innovation Awards. 
Последните 25 годи-

ни той е работил с най-
различни материали, но 
на нито един не отдава 

предпочитания. „Всеки 
има свои особености. 
Пластмасата е нужна 
поради неограничените й 
възможности във форму-

ването, детайлите и раз-
цветките, текстилът - за 
широкия спектър на тек-
стури, керамиката – за-
ради високото качество, 
дървото – за топлината, 
която дава, и усещането 
за естествен продукт“, 
подчертава той. В собст-
вения му дом цари минима-
лизмът. „Повечето вещи 
са проектирани от мен, а 
изкуството по стените 
е дело на не един и два-
ма млади художници. Хо-
ландският манталитет 
е прост и прагматичен, 
на нас ни харесва да жи-
веем просто и ценим ум-
ните решения на нашите 
проблеми. Доколкото сме 
малка и многолюдна стра-
на, ни се налага да мислим 
нестандартно“, споделя 
Бронвасер. Той се гордее, 
че интериорът в студио-
то му се отличава с аб-
солютна организация на 
пространството, чисто-
та на линиите, перфект-
но количество контраст 
и изключителен работен 
уют. Всеки елемент там 
той е обрисувал като 
типичен визуален облик, 
съответстващ на функ-
ционалните предимства, 
които притежават проек-
тите му. 

За  инста лаци ята, 
представена на Ambiente, 
обаче е избрал огромен 
стелаж, дизайнът на кой-
то е с геометричен ритъм 
и ярки цветове, по почина 
на холандското движение 
De Stijl, чиито художници 
и последователи са напра-
вили радикална промяна 
в декорацията. „Харесва 
ми абстрактният подход 
към живописта, мебелите 
и архитектурата De Stijl. 
Това е презентация на хо-
ландската креативност и 
манталитет, място, къде-
то хората могат да видят 
ежедневните продукти в 
различен контекст“, обяс-
нява той.

Според холандеца в 
днешно време акцентът 
в интериорните проду-
кти трябва да пада върху 
устойчивостта, социал-
ната значимост и техни-
ческите иновации. 

Композиции, съставени от авторски предмети на дизайнера

Будилникът Smart Alarm Clock, Circa, 2017

Канички Spring, Goods, 2012

Cистема от стелажи Pillow, Cascado, 2012 

Cистема от модулни мебели Corals, Palau, 2015 Инсталацията Do Dutch на 

изложбата Ambiente, 2018
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: „Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Гла-
ван, община Гълъбово”

Наименование: „Реконструкция на ел. провод „Чавдар и Момчил“ 
за обезпечаване на консуматорите в района на подстанция №11 и под-
станция №12“

Наименование: „Ремонт и външно саниране на сградата на НЧ 
„Просвета - 1900” – гр. Девня”

Наименование: „Строително-монтажни работи за изнасяне на 
електромерни табла на имотна граница на територията, обслужвана 
от „ЧЕЗ Разпределение България” АД – София-град и София-област”

Наименование: „СМР на обект: „Вътрешен ремонт и подобряване 
на енергийната ефективност на сградата на Образцово народно чи-
талище „Просвета – 1908” град Златоград – етап II”

Наименование: „Извършване на строително-монтажни работи, 
довършителни работи и други ремонтни дейности в недвижим имот, а 
именно: Учебна почивна база „Щъркелово гнездо“, яз. „Искър“, с. Пасарел“

Наименование: „Определяне на изпълнител за извършване на дей-
ности по ремонт и поддържане на пътища и улици на територията на 
Община Поморие по три обособени позиции"

Наименование: „Вътрешна канализационна и водопроводна мре-
жа – кв. „Мейково" – ЛОТ 7, подобект част канализация на кв. „Мейково“

Наименование: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, автор-
ски надзор и строително-монтажни работи за обект „Пешеходен мост 
над р. Марица между „Зоната на здравето” и Парк остров „Свобода”, гр. 
Пазарджик”

Наименование: „Присъединяване на нови потребители с рекон-
струкция на въздушни и кабелни мрежи средно напрежение (СрН) и ниско 
напрежение (НН) и ел.оборудване на ТП на територията на град София 
и София-област”

Наименование: „Реконструкция на улична мрежа в гр. Чипровци, 
община Чипровци”

Възложител: Община Гълъбово
Oсн. предмет: 45231300
Прогнозна стойност: 5 522 488.95 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 270
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 26/03/2018 Местно време: 
17:30 
Отваряне на офертите: Административна 
зала при Община Гълъбово - партерен етаж
Дата: 27/03/2018 Местно време: 13:00 

За контакти: инж. Севдалин Сидеров - ди-
ректор ТСУ и ИРУ
Факс: +359 41864194
Адрес: бул. „Република“ № 48
Адрес на възложителя: http://www.galabovo.
org/
Телефон: +359 41868901
E-mail: stoianov.sekretar@gmail.com

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=830021&mode=view

Възложител: „Мини Марица-изток” ЕАД
Oсн. предмет: 45231000
Прогнозна стойност: 498 716.06 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 3
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 22/03/2018 Местно време: 
16:00 
Отваряне на офертите: „Мини Марица-из-
ток“ ЕАД, гр. Раднево, заседателната зала 
на Възложителя/административна сграда, 

партер/
Дата: 23/03/2018 Местно време: 10:30 
За контакти: Нина Михайлова
Факс: +359 41783363
Адрес: ул. „Георги Димитров“ №13
Адрес на възложителя: www.marica-iztok.com.
Телефон: +359 417833053370/3323
E-mail: nina.mihajlova@marica-iztok.com

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2
014&id=830001&mode=view

Възложител: Народно читалище „Просве-
та-1900“ – гр. Девня
Oсн. предмет: 45321000
Прогнозна стойност: 415 888.30 лева
Краен срок за изпълнение: Крайна дата: 
31/12/2018 
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 14/03/2018 Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: Сградата на На-
родно читалище „Просвета - 1900“, гр. Девня, 

бул. „Съединение“ №165, п.к. 9163
Дата: 15/03/2018 Местно време: 09:00 
За контакти: Недко Царев
Факс: +359 5198031
Адрес: бул. „Съединение“ № 165
Адрес на възложителя: www.devnya.bg
Телефон: +359 5198031
E-mail: prosveta1900_devnya@abv.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=830108&mode=view

Възложител: „ЧЕЗ Разпределение България” 
АД
Oсн. предмет: 45231400
Прогнозна стойност: 400 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 30
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 26/03/2018 Местно време: 
16:30 
Отваряне на офертите: гр. София, бул. 
„Цариградско шосе“ №159, Бенч Марк Бизнес 

център
Дата: 27/03/2018 Местно време: 10:00 
За контакти: Радосвета Тончева
Факс: +359 28272171/ +359 28270332
Адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 159
Адрес на възложителя: www.cez-rp.bg
Телефон: +359 228958967
E-mail: radosveta.toncheva@cez.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2
014&id=829954&mode=view

Възложител: Образцово народно читалище 
„Просвета – 1908”
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 303 324.40 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 12
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 19/03/2018 Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: Сградата на ОНЧ 
„Просвета - 1908",ет. 1, град Златоград, об-

щина Златоград, област Смолян, ул. „Стефан 
Стамболов" № 1
Дата: 20/03/2018 Местно време: 11:00 
За контакти: Пламен Маринов Чингаров
Факс: +359 030714205
Адрес: ул. „Стефан Стамболов“ №1
Адрес на възложителя: http://prosveta.info%20
Телефон: +359 30712170
E-mail: mail@prosveta.info
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=830548&mode=view

Възложител: Софийски имоти ЕАД
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 300 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 16/03/2018 Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: В сградата на „СО-
ФИЙСКИ ИМОТИ” ЕАД на адрес: гр. София, ул. 
„Ген. Йосиф В. Гурко“ №12, ет. 5, заседателна 

зала
Дата: 19/03/2018 Местно време: 10:00 
За контакти: Ангел Николов
Факс: +359 29377802
Адрес: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 12
Адрес на възложителя: http://www.sofimoti.bg/
Телефон: +359 29377814
E-mail: office@sofimoti.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=830410&mode=view

Възложител: Община Поморие
Oсн. предмет: 45233142
Прогнозна стойност: 2 700 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 36
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 20/03/2018 Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: Сградата на об-
щинска администрация – Поморие, на адрес: 
гр. Поморие, ул. „Солна“ №5

Дата: 21/03/2018 Местно време: 14:00 
За контакти: Кунчо Гайдов - зам.-кмет на 
Община Поморие
Факс: +359 59625236
Адрес: ул. „Солна“ №5
Адрес на възложителя: www.pomorie.bg
Телефон: +359 59622004
E-mail: mayor@pomorie.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=829758&mode=view

Възложител: Община Рудозем
Oсн. предмет: 45232410
Прогнозна стойност: 1 068 178.70 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 270
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 26/03/2018 Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: Сградата на Общи-
на Рудозем, бул. „България“ №15, заседателна 
зала, ет. 2

Дата: 27/03/2018   Местно време: 13:00 
За контакти: Василена Серафимова - нач.-
отдел „Правно-нормативно обслужване и об-
ществени поръчки”
Факс: +359 30699141
Адрес: бул. „България“ №15
Адрес на възложителя: http://www.rudozem.bg
Телефон: +359 30699191
E-mail: obrud@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=830285&mode=view

Възложител: Община Пазарджик
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 100 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 290
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 23/03/2018 Местно време: 
17:30 
Отваряне на офертите: „Стъклена зала”, 
на II етаж в административната сграда на 
Община Пазарджик

Дата: 26/03/2018 Местно време: 14:00 
За контакти: Васка Коларова
Факс: +359 34440711
Адрес: бул. „България“ №2
Адрес на възложителя: 
https://www.pazardzhik.bg
Телефон: +359 34402255
E-mail: secretary@pazardjik.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=830135&mode=view

Възложител: ЧЕЗ Разпределение България АД
Oсн. предмет: 45231400
Прогнозна стойност: 950 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 36
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 23/03/2018 Местно време: 
16:30 
Отваряне на офертите: гр. София, бул. 
„Цариградско шосе“ №159, Бенч Марк Бизнес 

център
Дата: 26/03/2018 Местно време: 14:00 
За контакти: Марияна Стойчева
Факс: +359 28272171 / +359 28270332
Адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 159
Адрес на възложителя: www.cez-rp.bg
Телефон: +359 2958976
E-mail: mariana.stoicheva@cez.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2
014&id=829952&mode=view

Възложител: Община Чипровци
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 583 333.33 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 120
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 14/03/2018 Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: Общинска адми-
нистрация гр. Чипровци, заседателна зала 
(стая 203), етаж 2

Дата: 15/03/2018 Местно време: 13:00 
За контакти: Елена Йорданова Кръстева - гл 
експерт
Факс: +359 095549613
Адрес: бул. „Петър Парчевич“ №45
Адрес на възложителя: http://www.chiprovtsi.
bg/
Телефон: +359 095542828
E-mail: chiprovci@mail.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=829969&mode=view

Още на: http://vestnikstroitel.bg/category/public_orders/
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Изследователи  от 
Университета в Мери-
ленд (САЩ) са създали 
дървен материал, който 
е по-здрав от много ти-
таниеви сплави. Учените 
използвали двустепенна 
процедура, за да се увели-
чи драстично плътността 
на дървесината, като по 
този начин нарасне якост-

та й до 10 пъти повече от 
тази на традиционното 
дърво. „То е толкова здра-
во, колкото стоманата, 
но шест пъти по-леко“, е 
обяснил ръководителят 
на изследователския екип 
Тенг Ли пред ScienceDaily. 
„Нужна е 10 пъти повече 
енергия за счупването на 
това дърво в сравнение с 
естественото. То може 
да бъде огъвано и извива-
но“, е добавил той.

За да създадат супер-

материала, учените пър-
во сварили дървесината в 
смес от натриев хидрок-
сид и натриев сулфит. 
При частично отстраня-
ване на лигнина и хемице-
лулозата материалът е 
бил горещо пресован, за 
да се раздробят клетъч-
ните стени и да се фор-
мират здрави нанофибри. 
Получената плътност 
осигурява невероятната 
якост. „Този вид дървеси-
на може да се използва за 

автомобили, самолети, 
сгради – всяко приложе-
ние, при което се използ-
ва стомана“, е подчертал 
Лиангбинг Ху.

Според авторите на 
проекта това може да 
подобри устойчивостта 
на добива на дървесина. 
„Меки видове като напри-
мер боровете, които рас-
тат бързо, биха могли да 
заменят бавнорастящите, 
но по-плътни - като напри-
мер тиковото дърво – за 

производството на мебе-
ли или сгради“, е пояснил 
Ху. Според него техноло-

гията е приложима дори и 
за други растения, богати 
на целулоза.

Проект, финансиран от 
Европейския фонд за регио-
нално развитие, ще опита 
да преобрази руините на 
стара въглищна площадка 
в Ено, Белгия, чрез повтор-
но използване на оригинал-
ните строителни матери-
али за изграждане на нов 
административен център. 
Целта е да се оползотво-
рят ресурсите, оставени 
от добива и от сградите, 
те да се преработят и из-
ползват в изграждането 
на здания. Материалите 
ще бъдат използвани пов-
торно в оригиналната им 
функция или по други начи-
ни, така че да им се даде 
нов живот, вместо да се 
разхищават.

Въпреки че екипът по 

проекта иска да употреби 
само рециклирани сурови-
ни, това няма да е възмож-
но, тъй като някои от тях 
като азбест ще трябва 
да бъдат изхвърлени без-
опасно. Всички материали 
ще бъдат проверени от 
инженери и одобрени като 
безопасни, преди да бъдат 
използвани отново.

Тази инициатива не 

само ще спести строи-
телните ресурси, но и ще 
изисква по-малко транс-
портни разходи, тъй като 
нужните суровини вече 
ще са на строителната 
площадка. Ако е успешен, 
този модел на деконструк-
ция-реконструкция може 
потенциално да бъде въз-
произведен на други места 
в Европа.

Много от изгубените спътници в 
Космоса имат комуникационен хардуер, 
който все още работи отлично. Сатели-
тите в геостационарна орбита, които 
вече са излезли от употреба, но все още 
кръжат около Земята, ще получат нов 
живот. През 2020 г. в Космоса ще бъдат 
изпратени дронове, които ще поемат 
управлението на спътниците. Разрабо-
тената автономна технология може да 
донесе ключов напредък в операциите, 
свързани със сателити. 

Разположен на около 36 хил. км над Ек-
ватора на Земята, поясът „Кларк“ е сво-
еобразният небесен дом на около 600 от 
най-важните спътници. Те са в геоста-
ционарна орбита, което означава, че ни-
кога не се движат спрямо една конкретна 
точка от земната повърхност. Това им 
позволява да извършват различни важни 
операции - от прогнозиране на времето 
до телевизионно излъчване. Простран-
ството в „Кларк“ обаче намалява. Много 
от сателитите са проектирани да ра-
ботят в продължение на 15 години. След 
това те вече не могат да контролират 
позициите си, стават безполезни и се 
превръщат в космически боклук, който 
хаби ценни позиции от пояса. Много от 
тях обаче разполагат с комуникацио-
нен хардуер, който все още работи от-
лично. Машините все още могат да се 
използват само ако бъдат пренасочени. 
Дроновете на британската космическа 
компания Effective Space предлагат точно 
това. В този смисъл те са едно от пър-
вите решения на проблема с остарелите 

спътници. Фирмата твърди, че нейни-
ят механизъм за скачване позволява на 
безпилотните машини да се прикрепят 
към сателити. След като заемат пози-
ция, космическите дронове ще използват 
своите йоннозадвижващи системи, за да 
овладеят маневрите на спътниците. Те 
ще ги направляват, докато хардуерът се 
развали или се прецени, че мисията на са-
телита е приключила. В края на живота 
на даден спътник съответният му дрон 
ще го насочи към орбитата гробище, 
където ще изгори безопасно в атмос-
ферата на Земята. Така ще се освободи 
ценно пространство в пояса „Кларк”. Но 
космическите дронове няма да претър-
пят същата съдба – те ще се отделят 
от обречените спътници, за да поемат 
следващите си мисии.

Изследователи са про-
ектирали нов светодиоден 
локомотивен фар, който 
използва една десета от 
енергията, необходима на 
конвенционалните мотри-
си. Ако се употребява по 
8 часа всеки ден, той ще 
осигури икономии, които 
биха намалили емисиите 
на въглероден диоксид с 
около 152 кг годишно.

Една от най-важните 
задачи на влаковите фа-
рове е да осветяват жп 
релсите. Изискванията 
на регулациите са да оси-
гуряват светлинен поток 
от поне 200 хил. свещи и 
да могат да осветяват 
човек на разстояние 240 м 
пред мотрисата. Тъй като 
влаковете спират трудно, 
фаровете им трябва да са 
видими от достатъчно 
разстояние, за да могат 
хората - пеша или с пре-
возните средства по пре-
лезите, да разполагат с 
достатъчно време, за да 
се изтеглят.

Традиционните фарове 
използват лампа с наже-
жаема жичка или халогенна 
крушка. Те са достатъчно 

ярки, за да се отговори на 
нормите за безопасност, 
но не са много енергийно 
ефективни. Изследовате-
лите от Лабораторията 
за микрооптика при Вис-
шия институт по фото-
ника и оптоелектроника 
в Националния универси-
тет на Тайван са проек-
тирали фар за локомотиви 
в сътрудничество с ин-
женеринговата компания 
H2 Lab Inc. Той използва 
светодиоди. Освен че из-
искват по-малко енергия, 
те са и много дълготрайни 
и са по-малки и по-яки от 
традиционните източни-

ци на светлина.
Така проектиран, фа-

рът използва общо 20,18 
вата, за да постигне съ-
щата интензивност на 
светлината като лампа 
с нажежаема жичка или 
халогенна лампа, която 
използва неколкостотин 
вата. Новият LED фар 
може също да бъде дими-
ран (частично затъмня-
ван), като се изключат 
някои от светодиодите. 
По този начин може да се 
намали заслепяването на 
пътниците, чакащи по пе-
роните, при навлизането 
в гара.

Управлението за пъ-
тищата и транспорта на 
Дубай (RTA) представи по 
време на Шестата све-
товна правителствена 
среща работещи прото-
типи на безпилотен об-
ществен транспорт на 
бъдещето. Това са авто-
номни капсули, произведе-
ни от компания NEXT Future 
Transportation Inc, които се 
задвижват с електрическа 
тяга, съобщи Golf News.

Превозните средства 
са предназначени за пъ-
туване на къси и средни 
разстояния по специални 
ленти, при това те могат 
много бързо да се свърз-
ват и разделят, в зависи-
мост от конкретните изи-
сквания. За осъществяване 
процесите на сцепление и 
разединяване капсулите 
са оборудвани с камери и 

електромеханични техно-
логии, като тези функции 
могат да бъдат активира-
ни по време на движение. 

Капсулата е дълга 
2,87 м, широка е 2,24 м, ви-
сочината й е 2,82 м, тежи 
около 1500 кг и може да 
побере 10 пътници. Аку-
мулаторната батерия из-
държа 3 часа и се зарежда 

за 6 ч. Средната скорост 
на превозното средство е  
20 км /ч.

Този обществен транс-
порт на бъдещето има 
три системи за защита. 
Основната се състои от 
3D камери, резервната 
разчита на обикновени, а 
последната се управлява 
ръчно от оператор.
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Инвестицията ще е за 20 млрд. евро
Страницата 
подготви 
Мирослав Еленков

Haй-дългият в cвeтa 
пoдвoдeн жeлeзoпътeн 
тyнeл мeждy Финлaндия и 
Ecтoния мoжe дa cтpyвa 
дo 20 млрд. eвpo и дa e 
гoтoв дo 2040 г., пoкaзвa 
съвместно пpoyчвaнe нa 
двeтe cтpaни, цитиpaнo 
oт Ройтерс. Идеята е 
да се построи постоянна 

връзка между Xeлзинки и 
Taлин. Tyнeлът щe e дъ-
лъг 103 км и щe cъкpaти 
вpeмeтo зa пътyвaнe c 
пoнe 30 минyти. B мoмeн-
тa тo e 90 минyти c нaй-
бъpзия фepибoт.

Дeceтки xиляди ecтoн-
ци paбoтят в peгиoнa 
oкoлo Xeлзинки и мнoгo 
oт тяx пътyвaт пo мope 
вcякa ceдмицa. Mнoжecтвo 
финлaндcки тypиcти пък 
пoceщaвaт Taлин.

Предвижда се тyнeлът 
да cвъpжe лeтищaтa нa 
двaтa гpaдa, кaктo и да 
пpaви вpъзкa c жп линията 
мeждy естонската столи-
ца и Bapшaвa, кoятo тpяб-
вa дa e гoтoвa дo 2026 г.

Бeз тyнeлa ce oчaквa 
пътникoпoтoкът мeждy 
двaтa гpaдa дa нapacнe 
oт 9 милиoнa пpeз 2017 г. 
дo 14 млн. пpeз 2050 г., а c 
нeгo - дo 23 млн., кaтo 10 
млн. oт тяx щe изпoлзвaт 

фepибoт.
Пъpвoнaчaлнaтa oцeн-

кa пoкaзвa, чe съоръжение-

то щe cтpyвa мeждy 13 и 
20 млрд. eвpo, a нaдeждитe 
нa двeтe cтoлици ca 40% 

oт paзxoдитe дa бъдaт 
пoкpити oт Eвpoпeйcкия 
cъюз. 

Европейската инвес-
тиционна банка (ЕИБ) 
одобри заем от 1,5 млрд. 
евро за Трансадриати-
ческия газопровод (TAP), 
съобщи Ройтерс. Това 
е най-големият заем за 
енергиен проект, а целта 
му е транспортиране на 
природен газ от Каспийско 
море към Средиземномори-
ето.

Бордът на ЕИБ одобри 
средства за енергийни и 
транспортни проекти на 
обща стойност 6,5 млрд. 
евро, но дългоочакваното 
решение за TAP беше клю-
чово в рамките на пакета. 
Всъщност то се очакваше 
през декември 2017 г., но 
банката го забави поради 
нуждата да разгледа про-

екта по-подробно. 
TAP  представл ява 

европейската част на 
Южния газов коридор, ма-
щабен инфраструктурен 
проект, който ще преко-
си Анадолското плато от 
Азербайджан, преминавай-
ки през Северна Гърция, 
Албания и достигайки до 
Южна Италия.

Вицепрезидентът на 
ЕИБ Андрю Макдауъл е за-
явил пред Ройтерс, че TAP 
ще помогне да се компен-
сира спадащият добив на 
синьото гориво в Европа, 
като предостави диверси-
фициран източник на газ и 
измести производството 
на електроенергия от въ-
глища в Централна и Юго-
източна Европа. Оценките 

са, че тръбопроводът ще 
доставя 10 млрд. кубични 
метра газ от находището 
„Шах Дениз 2“ в Азербай-
джан.

TAP е един от проек-
тите от общ интерес на 
Европейската комисия, 
които се третират пре-
ференциално, тъй като се 
считат за ключови за пос-
тигането на енергийните 
и климатичните цели на 
Съюза. Сред останалите 
са междусистемни елек-
тропроводи и газопроводи. 
Мястото на TAP в този 
списък се обносновава с 
това, че неговата цел е 
да отпаднат най-замърся-
ващите изкопаеми горива, 
както и диверсификация 
на енергийните доставки 
на ЕС.

ЕИБ предостави фи-
нансиране и в други сфери, 
включително емисии на 
зелени облигации и за про-
екти за ВЕИ, като вятър-
на централа в Австрия и 
водно-електрическа цен-
трала в Грузия, както и 
за предложения за подо-
бряване на енергийната 
ефективност на сгради 
и справяне с енергийната 
бедност.

Пазарът на жилищни 
имоти във Франция се 
възстановява с продаж-
би, достигащи рекорд-
ните 958 хил. единици за 
времето от 12 месеца до 
октомври 2017 г. Това е 
повишение с около 15,6% 
спрямо нивото от пре-
дходния период,  съоб-
щава онлайн изданието 
propertywire.com.

Последният анализ на 
S&P показва също, че ку-
пувачите на първи дом са 
се завърнали на пазара и 
цените са продължили да 
растат динамично. През 
първите три тримесечия 
на миналата година те са 
се увеличили с 3,9%, като 
в Париж процентът е 5,8.

Делът на инвестито-
рите, които купуват имо-
ти, за да ги отдадат под 
наем, продължава да нама-
лява до 21% от продажби-
те спрямо 30% през 2012 г. 
Според прогнозите за ця-
лата 2017 г. сделките ще 
са 1 млн. Това равнище на 
активност отразява три 
основни фактора – трайно 
ниските лихви, възстано-

вяващата се икономика 
и увеличаването на дове-
рието на потенциалните 
купувачи след избиране-
то на Еманюел Макрон за 
президент през юни м.г., 
се  казва в доклада.

Авторите му обаче 
подчертават, че 2017 г. 
е била изключение и жи-
лищният пазар вероятно 
ще се саморегулира през 
2018 г., за да се доближи 
отново до дългосрочните 
средни стойности.

В документа се посоч-
ва още, че растежът на 

цените на домовете е бил 
най-силният от 2012 г. до 
сега. В същото време уве-
личението при жилищните 
кредити изглежда също се 
е забавило в последните 
месеци на миналата го-
дина.

„Цените трябва да 
продължат да се движат 
нагоре, но значително по-
бавно, отколкото минала-
та година, и растежът 
ще бъде съсредоточен 
предимно в най-големите 
градове като Париж“, се 
посочва още в доклада.

С ъ в с ем  н ас коро  в 
един от кварталите в 
източните покрайнини на 
столицата на Мексико 
строителните екипи са 
навлезли в заключителния 
етап на изграждането на  

мол с площ почти 1 млн. 
кв. м с огромна увесели-
телна част, пише The Wall 
Street Journal.

Само в Мексико сити 
в момента се реализират 
общо 34 търговски проек-

та с обща площ почти 17 
млн. кв. м, като довършва-
нето на всички е планира-
но за т.г. Това е прибли-
зително два пъти повече 
от обемите, излезли на 
пазара през 2017 г., показ-

ват данни на компанията 
за архитектура и консул-
тантска дейност MAC 
Arquitectos.

За сравнение в САЩ 
в цялата страна едва 
1200 подобни проекта са 

на етап на строител-
ство, като се очаква да 
приключат през следва-
щите пет години според 
скорошен доклад на Credit 
Suisse. Част от причини-
те за огромната разлика 

се крие в търсенето и 
предлагането, посочва из-
данието. В САЩ пазарът 
е пренаситен от модерни 
търговски площи, докато 
в съседната й държава  
не е. Същевременно увели-
чаващата се средна класа 
в Мексико се насочва към 
търговските центрове, а 

не към пазарите на 
открито, които са 
традиционни за цяла-
та страна.

Най-важното, кое-
то местните строи-
тели са научили от 
историята на тър-
говските центрове в 
САЩ, е, че моловете 
се справят по-добре 
с по-разнообразна 
комбинация от нае-
матели. В проектите 
се предвиждат дет-
ски площадки, места 
за отдих и почивка, 
увеселителни съоръ-
жения и т.н.



Мартин Динчев

Филмът е режисьорският дебют на 
прочутия сценарист Арън Соркин, носи-
тел на „Оскар“ за адаптиран сценарий за 
„Социалната мрежа“, на „Златен глобус“ 
за най-добър сценарий за „Стив Джобс“, 
както и на пет награди „Еми“ за сери-
ала „Западното крило“. Благодарение на 
„Принцесата на покера“ 56-годишният 
американец отново ще мине по черве-
ния килим на юбилейното 90-о издание 
на „Оскар“-ите тази година с номинация 

в категорията за адаптиран сценарий.
Филмът е базиран на действителна-

та история на Моли Блум (Джесика Час-
тейн) – млада харизматична олимпийска 
надежда в ските, която е принудена да 
загърби спорта заради тежка травма. 
След като с кариерата й на спортист е 
свършено, семейството й настоява тя 
да следва право, но Моли решава да си 
почине една година. Тогава започва рабо-
та в клуб, която обаче скоро я въвежда в 
начинание, изискващо сходни на спорта 
инстинкти и дисциплина: да ръководи 
най-ексклузивните в света нелегални 
игри на покер с високи залози.

Дълбоките джобове на холивудски ве-
личия, сред които се говори, че са били 
Бен Афлек, Тоби Магуайър и Леонардо ди 
Каприо, спортни звезди и бизнес магна-
ти, осигуряват години на бляскав успех. 
След време обаче Моли привлича внима-
нието на грешните хора, когато влиза 
в контакт с членове на руската мафия. 
Скоро след това пък всичко рухва, кога-
то е арестувана посред нощ от 17 теж-
ковъоръжени агенти на ФБР. Изправена 
пред сериозни наказателни обвинения, 
единственият съюзник на Моли е адво-
катът Чарли Джефрис (Идрис Елба), кой-
то открива, че тя е нещо много повече 
от това, което се опитват да внушат 
таблоидите.
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ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Росица Георгиева

Г-н Казасов, предстои да 

отбележите 25-a годишнина от 

създаването на „Акага“. Може ли 

да разкажете какво планирате 

по този повод?

Формацията навършва чет-
върт век. Подготвяме спектакъл, 
в който каним да вземат участие 
бивши членове на групата. Ще 
има мултимедия, събираме архив-
ни кадри и ще покажем историята 
на „Акага“ от  създаването й до 
2018 г. Предвиждаме концертът 
да е на 9 октомври т.г. в Зала 1 
на Националния дворец на култу-
рата.  Подготовката тече. Пла-
нираме да се проведе масирана 
рекламна кампания. Събитието 
ще бъде популяризирано чрез на-
ционалните медии, ще поставим 
и билбордове, разчитаме и на 
интернет рекламата и на много 
плакати. Концертът ще бъде из-
лъчен на живо, заснет и след това 
ще бъде направен филм. Имаме 
идея да издадем плоча, която да 
съдържа неиздавани досега песни 
на „Акага“. Това са парчета, които 
сме пускали като сингли, но не са 
влизали в нито един албум досега. 

Кои от бившите членове 

предвиждате да се включат в 

проявата?

Поканили сме Кристиян Алек-
сандров, който беше барабанист 
на групата, а в момента е един 

от най-изявените джаз пианисти 
в Канада. През 2009 стана джаз 
пианист на годината, а за един 
от албумите си има награда „Гра-
ми“. Той ще пристигне специално 
за нашия концерт. Поканили сме 
Ясен Велчев от група „Те”, който 
свири 10 години в „Акага”, както 
и Цветан Недялков. Калин Вельов 
също ще дойде на концерта. На-
дяваме се, че ще стане много 
хубаво шоу, което ще е различно 
и позитивно. В концерта може да 
вземат участие и млади изпълни-
тели. 

Подготвяте голяма проява, 

но успяхте ли да намерите не-

обходимите средства за това?

Един такъв проект изисква 
доста средства. Осигурили сме 
част от нужното финансиране, 
но ще бъдем много доволни, ако 
откликнат и спонсори, които да 
ни помогнат в това начинание.  

Обърнахме се и към Минис-
терството на културата, но в 
този момент, когато България 
е председател на Съвета на ЕС, 
всички средства са разпределени. 

Н е о б х о д и м и  с а  о ко л о 
50 хил. лв., за да се ангажира за-
лата, да се направи сцената, 
мултимедията, рекламата и да 
се издаде плочата. Обикновено 
това са имиджови събития, ние 
не печелим от тях. Целта ни е да 
покажем, че в страната се прави 
хубава българска музика.

Може ли да разкажете исто-

рията на група „Акага”?

През 1991 г. започнахме като 
изцяло инструментална група. 
През 1992 г. издадохме първия си 
албум „Излъгани мечти“. Ориги-
налният състав беше от 9 души. 
Включваше пълна ритъм секция, 
четирима брас и перкусии. Тога-
ва никой не издаваше българска 
музика, с изключение на „Рива 
саунд”. Последва втори албум 
през 1992 г. Същата година бя-
хме поканени от покойния проф. 
Хачо Бояджиев да станем група 
на Националната телевизия, с 
което се занимавахме до 1998 г. 
Участвахме в много фестивали. 
В България се включвахме в поч-
ти всички джаз форуми. Имаме 
издадени общо 6 албума. Правим 
много концерти в страната и в 

Европа. Участвали сме в над 100 
концерта в Русия, където бяхме 
в продължение на 1 година. След 
това се върнахме в България. От 
2007 г. започнахме да правим го-
леми концерти в НДК. От няколко 
години обаче ги спряхме, защото 
работим в чужбина, но сега реши-
хме да празнуваме.

Какво предстои пред „Ака-

га“?

Имаме доста работа. Както 
всяка година, така и тази през 
лятото ще имаме концерти в 
България и чужбина. Надяваме се 
да направим и турне, финалът на 
което да е през октомври в зала 
1 на НДК. След това ще започнем 
да мислим за нови песни и албум. 

Има ли интерес към българ-

ската музика?

Напоследък – да. Не знам дали 
сега е по-лесно. Когато ние за-
почнахме да творим, беше след 
промените и имаше глад за му-
зика. Имаше малко медии, рядко 
се случваха неща и всичко се 
забелязваше от хората. Тога-
ва сме правили по два концерта 
един след друг в НДК. Времената 
обаче бяха други. Голяма част от 
хората, които слушаха нашата 
музика, заминаха на работа в 
чужбина. С технологиите сега е 
добре, от една страна, но неща-
та се размиват. Има много ин-
формация и човек не може да се 
концентрира върху това какво е 
важно. За младите творци сега 
не е лесно, но човек трябва да 
продължава да работи и да след-
ва мечтите си. 

Иво Казасов, група „Акага“:

Снимка Емил Христов

Мартин Динчев 

Световноизвестното 
българско сопрано Алек-
сандрина Пендачанска 
ще изнесе мултимедиен 
концерт „Това съм аз“ на 
2 април в зала 1 на Нацио-
налния дворец на култу-
рата (НДК). Събитието 
ще отбележи 30-годишния 
творчески път на певи-
цата, започнал от сцена-
та на зала 1 през 1988 г., 
който включва над 70 роли 
от предкласиката (Попея, 
Агрипина) до музиката на 
XX в. (Саломе, Кризоте-
мис), от Белканто и Вер-
ди (Семирамида, Ермионе, 
Сомнамбула, Елизабет II, 
Луиза Милер, Еболи) до Бе-
товен (Фиделио) и Вагнер 
(Кундри), от колоратурен 
сопран (Царицата на но-
щта) до мецосопран (Кар-
мен). 

С гастроли на най-го-
лемите световни музикал-

ни сцени, с изпълнения под 
палката на най-признати-
те диригенти на своето 
време, Александрина Пен-
дачанска без съмнение е 
един от най-признатите 
гласове на своето съвре-
мие. Тя може да се похвали 
и с високо оценени записи 
на Моцартовите опери на 
Рене Якобс за „Хармония 
Мунди“, отличени с множе-
ство награди, сред които 
BBC Music Magazine Award, 

Топ музикантите търсят спонсори 
за грандиозното събитие

Група „Акага“ ще отпразнува своя 25-годишен юбилей. Лю-
бимата на много българи формация бе специалният гост на 
Бала на строителя през 2017 г. За предстоящия концерт през 
октомври, историята и бъдещите творчески планове раз-
говаряме с едно от емблематичните лица на „Акага“ Иво  
Казасов. 

Gramophone's Editor Choice, 
две номинации „Грами“ за 
най-добър класически ал-
бум и най-добър оперен 
запис.

На сцената на 2 април 
в зала 1 на НДК Алексан-
дрина Пендачанска ще си 
партнира с оркестъра на 
Пловдивската държавна 
опера под диригентство-
то на Мартин Пантелеев, 
а в спектакъла ще бъдат 
включени и кадри от ем-
блематични роли в репер-
тоара й.

През 2015 г. оперната 
дива направи забележи-
телно дългоочакваното си 
завръщане в зала 1 на НДК, 
давайки официален старт 
на 29-ото издание на Но-
вогодишния музикален 
фестивал. Ценителите на 
оперното изкуство бяха 
свидетели на изключите-
лен спектакъл под дири-
гентството на Сперанца 
Скапучи от Италия.

Билетите за юбилей-
ния концерт струват меж-
ду 25 и 80 лв., като могат 
да бъдат намерени в Би-
летния център на НДК.
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Красиво, с автентич-
на храна, прекрасни пла-
жове и целогодишно слън-
це - малко са местата по 
света, които отговарят 
едновременно на тези 
изисквания, но Сицилия 
покрива критериите на 
туристите. Едно от сели-
щата, които ще видите на 
острова, е Месина - тре-
тият по големина град и 
столица на едноименната 
провинция. Разположен е 
в североизточния ъгъл на 
острова и е ориентиран 
точно срещу намиращото 
се на континента селце 
Вила Сан Джовани, област 
Калабрия. Ивицата вода, 
която ги разделя, е Месин-
ският пролив, чиято широ-
чина достига 5 км. Именно 
заради това Месина е из-
вестна като Вратата към 
Сицилия. Тя е сред най-по-
сещаваните на острова, 
тъй като има древна и 
богата история, както и 
множество архитектурни 
забележителности.

В града е изградена 
корабостроителница, оси-
гуряваща много работни 
места. Голяма част от 
хората са заети и в земе-
делието, тъй като клима-
тът на Сицилия и плодо-
родните почви позволяват 
отглеждането на различни 
култури. Най-разпростра-
нени от плодовете са 
портокалите, мандари-
ните и лимоните, но има 
и множество маслинови 
дръвчета. Силно развито 
е винарството, именно в 
Месина можете да опита-
те прекрасни червени вина 
от сорта „Неро Давола“. 
Ще усетите дъха на бо-
гатата почва на острова, 
примесен с нежни плодови 
жилки. Можете да опи-
тате и характерните за 
региона пидони, които са 
пържени затворени питки, 
известни в останалата 
част на Италия, а и у нас, 
като панцероли.

Месина е основана от 

древните гърци през VIII в. 

пр. Хр.

По време на Елинисти-
ческата епоха Сицилия е 
процъфтяващ пристани-
щен град. През следващи-
те векове селището запаз-
ва своето стратегическо 

значение благодарение на 
растящото си икономиче-
ско, културно и политиче-
ско влияние. 

През III в. пр. Хр. римски 
войски са изпратени в Си-
цилия с цел да ограничат 
заплахата от нападение 
от страна на Картаген. В 
края на Първата пуническа 
война Месина е свободен 
град, съюзник на Рим. След 
падането на империята 
той е управляван после-
дователно от готите, 
Византия, арабите и нор-
маните. 

Месина 

достига най-големия си 

блясък в началото на XVII в.

при управлението на 
испанците - тогава той 
е един от десетте най-
влиятелни града в Европа. 
Впоследствие, в резултат 
на няколко бунта, испан-
ците лишават Месина от 
автономията, която е още 
от римско време. 

Днес градът има не-
съмнено какво да предложи 
на туристите, интересу-
ващи се от археология и 
средновековно изкуство.

Катедралата 

е една от най-извест-
ните забележителности, 
която привлича тълпи от 
посетители със своята 
романска готическа архи-
тектура. Сградата пре-
търпява на два пъти пълен 
ремонт - след опустоши-
телното земетресение 
през 1908 г. и след огъня 
от съюзническите бом-
бардировки по време на 
Втората световна война 
през 1943 г. 

Норманска архитек-
тура може да се види при 
абсидите на катедралата. 
В часовниковата й кула се 
помещава един от най-го-
лемите астрономически 
часовници в света, по-
строен през 1933 г. Голяма 
туристическа атракция 
са механизираните скулп-
тури в камбанарията, 
които всеки ден по пладне 
разиграват събития от 
историята на града.

Другата емблематич-
на религиозна институ-
ция в Месина е църквата 
„Анунциата дей Катала-
ни“, която датира от къс-
ния нормански период – XII 
- XIII в. Забележителна е 
външната декорация на 
трансепта и около купо-
ла, където са използвани 
серия от арки, разделени 
с малки колони от бял ка-
мък. Тук ясно личи арабско-
то архитектурно влияние.

Рядък пример за храм, 
построен само в готиче-

ски стил, е 

„Санта Мария деи  

Алемани“.

Той най-вероятно също 
датира от XII в., когато е 
бил параклис на тевтон-
ските рицари. Църквата е 
смятана за пример за най-
висш израз на готическо-
то изкуство по Средизем-
номорието. Тя е уникална 
за цяла Сицилия, тъй като 
на острова няма други по-
добни забележителности 
от този стил. 

Интересен е и храмът 
„Помпей“, който датира от 
1888 г., но е възстановен 
в началото на XX в. Пред 
него са поставени мра-
морни статуи. Последна-
та спирка от религиозния 
маршрут в Месина е све-
тилището Montevergine. 
Там хиляди поклонници се 
стичат да видят съхране-
ното и запазено и до днес 
тяло на светицата Еусто-

кия Смералда Калафато.
Градът обаче съвсем 

не е само това. Пример за 
месинска архитектура от 
XVIII в. е сградата „Палацо 
Калапай“. Забележително 
е и зданието на Универси-
тета на Месина, основан 
през 1548 г., както и него-
вата ботаническа градина 
„Пиетро Кастели“. 

Регионалният музей 
е изненадващо богат на 
експонати и добре поддър-
жан. Той показва класиче-
ски художествени творби 
от XVII в. В него могат да 
бъдат видени произведе-
ния на Микеланджело да 
Караваджо и Антонело да 
Месина.

Обикаляйки, неминуемо 
ще стигнете до 

някои от прекрасните 

фонтани

пръснати из града. 
Може би най-известният 
от тях е този на Ори-

он. Той е построен през 
1547 г. от Джовани Андже-
ло Монторсоли и се нами-
ра до катедралата. 

Не трябва да се про-
пуска и изграденият от 
същия творец фонтан 
на Нептун, който гле-
да към пристанището. 
На самия порт интерес 
предизвиква фарът „Сан 
Раниери“, построен през 
1555 г.

Разходката из Месина 
неминуемо ще ви отведе 
и до други два фонтана. 
Това са Сенаторският 
от 1619 г. и Куатро фон-
тан, при който само два 
елемента, от общо че-
тирите, са оцелели до 
днес. 

Основният вход към 
Месина е „Порта Грация“ 
от XVI в., част от запа-
зената в пристанището 
крепост на св. Салватор. 
Тя е издигната на място-
то на античен манастир, 
посветен на светеца. 

Друга забележител-
ност в близост до приста-
нището са Пилоните. Те 
представляват два стъл-
ба, построени през 1957 г. 
в Месинския проток, за да 
подпомогнат осигуряване-
то на електричество за 
острова. По времето, ко-
гато са завършени, те са 
най-високите в света. На 
по-късен етап електриче-
ската жица е заменена от 
подводен кабел, но стълбо-
вете са запазени като ту-
ристическа атракция със 
свободен достъп.

 
„Порта 

Грация“

Плажовете на Месина

Фонтанът 

„Орион“

Катедралата

МадонатаСтатуята на 

Фердинанд Бурбонски
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Ministers Ivaylo Moskovski and Goran Sugareski 
discussed progress on Transport Corridor 8

Bulgarian Minister of 
Transport, Information Tech-
nology and Communica-
tions Ivaylo Moskovski and 
Macedonian Min ister of 
Transport and Communica-
tions Goran Sugareski held 
a working meeting in Sofia. 
It was organized on the oc-
casion of the commitment of 
Prime Minister Boyko Borisov 
to implement the top priority 
of the program of the Bulgar-
ian Presidency of the Coun-
cil of the European Union for 
connection of the Western 

Balkans, reported the press 
office of the Bulgarian ad-
ministration. 

The main focus during 
the talks was on Transport 
Corridor 8. The two ministers 
examined in detail the pro-
gress on construction of the 
routes. Another discussed 
by Moskovski and Sugareski 
topic was the connection be-
tween Bulgaria and Macedo-
nia, as well as the possibility 
of co-financing the remaining 
sections of the road and rail 
infrastructure in both coun-

tries. 
Ivaylo Moskovski assured 

his counterpart that for the 
construction of sections of 
the transport corridor he can 
rely on the full support by 
Prime Minister Boyko Borisov 
and the Ministry of Transport, 
Information Technology and 
Communications.

The development of Cor-
ridor 8 is to be discussed at 
a meeting between Minister 
Ivaylo Moskovski and Alba-
nia’s Minister of Infrastructure 
and Energy Damian Gjiknuri.

At the office of the Bul-
garian Construction Cham-
ber (BCC) was held a work-
ing meeting between the 
management of BCC and 
Laurentiu Plosceanu – Presi-
dent of the Romanian Asso-
ciation of Building Contrac-
tors ( ARACO). Participation 
on behalf of the Bulgar-
ian branch organization was 
taken by Eng. Iliyan Terziev 
– acting Chairman of the MB 
of BCC and Chairman of the 
Regional Office of BCC – So-
fia, Eng. Lyubomir Kachama-
kov – member of the MB of 
BCC, head of the High-Rise 
Construction Section at BCC 
and representative of FIEC 
of a group of countries from 
Central and Eastern Europe, 
Eng. Miroslav Maznev – Ex-
ecutive Director of BCC, Nina 
Georgieva from the Interna-
tional Activities and Project 
Management Department at 
BCC and Reneta Nikolova, 
procurator and editor-in-chief 
of Stroitel Newspaper. 

“BCC and ARACO should 
continue to work together be-
cause this is useful for both 
organizations. Together, we 
can discuss important for the 
region issues and look for 
their solution,” said BCC Ex-
ecutive Director Eng. Maznev. 
“I am delighted to be able to 
discuss our future joint work. 
We believe that the coming 
years will be of great impor-
tance to both countries,” he 
stressed and presented to 

ARACO President Plosceanu 
the Chamber’s priorities. 

“For the moment we need 
to assess the situation we 
are in, the common problems 
and then, not only with our 
Romanian counterparts but 
with colleagues from all the 
countries in our FIEC group 
we will work actively to solve 
them,” commented Eng. Ly-
ubomir Kachamakov adding 
that it is necessary to find 
the common interest of BCC 
and ARACO. “I think that this 
is the most important thing 
we should do to stay stable 
and proactive,” said Eng. Ka-
chamakov. 

The President of the 
Roman i an  a s soc i a t i o n 
Plosceanu thanked for the 
invitation of the Chamber 
and expressed hope that the 
partnership between ARACO 
and BCC will strengthen their 
drive for development. “We 
already have strong working 

relationships for the past 10 
years. I managed to create 
very good contacts with the 
previous chairmen of the 
Chamber, and now honor-
ary chairmen – Eng. Simeon 
Peshov and Eng. Svetoslav 
Glosov. I am sure that I will 
work so well also with Eng. Ili-
yan Terziev,” said Plosceanu. 

According to him, the 
main pr ior i ty of the two 
branch organizations should 
be the making of a single 
strategy on FIEC. “It is impor-
tant for us to participate ac-
tively in international projects. 
I believe that by taking the 
position of representative in 
FIEC of a group of countries 
from Central and Eastern Eu-
rope by Eng. Kachamakov we 
will be able to achieve much 
more,” he underlined. 

In the next issue, you can 
read an interview with Lau-
rentiu Plosceanu – President 
of ARACO.

On 20 February in Varna Municipality was 
held a working meeting between the team of 
the Mayor of the sea capital Ivan Portnih and 
the Deputy Chairman of the Management 
Board of the Bulgarian Construction Chamber 
and Chairman of the Regional Office of BCC 
– Varna Eng. Hristo Dimitrov. The event was 
also attended by the editor-in-chief and proc-
urator of Stroitel Newspaper Reneta Nikolova. 

The two parties agreed to hold a Second 
Round Table, which will be in April.  

“With our colleagues from Stroitel News-
paper we wanted to discuss with the team 
of Varna Mayor the possibility of organizing 
a second forum similar to the one that took 
place last year. Our suggestion is it to be in 
April, in the week before Easter. At the round 
table the management of the municipality will 
be able to present its investment program to 
the construction industry and the community 
of Varna, and the Regional Office of BCC 
and the companies members of the Cham-
ber will get the information they need and ask 
the questions that interest them,” said Eng. 
Hristo Dimitrov, Deputy Chairman of the MB of 
BCC and Chairman of the Regional Office of 
BCC – Varna. He pointed out as a very good 
practice the publication of the Investment pro-
gram of the municipality in Stroitel Newspaper 
and stressed that in this way the information 
reached all construction companies. 

“We want to organize the Second Round 

Table in a way similar to last year’s meeting. 
Then the event was met very well both by the 
Regional Office of BCC and the representa-
tives of the construction companies that at-
tended the event. We managed to popularize 
the investment intentions of Varna Municipal-
ity. The Mayor Ivan Portnih attended the meet-
ing, despite his busy schedule, and answered 
all questions. The Deputy Mayor of Construc-
tion and Chief Architect of the City also at-
tended the discussion. We foresee that the 
2018 Investment Program of the Municipality 
will also be published on the pages of Stroitel 
Newspaper. We also asked for an interview 
with the Mayor of Varna,” said the editor-in-
chief and procurator of the branch edition 
Reneta Nikolova. 

Both parties agreed to communicate in an 
operational order on the specific stages of 
organizing the event. 

“By the end of 2020, we expect to be built 
a substantial part of the high-speed road be-
tween Sofia and Vidin, which at some places 
will also pass in motorway gauges.” This was 
announced by the Minister of Regional De-
velopment and Public Works Nikolay Nankov 
at a meeting of the Parliamentary Committee 
on Regional Policy, Urban Development and 
Local Self-Government. He stressed that this 
site is a priority for the government and lies 
in its governing program. “In the last 8 months 
every day is being worked on the start of the 
project,” said Nankov. 

The Minister also informed the members 
of the Parliamentary Committee on Regional 
Policy, Urban Development and Local Self-

Government that by the end of the year 25 km 
of Struma Motorway between Kresna and 
Sandanski will be ready as well as a stretch 
of 6 km from Blagoevgrad to Zheleznitsa. In 
May, if there are no appeals against the public 
procurement procedure, the construction of 
the Zheleznitsa tunnel and the section after 
it will start. 

Mr. Sugareski, thank you for agreeing 

to give an interview for Stroitel Newspa-

per, edition of the Bulgarian Construction 

Chamber. What are the major transport pro-

jects that Macedonia will implement in the 

coming months? How much is the budget 

of the ministry for 2018?

First of all, thank you for the interest in 
this interview and the opportunity to present 
our plans and projects - some of which are in 
cooperation with the government of the Re-
public of Bulgaria, to the Bulgarian citizens. 
We are in constant contact with my colleague 
Minister of Transport, Information Technol-
ogy and Communications Ivaylo Moskovski 
and we are working together to implement 
the infrastructure projects that are of great 
importance for the region. The Republic of 
Macedonia entered a strong investment pe-
riod. We will spend more than 1 billion euros 
on roads, railways, gas pipelines, sewerage 
and waterworks and other infrastructure sites. 

We plan in 2018 to complete with the 
implementation of two motorways – Demir 
Kapija – Smokovitsa with a length of 28 km 
and Miladinovtsi - Stip - 47 km. We will con-
tinue with construction of the motorway from 
Kichevo to Ohrid - 57 km. Then we will begin 
with construction of the speed roads Stip – 
Radovis and Rankovce – Kriva Palanka, as 
well as with the activities on Stip – Kocani. 

They all are in Eastern Macedonia. 

How would you interact with the Bulgar-

ian Construction Chamber, which is one of 

the most authoritative organizations in the 

country and represents companies in the 

sector? 

The Ministry of Transport is always open 
to cooperation with all the institutions with 
which we have a common interest – at both 
national and international level. We work 
transparently and openly, which means that 
we accept new ideas and solutions. As a re-
gion, we should partner all together – state 
and professional organizations to help eco-
nomic growth and development. Recently in 
Sofia I also met with professors teaching stu-
dents for the industry. It was my special honor 
to talk and discuss a number of themes. I be-
lieve that the cooperation between the Mace-
donian and Bulgarian construction chambers 
and the two ministries will further deepen. 

Dr. Ivanov, Road Safety 

Bulgarian Branch Associa-

tion (RSBBA) organizes a 

conference on road safety 

on 27 March this year. Tell 

us more about the event. 

Enhancing road safety 
and improving transport 
connectivity in the West-
ern Balkans and Europe as 
a whole are among the top 
priorities on the agenda of 
the Bulgarian Presidency of 
the Council of the EU. In this 
context, Road Safety Bulgar-
ian Branch Association to-
gether with the International 
Road Federation and the Eu-
ropean Road Federation de-
cided to initiate and organize 

an international conference 
on “Road Safety: New Tech-
nologies and Good World 
and European Practices”. 
It will be held on 27 March 
2018 in Sofia.  The event is 

Goran Sugareski, Macedonian Minister of Transport 
and Communications:

Dr. Ec. Sc. Nikolay Ivanov, Chairman of Road Safety 
Bulgarian Branch Association and Member of the MB of BCC:

We will invest EUR 1 B in the country’s 
infrastructure 

BCC held working meeting with ARACO 
President Laurentiu Plosceanu – Varna will organize Second Round Table on the 

Motorway starts in May 

We organize international conference on 27 March 

part of the calendar of the 
Bulgarian Presidency and will 
be held with the support of 
the Ministry for the Bulgarian 
Presidency of the Council of 
the EU 2018, the Ministry of 
Regional Development and 
Public Works (MRDPW), the 
Ministry of Interior and the 
Ministry of Transport, Infor-
mation Technology and Com-
munications. Media partner 
of the conference is Stroitel 
Newspaper. 

The forum will provide a 
unique platform for dialogue 
on this topic among all in-
terested parties at regional, 
European and global level 
– institutions, the non-gov-
ernmental sector, academic 
circles, etc. 
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Волейбол Хокей

Футбол

Страницата 
подготви 
Теодор Николов

„Манчестър“ (Юнайтед) 
си тръгна доволен от госту-
ването на „Севиля“ в първия 
1/8-финал от Шампионската 
лига, въпреки че крайният 
резултат бе 0:0. Вратарят 
на „Червените дяволи” Да-
вид де Хеа направи няколко 
невъзможни спасявания през 
първото полувреме и за 19-и 
път през този сезон опази 
мрежата си суха. Така „Ман-
честър“ (Юн) удържа равен-
ството и не допусна гол пре-
ди реванша в Англия.

Домакините доминираха 
през по-голямата част от 

мача и с лекота създаваха 
положения, но не ги развива-
ха докрай. 

В 45-ата минута се 
стигна до най-красивото по-

ложение в мача. След поред-
ния ъглов удар пред вратата 
на Де Хеа Габриел Меркадо 
стреля със задна ножица, но 
Де Хеа спаси с върха на пръ-

стите си. Тежките минути 
пред вратата на „Манчес-
тър“ (Юн) продължиха. В по-
следната атака за първото 
полувреме испанският страж 

с поредна блестяща изява 
спаси тима си от попадение, 
след като отрази удар от-
близо с глава на Луис Муриел.

Второто полувреме за-
почна с по-активна игра на 
гостите, но футболистите 
на Моуриньо трудно преодо-
ляваха отбраната на анда-
лусийците. В 48-ата минута 
Ашли Йънг се озова на добра 
позиция, но спечели само кор-
нер. „Севиля“ изравни играта, 
а в 51-вата минута отправи 
и първия си удар към врата-
та на Де Хеа чрез Франко 
Васкес, който излъга двама 
бранители, а след това с ле-
вия крак се опита да изнена-
да стража на „Манчестър“ с 
удар към далечната греда, но 

топката мина встрани. На-
тискът на „Севиля“ продъл-
жи, като опасните атаки се 
редуваха като вълни.

В 71-вата минута на Му-
риел не му достигнаха сан-
тиметри да стигне до коже-
ното кълбо след центриране 
на Сарабия пред вратата. 
Последва размяна на ролите 
– Муриел преодоля Линдельоф 
и центрира отдясно, а Сара-
бия насочи топката с глава, 
но над вратата.

В 82-рата минута беше 
отменен гол на Лукаку зара-
ди игра с ръка. Белгийският 
нападател си помогна с нея, 
за да укроти центрирането 
на Пол Погба в наказателно-
то поле.

Отборът на „Шахтьор“ (До-
нецк) направи важна крачка към 
класиране на 1/4-финалите от 
Шампионската лига. След много 
силно второ полувреме украин-
ският тим взе минимален аванс 
след победа с 2:1 над „Рома“. 

Гостите от Италия пове-
доха в резултата след попаде-
ние на намиращия се в отлична 
форма Дженгиз Юндер в края 
на първото полувреме, но след 
почивката латиноатаката на 
„Шахтьор“ върна „вълците“ в 
тяхната половина и обратът 
бе неизбежен. В същото време 
отбраната на „Рома“ се задъх-
ваше, а халфовете много лесно 
губеха топката. Така още в ми-
нутите след гола пред вратата 
на Алисон имаше нови положе-
ния. Бразилецът обаче даде да 
се разбере защо е считан за 
един от най-добрите вратари 

в света. Той парира удар от-
близо на Марлос, а след това по 
невероятен начин изби изстрел 
на Тайсон. Въпреки няколкото 

изумителни спася-
вания на стража си 
„Рома“ не успя да за-
пази преднината си 
и в 52-рата минута 
Факундо Ферейра 
изравни - 1:1.

В 72-рата мину-
та се разписа хал-
фът на домакините 
Фред. Той изпълни 
по брилянтен начин 
пряк свободен удар, 
топката срещна 
гредата и влетя 
в мрежата.  Това 
обаче не бе всичко, 
защото буквално в 
последните секунди 
„Шахтьор“ имаше 

нова перфектна възможност да 
си осигури по-солиден аванс, но 
падналият Бруно Перес изби в 
корнер удара на Ферейра.

„Челси“ и „Барсело-
на“ не излъчиха победи-
тел в първия 1/8-фина-
лен сблъсък помежду си 
в Шампионската лига. 
Двубоят на „Стамфорд 
Бридж” завърши при ре-
зултат 1:1. Вилиан на 
два пъти уцели греди-
те зад Тер Щеген, пре-
ди в 62-рата минута 
да открие резултата в мача. В 75-ата минута обаче груба грешка 
в защитата на домакините помогна на „Барса“ да стигне до равен-
ството, а гола вкара Лионел Меси, като това бе първото му попаде-
ние във вратата на лондончани в неговата кариера. 

Андреас Кристенсен сбърка с подаването си пред наказателното 
поле, топката бе отнета от Иниеста, който технично я разигра, из-
веждайки Меси на стрелкова позиция, а аржентинецът не сгреши за 1:1.

До края „Челси“ опита натиск в търсене на победен гол, но уси-
лията на домакините не дадоха резултат. Така мачът приключи без 
победител, като попадението на чужд терен дава леко предимство 
на каталунците преди реванша на „Камп Ноу“.

Волейболистите на „Черно море“ 
(Варна) прекъснаха черната си серия 
от 5 поредни загуби в Суперлигата 
на България. Момчетата на треньора 
Виктор Карагьозов сътвориха стра-
хотен обрат и надделяха като гости 
на „Левски“ с 3:2 (19:25, 25:23, 15:25, 
25:22, 15:13) в последен мач от меж-
динния 20-и кръг, игран в зала „Уни-
версиада“.

Двата тима си разменяха во-
дачеството в отделните геймове, 
като достигнаха до решителен тай-
брек. В него „сините“ имаха иници-
атива и водеха до 11:7, след което 
„Черно море“ стопи пасива си. След 

поредното равенство при 13:13 вар-
ненци наложиха волята си и спечели-
ха с 15:13 и 3:2.

По този начин двата тима за-
пазиха местата си във временното 
класиране два кръга преди края на ре-
довния сезон в първенството. „Сини-
те“ продължават да са 6-и с 33 точки 
след 11 победи и 9 загуби, с колкото е 
и 7-ият „Добруджа 07“, но с 32 точки. 
„Черно море“ пък остава на 9-о място 
с 6 победи, 14 загуби и 19 точки. В 
следващия 21-ви кръг варненци госту-
ват на „Хебър“ (Пазарджик), докато 
„Левски“ е домакин на „Марек Юнион 
Ивкони“ (Дупница).

Канада се класира за полуфиналите на 
олимпийския турнир по хокей на лед при мъ-
жете. Тимът победи трудно с 1:0 състава на 
Финландия. Гол на Максим Норю осигури цен-
ния успех още в самото начало на третата 
част след асистенция на Ерик О'Дел. Двата 
отбора изиграха изключително тежък мач, в 
който имаше отлични спасявания от страна 
на вратарите. Канадските хокеисти не поз-
волиха на Финландия да вземе инициативата 
след гола и донякъде успяха да спрат устре-
ма в своя противник.

Канада започна с Бен Скривенс на врата-
та, който се представяше отлично, но получи 
удар в главата и излезе от срещата. Той бе 
заместен от Кевин Пулен, който се отличи 
със силни изяви и не допусна попадение след 
21 точно отправени шайби към мрежата зад 
него. На полуфиналите в олимпийския турнир 
Канада ще играе срещу Германия.

Бундестимът от своя страна продължа-
ва напред в преследване на олимпийската си 

мечта, след като спечели много драматич-
но с 4:3 след продължение срещу Швеция. 
Германците водеха с 2:0 и 3:1, но допуснаха 
изравняване до 3:3. Кристиан Ерхоф и Мар-
сел Ньобелс осигуриха аванс от два гола за 
Германия в първата третина, но Антон Лан-
дер върна едно попадение за скандинавците 
в последната третина. 

Доминик Кахун отново се разписа в мре-
жата на Швеция за 3:1, но Патрик Херсли и 
Микаел Вистранд вкараха голове в полза на 
шведския тим, изравнявайки до 3:3. Минута 
и половина след началото на допълнителното 
време Патрик Раймер се разписа за крайното 
4:3 след асистенция на Ясин Елиз. Той напра-
ви фантастичен пробив и обърка защитата 
на „тре кронур“ и Виктор Фаст, който пър-
воначално се опита да затисне шайбата с 
тялото си, но тя премина зад него и влезе 
във вратата. 

В другия полуфинален сблъсък в Пьонгчанг 
ще играят отборите на ОС Русия и Чехия.



Елица Илчева

2017-а бе година на 
много необичайни парт-
ньорства на брандове, 
които започнаха да съюзя-
ват творческите си гении 
дори и когато са от напъл-
но несвързани индустрии 
само за да предложат 
най-доброто. Lamborghini 
и Bodyfriend са последният 
пример в сферата на та-
кива уникални комбинации. 
Наскоро италианският 
производител на суперав-
томобили и най-големият 
производител на столове 
за масаж в света показаха 
новото си творение, кое-
то ще превърне терапев-
тичните сесии в неподози-

ран лукс и релакс.
Първият Lamborghini-

Bodyfriend ще бъде пус-
нат на пазара до края на 
идващата пролет. Спора-
зумението между двата 
бранда дава на Bodyfriend 
изключителни права върху 
марката Lamborghini на ма-
сажните столове до края 
на 2021 г. 

Столът е олицетворе-
ние на вещ, която съчета-
ва комфорта, естетиката, 
философията и усещането 
за легендарните суперав-
томобили. Всеки един ще 
бъде оборудван с функции 
като отопление, 12 персо-
нализирани режима на ма-

саж и Bluetooth връзка. 
„Новите продукти, вдъ-

хновени от Lamborghini, 
ще променят ландшафта 
на световната масажна 
столова индустрия. Съ-
трудничеството с екипа, 
известен със създаването 
на някои от най-емблема-
тичните дизайни в авто-
мобилната индустрия, ще 
ни помогне да се разширим 
и да променим перспекти-
вата на американците, 
които искат най-доброто, 
за да се чувстват добре 
в собственото си тяло. 
Истинската иновация се 
ражда, когато дизайнът 
и функционалността ра-
ботят ръка за ръка без 
компромис“, е заявил Парк 

Санг-Хиун, главен изп. ди-
ректор на Bodyfriend. 

Цената за тази ме-
бел не е определена, но на 
електронната страница 
на Bodyfriend могат да се 
видят и други впечатля-
ващи столове - Iron Man, 

който е по-скоро футурис-
тичен, отколкото за фи-
зиотерапия, или Rex-L - с 
десет режима, които се 
продават съответно на 
цени от $6680 и $7480. 

„Това сътрудничест-
во с Lamborghini е нова 

възможност и за двете 
компании. Ние сме много 
горди, че си взаимодейст-
ваме с нашите партньори 
от Италия и че откри-
ваме света на 
суперкомфорта 
за много по-
ш и рок  к ръ г 
от любители 
на лукса. Все 
пак да си ку-
пиш стол е 
по-възможно, 
о т к о л к о т о 
суперкола. И 
ние предла-
гаме едно 
сензацион-
но изживя-
ване вкъщи“, съобщават 
от Bodyfriend. 

Китайската марка е 
със седалище в Пекин, но 
чрез това сътрудничест-
во с Lamborghini продължа-
ва да се разширява, като 
стартира от САЩ. По-ра-
но тази година Bodyfriend 

откри-
ха два мага-

зина в Лос Анджелис, като 
компанията планира да 
отвори общо 140 магази-
на в САЩ през следващи-
те три години. Приходите 
от продажби за 2018-а се 
очаква да достигнат 500 
млн. долара. 
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В следващия брой очаквайте

МАРШРУТИСПЕЦИАЛЕН ГОСТИНТЕРВЮ
Лаурентиу Плошчану, председател 
на Румънската асоциация на 
строителните контрактори

Милена Дамянова, председател 
на Комисията по образованието и 
науката в 44-тото Народно събрание
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Лил - столицата на 
Северна Франция

Годишната награда 

за 2013 г. на НСОРБ 

в категория 

„Печатни медии“

Почетен плакет 

на ВСУ „Любен 

Каравелов“

2017 г.

Юбилеен 

плакет на 

ВТУ „Тодор 

Каблешков“

2017 г.

Годишната награда 

на ББАПБ „Медия на 

годината“ за 2014 г. за 

принос в областта на 

пътната безопасност

Наградата за 2010 г. на 

Съюза на юристите в 

България  и на Висшия 

съдебен съвет за 

публикация в централния 

печат на правна тематика 

и за точно и обективно 

отразяване дейността на 

съдебната система

Наградата за 2014 г. 

на Националната 

асоциация на 

медиаторите и 

Съюза на юристите в 

България за специален 

принос и подкрепа 

за утвърждаване на 

медиацията

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:
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СУДОКУ

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой

Лесно Трудно

Забавен кадър

Попълнете празните полета, така че всеки ред, всяка колона и 

всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

Виц  Бисери от кухнята

петък, 23 февруари 2018 Ñòðîèòåë

Говорят си две блондинки. 
Едната казва:  
- Муцка, вчера като се 
замислих, стигнах до 
извода, че Африка не е чак 
толкова далече.  
- И как го реши това?  
- Ами, много просто! Имаме 
един колега от там, който 
всяка сутрин идва с колело  
на работа. 

Отделните 
те(к)стове не 

бяха съгласувани с 
останалите...
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РЕКЛАМНА 
ТАРИФА

50За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова

                           0884 20 22 57 – Калоян Станчев

Забележка: Посочените цени не включват ДДС.

Вестникът излиза всеки петък, материалите за публикации-
те (дизайн, текст) се подават до вторник същата седмица.

ИЗДАН И Е  Н А  КА М АРАТА  Н А  СТ РО И ТЕ ЛИ ТЕ  В  Б ЪЛГАРИ Яwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg

„Вестник Строител“ ЕАД е 
сертифицирано за устойчиво 
управление на събития по 
стандарта ISO 20121 от Bureau Veritas 
Certification.

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, 

ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, 

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ
%

2018
6. ПУБЛИКУВАНЕ НА НОВИНА В САЙТА

Обем  до 2500 знака + 1 снимка
Цена 60 лв.

7. ВЛОЖКИ ДО 50 Г, ДО А4

Тираж 5000 бр. 0,25 лв./бр.
Тираж до 2500 бр. 0,40 лв./бр. 
Тираж над 2500 бр. 0,30 лв./бр. 

8. АБОНАМЕНТ ЗА PDF ИЗДАНИЕТО НА В. „СТРОИТЕЛ“

Цена за 1 година 125 лв. 

9. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

Фотозаснемане до 4 часа и обработка на материала   350 лв. 
Фотозаснемане до 8 часа и обработка на материала   650 лв. 
Видеозаснемане 1 ден, монтаж и тиражиране 1000 лв. 

Вестник „Строител“ е произведен в 
условията на система за управление, 
сертифицирана от Bureau Veritas 
Certification по стандарта ISO 9001.

1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО 

Пълноцветно лого до 8 кв. см
(само с едногодишен договор)

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

Цяла страница  254x377 мм  1000 лв.
1/2 страница  254х187 мм 500 лв.
1/4 страница  125х187 мм 250 лв.
1/8 страница  125х93  мм 125 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА ЗА СЪБИТИЕ, ПОЗДРАВ

Максимален обем 1/2 страница 500 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 10 кв. см 20 лв. 

5. ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР В САЙТА  

(www.vestnikstroitel.bg)

Размер  298х55 пиксела
Цена 150 лв./месец


