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Мартин Славчев
Ренета Николова

Изп. директор на Камарата на строителите 
в България (КСБ) инж. Мирослав Мазнев проведе 
работна среща с ръководството на Областното 
представителство (ОП) на КСБ в Разград. Тя се 
състоя в комплекс „Стара Плиска“. На нея бяха обсъ-
дени актуални въпроси, вълнуващи фирмите от об-
ластта – критериите в търговете, отношенията 
между главен изпълнител и подизпълнител, липсата 
на квалифицирани кадри и др. От страна на ОП на 
КСБ – Разград, участваха председателят на ОП 
инж. Георги Изворов, инж. Михаил Драганов - член 
на УС на КСБ и на Областния съвет на ОП, Свето-
слав Петров - член на ОблС на ОП, председателят 
на Контролния съвет (КС) на ОП Минчо Христов и 
членовете на КС инж. Атанас Атанасов и Цветан 
Иванов, както и други представители на местната 
структура. На срещата присъства и гл. редактор и 
прокурист на вестник „Строител“ и ПР на Камара-
та Ренета Николова с екип на браншовото издание.

В началото инж. Мирослав Мазнев предаде на 
членовете на ОП на КСБ – Разград, поздрави от 
председателя на УС на Камарата на строителите 
в България инж. Илиян Терзиев и неговото желание 
проблемите на членовете на КСБ по места да бъдат 
чути, за да се търсят начини за тяхното решаване.

„Взехме решение за провеждане на подобни сре-
щи с Областните представителства, на които 
в по-неформална обстановка можем да обсъдим 
постигнатото до момента, както и актуални-
те въпроси и трудностите пред строителните 
фирми от областта, да направим равносметка на 
изминалата година и да говорим за това, което 
ни предстои оттук нататък“, каза инж. Мазнев.

Председателят на ОП на КСБ – Разград, инж. 
Георги Изворов приветства участниците в сре-
щата. Той информира присъстващите за резулта-
тите от проведения в края на януари Управителен 
съвет на Камарата в Стара Загора и за решени-
ята на Общото събрание в София, състояло се 
през февруари.

ИНТЕРВЮ

КСБ – ПРОФЕСИОНАЛНА 
КВАЛИФИКАЦИЯ

ОБЩИНИ

ТЕМА

 стр. 9

Опитът на чуждите 
строителни организации 
в подкрепа на 
професионалното обучение

 стр. 6-7
 стр. 8

Критериите в търговете, отношенията между главен изпълнител и подизпълнител и липсата на квалифицирани 
кадри са темите, към които фирмите от региона очакват да се насочи вниманието на Камарата

 стр. 14-15

 стр. 16-17

Градската среда  
е ключова тема за 
дългосрочната Визия 
за развитието  
на София

ПЕРНИК – важен 
административен, 
икономически 
и транспортен 
център

Инж. Стефан Чайков, 
председател на УС на Българска 
браншова камара „Пътища“:

През 2018 г. 
пътният сектор 
ще се развива със 
сериозни темпове

Критериите в търговете отношенията между главен изпълнител и подизпълнител и липсата на квалифицирани
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17 март

Валентин Кръстев, председател на ОП на КСБ - Видин

20 март

Стефан Димитров, член на УС на КСБ

Свилена Гражданска
 
Публикувани са за обществено обсъжда-

не промени в Закона за опазване на околната 
среда (ЗООС). Те са качени на Портала за 
обществени консултации на Министерския 
съвет – strategy.bg. Становища по текста 
могат да се подават до 8 април. В мотивите 
към измененията е записано, че целта е об-
лекчаване на административната тежест 
за бизнеса, като се създадат оптимални 
условия за инвеститорите и същевременно 
се запазят законовите изисквания, гаран-
тиращи ефективен контрол. С изменения-
та се урежда възможността за обединена 
процедура, когато е налице инвестиционно 
предложение, което подлежи на задължител-
на Оценка на въздействието върху околна-
та среда (ОВОС), комплексно разрешител-
но и/или доклад за безопасност в случаите, 
когато едно предприятие е с висок рисков 
потенциал. Процедурата е опционална и се 
провежда по искане на възложителя.

Сега в ЗООС всяка от тези процедури е 
уредена поотделно и те следват една след 
друга. При подробен анализ се вижда, че за-
коноустановените срокове за всяка от тях 
са минимум шест месеца. Също така част 
от документите и информацията, задължи-
телни за представяне при тази по ОВОС, 
се изискват и при другите две. Консулта-

циите с обществеността и ведомствата 
за всяка също отнемат по около 2 месеца. 
С предложеното обединение се предоста-
вя възможност за информиране в цялост 
на засегнатата общественост и другите 
институции и гарантиране на комплексен 
подход при оценката на риска за околната 
среда и човешкото здраве, се казва в мо-
тивите.

В глава шеста се урежда специален ред, 
който се отнася за инвестиционно пред-
ложение, което подлежи на задължителен 
ОВОС и поне на една от двете процедури 
– комплексно разрешително или доклад за 
безопасност в случаите, когато едно пред-
приятие е с висок рисков потенциал. Той 
важи и за инвестиционно предложение, кое-
то подлежи и на трите процедури.

Запазва се сега действащият ред в слу-
чаите, когато едно инвестиционно предло-
жение подлежи единствено на ОВОС.

Компетентен орган в случаите на обе-
диняване на процедурите е министърът на 
околната среда и водите. 

Допълнително с предложения законопро-
ект се предвижда прехвърляне на компетен-
циите във връзка с указване на конкретна 
процедура по комплексни разрешителни от 
Министерството на околната среда и во-
дите в Изпълнителната агенция по околна 
среда. 

Ренета Николова 

По инициатива на Камарата на строите-
лите в България (КСБ) ще се проведе работ-
на среща между ръководствата на браншо-
вите организации в сектор „Строителство“. 
Тя ще се състои в сградата на КСБ. Домакин 
на събитието ще е председателят на УС на 
КСБ инж. Илиян Терзиев. Поканени да участ-
ват в срещата са Камарата на архитекти-
те в България, Камарата на инженерите в 
инвестиционното проектиране, Българска-
та асоциация на архитектите и инженерите 
консултанти, Българската браншова камара 
„Пътища“ и Камарата на инженерите по гео-

дезия. Гост на дискусията ще бъде арх. Иван 
Несторов, началник на ДНСК. 

Ръководствата на браншовите органи-
зации ще обсъдят актуалното състояние 
на нормативната база в сектора, както и 
проблеми, които се нуждаят от решаване. Те 
ще набележат темите и бъдещите си стъп-
ки за сътрудничество за усъвършенстване 
на законодателството в сферата. КСБ ще 
инициира създаване на работна група, която 
да изготви и да предложи конкретни норма-
тивни изменения.

Подробно отразяване на срещата очак-
вайте в следващия брой на вестник „Стро-
ител“.
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Свилена Гражданска 

Лиляна Павлова, ми-
нистър за Българското 
председателство на Съ-
вета на ЕС 2018, и Анто-
нио Таяни, председател на 
Европейския парламент, 
подписаха четири ключови 
законодателни акта на Съ-
юза. Благодарение на тях 
ще могат да се предпри-
емат по-нататъшни мер-
ки за укрепване на сигур-
ността, преминаване към 
приключване на работата 
по изграждането на Съюза 
на капиталовите пазари и 
прилагане на разпоредби-
те на Парижкото спора-
зумение за климата. Това 
съобщиха от пресцентъра 
на Министерството за 
Българското председа-
телство на Съвета на ЕС 
2018. 

„Всички те са приори-
тетни области за Съюза и 
се радвам, че като полити-
ци ние успешно изпълнява-
ме поетите ангажименти 
за действие в тях в името 
на гражданите и бизнеса и 
за благото на нашата пла-

нета“, е заявила министър 
Лиляна Павлова след це-
ремонията. Подписаните 
актове - решение и регла-
мент - ще позволят на Ев-
ропейската инвестицион-
на банка (ЕИБ) да отпусне 
допълнително 5,3 млрд. 
евро, от които 3,7 млрд. 
евро ще бъдат използвани 
за справяне с първопричи-
ните за миграцията. 

Също така ЕС ще на-
прави крачка към пости-
гането на целта си за 
намаляване на емисиите 
на парникови газове с най-
малко 40% до 2030 г. чрез 

реформата след 2020 г. на 
Системата на ЕС за тър-
говия с емисии. 

Преговорите по окон-
чателните текстове на 
законодателните актове 
приключиха по времето на 
Естонското председател-
ство на Съвета през вто-
рото полугодие на 2017 г. 
Подписването представля-
ва финален етап на проце-
са на взимане на решения в 
ЕС, започващ със законода-
телни предложения от Ко-
мисията и продължаващ с 
консултации с Европейския 
парламент и Съвета. 
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циите „Марица-изток“ в България и „Неа 
Санта“ в Гърция. Това съобщават от 
пресцентъра на Министерството на ре-
гионалното развитие и благоустройство-
то. Проектът е част от приоритетния 
електроенергиен коридор „Север-юг“ и е 
определен за национален обект и такъв 
с национално значение. Предвидено е въз-
душният електропровод да поддържа ви-
соко напрежение от 400 kV.

Проектът представлява елемент на 

техническата инфраструктура извън 
границите на урбанизираните терито-
рии и ще бъде изграден на териториите 
на общините Симеоновград, Хасково, 
Харманли, Кърджали, Момчилград и Кир-
ково. Строителството му ще допринесе 
за увеличаване на електропреносните 
възможности на енергийната система 
в региона, както и на сигурността на 
обмена на електроенергия между двете 
държави.

Свилена Гражданска 

„До момента туне-
лопробивната машина е 
прокопала близо 3 км ме-
тротунел от третата 
линия. Изпълнението на 
строителството на пър-
вата част от този лъч е 
достигнало 56%. Реализа-
цията на обекта се дви-
жи по график“. Това заяви 
кметът на Столичната 
община Йорданка Фандъ-
кова при проверката на из-
граждането на третата 
линия при станцията при  
УМБАЛ „Александровска“ 
на ул. „Георги Софийски“. 
На  инспекци ята  при -
състваха министрите 
на транспорта, инфор-
мационните технологии 
и съобщенията Ивайло 
Московски и на околна-
та среда и водите Нено 
Димов, инж. Галина Ва-
силева, ръководител на 
Управляващия орган на 
ОП „Транспорт и транс-
портна инфраструктура 
2014 - 2020“, и проф. д-р 
инж. Стоян Братоев, изп. 
директор на „Метрополи-
тен“ ЕАД. 

„Очакваме до есента 
на 2019 г. да бъде пуснат 
в експлоатация първият 
етап и това да гаранти-
ра достъп до най-еколо-
гичния градски транспорт 

на много хора. Тази фаза 
включва  8 км метролинии 
с 8 станции от бул. „Вла-
димир Вазов” – бул. „Евло-
ги и Христо Георгиеви“ 
– Орлов мост – НДК – жк 
„Красно село“. В момента 
се произвеждат влако-
вете, като пет от тях 
трябва да бъдат готови 
през тази години“, обяс-
ни Фандъкова. „Благодаря 
на министър Ивайло Мос-
ковски и на Управляващия 
орган на ОП „Транспорт 
и транспортна инфра-
структура 2014 - 2020“ за 
партньорството“, каза тя 

и допълни, че там, където 
се изгражда метро, после 
се обновяват булеварди, 
осветление и т.н. 

„С  Министерство-
то на околната среда и 
водите работим много 
интензивно за намалява-
не на вредните емисии 
на въздуха в нашия град. 
Един от най-големите 
проекти безспорно е ме-
трото. Очакваме с по-
строяването на трета-
та линия да спестяваме 
около 90 хил. т годишно 
вредни емисии, а около по-
ловин милион души дневно 

да я ползват“, подчерта 
кметът Фандъкова. 

„Метрото е един от 
големите проекти на Сто-
личната община и е пряко 
свързано с опазването на 
чистота на въздуха. До 
края на първото полугодие 
по ОП „Околна среда 2014 
– 2020“ ще отворим Прио-
ритетна ос „Въздух“, за да 
могат местните власти 
да кандидатстват за фи-
нансиране за преодоляване 
на източниците на замър-
сяване“, обясни министър 
Нено Димов. 

„Много е важно да се 
преборим за продължаване 
на кохезионната политика и 
след 2020 г., защото имен-
но чрез нея осъществяваме 

подобни обекти“, заяви ми-
нистър Московски и допъл-
ни още, че българската дър-
жава ще настоява да няма 
промяна в размера на фи-
нансиране на транспорт-
ния сектор след 2020 г. 
„Метрото е много добър 
пример за интермодален 
проект, а неговото изпъл-
нение върви изключително 
успешно“, каза той. „При-
зовавам гражданите на 
столицата да осмислят 
ползите от подземната 
железница и да слязат от 
колите – това е в интерес 
както за сигурност та им, 
така и за опазването на 
околната среда. Убеден 
съм, че ако в следваща-
та кохезионна рамка има 

заложени сред-
ства, с които 
да финансираме 
м е т р о т о,  щ е 
продължим раз-
ви т ието  му “ , 
п о я с н и  И в ай -
ло Московски. 
Къ м  моме н т а 
разплатените 
с р е д с т в а  п о 
ОП „Транспорт 
и транспортна 
инфраструкту-
ра 2014 - 2020“ за 
третата линия 
са 330 млн. лв. 
о т  о б щ о  8 0 0  
млн. лв.

Мартин Славчев

Правителството предостави на 
Национална компания „Железопътна ин-
фраструктура“ (НКЖИ) безвъзмездно 
за управление имоти – публична дър-
жавна собственост, в землищата на 
селата Марикостиново и Генерал Тодо-
ров, община Петрич. Досега те са били 
стопанисвани от Агенция „Пътна ин-
фраструктура“ (АПИ) предвид изграж-
дането на автомагистрала „Струма“ 
и съпътстващата инфраструктура, 
включително изместване на жп линия-
та София – Кулата. След въвеждането 
в експлоатацията на новото жп трасе 
съоръженията и земята, върху която са 
изградени, следва да бъдат предадени 
за управление на НКЖИ с оглед функции-
те й по Закона за железопътния транс-
порт.

С друго решение кабинетът от-
чужди и части от поземлени имоти 
– частна собственост, намиращи се 
в землището на с. Дъждино, за стро-
ителството на участък от обходния 
път на Кърджали. Това е едно от ос-
новните трасета на републиканската 
мрежа и е част от Трансевропейски 
коридор 9. С построяването на обхода 
транзитният трафик ще бъде изведен 
извън града, което ще повиши безо-
пасността на движение и стандарта 
на транспортното обслужване, ще се 
ограничи шумът в населеното място и 
ще намалее замърсяването на въздуха с 
вредни емисии. Финансирането на про-
цедурата по отчуждаване на имота се 
осигурява от АПИ.

Свилена Гражданска

Със заповед на зам.-министъра на реги-
оналното развитие и благоустройството 
инж. Валентин Йовев е одобрен подробен 
устройствен план за изграждане на нова 
въздушна електропроводна линия на тери-
торията на Република България. Трасето 
на електропровода ще свързва подстан-

Снимки Румен Добрев
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4000 Пловдив, ул.  „Хр. Ботев “ № 92 В, 
тел.: (+359 32) 588 658; 658 631; факс: 655 124
е-mail : ek@kofragna-bg.com 
4003 Пловдив, бул. „Дунав“ № 77 
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„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени

Обмисля се създаването на фонд за преодоляване на щетите след природни бедствия
Свилена Гражданска 

„Към момента основ-
ната ни цел е да завършим 
кадастралната карта за 
цялата страна. Сега тя 
покрива 36% от терито-
рията на България“. Това 
заяви министърът на реги-
оналното развитие и бла-
гоустройството Николай 
Нанков при откриването на 
Конференцията и пленарна 
сесия на Постоянната ко-
мисия по кадастър на Евро-
пейския съюз. Нанков под-
черта, че задачата пред 
Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър 
(АГКК) е през следващите 
две години 90% от тери-
торията на страната да 
са покрити с кадастрална 
карта. 

„Другата непосред-
ствена цел е да се осигури 
по-доброто обслужване на 
гражданите и на бизнеса 
от страна на АГКК. Факт 
е, че този процес е дву-

странен“, подчерта той 
и  добави, че по данни на 
Националния статисти-
ческия институт 67% от 
българите имат достъп 
до интернет, обаче едва 
10% от тях са потребите-
ли на електронните услуги 
на Агенцията, които са с 
30% по-евтини от тези на 
гише. „Не трябва да забра-

вяме, че по електронен път 
спестяваме време и сред-
ства“, обясни Нанков и съ-
общи, че след покритието 
на страната с кадастрал-
на карта и преминаването 
на регистъра на позем-
лената собственост към 
АГКК ще има надграждане 
със специализирана инфор-
мация за подземна и назем-

на инфраструктура. Ще се 
картографират и геолож-
кият, и сеизмичният риск. 
„Предизвикателство пред 
Агенцията е и политиката 
по усвояването на мето-
дическите указания на ге-
ореферираните и геопро-
странствените данни по 
евродирективата Inspire“, 
отбеляза министърът.

 „Почти с 8 млн. лв. е 
увеличен бюджетът за 
укрепване на свлачищата 
през 2018 г. в сравнение 
с миналата година“, каза 
Нанков в отговор на жур-
налистически въпрос. В мо-
мента в страната има над 
2 хил. свлачища, като за 
2017 г. са регистрирани 40 
на брой, а през изминалата 
седмица нововъзникналите 
по републиканската пътна 
мрежа са 17. „За укрепване-
то на всички тях са необ-
ходими близо 1 млрд. лв.“, 
съобщи той и припомни, че 
през 2015 г. в Закона за ус-
тройство на територията 
са въведени рестриктивни 
мерки при строителство 
в свлачищни райони. Там 
то се извършва само чрез 
извършване на необходими-
те геостратегически ме-
роприятия и реализация на 
канализационната мрежа.  

По думите на министър 
Нанков трябва да се поми-
сли за осигуряване на нови 

източници за финансиране 
на дейности за укрепване, 
защото сега те са само 
два - бюджетът на МРРБ 
и Междуведомствена ко-
мисия за възстановяване 
и подпомагане към Минис-
терския съвет, а от този 
програмен период - и по ОП 
„Околна среда 2014 - 2020“. 

„Смятам, че трябва 
отново да обсъдим тема-
та за създаване на фонд за 
преодоляване на щетите 
след природни бедствия, 
откъдето да се осигуряват 
средства за преодоляване 
на последиците“, каза той. 
Министърът обясни, че по-
добни практики има в реди-
ца европейски държави, а 
механизмите за генериране 
на средства във фонда мо-
гат да бъдат различни. За 
частни имоти това може 
да е чрез минимална вноска 
от данък „Сгради“ или чрез 
застрахователните поли-
ци, а за публични – и чрез 
бюджетни средства.  

Свилена Гражданска 

Министерството на 
регионалното развитие 

и благоустройството 
(МРРБ) предоставя по 
електронен път инфор-
мация за изискванията за 

употреба на продуктите в 
строителството. Звено за 
контакт към ведомството 
ще консултира предприе-

мачите в бранша за тех-
ническите спецификации, 
съобразно които трябва да 
се оценяват материалите 
в съответствие с евро-
пейските и националните 
изисквания. Това съобща-
ват от пресцентъра на 
МРРБ. Освен строителни-
те фирми от информация-
та могат да се възползват 
и проектанти, производи-
тели и дистрибутори на 
продукти за бранша. Тя се 
предоставя напълно без-
платно и може да бъде на-
мерена на електронния ад-
рес на Звеното за контакт 
относно продукти в стро-
ителството -http://cpcp.

Емил Христов

Одобриха 54 проекта за 73,5 млн. 
евро по програмата за междурегионално 
сътрудничество INTERREG „Европа 2014 
- 2020“. Това стана по време на Осмото 
заседание на Комитета за наблюдение 
на програмата, което се проведе в Со-
фия. Събитието бе открито от зам.-ми-
нистъра на регионалното развитие и бла-
гоустройството Деница Николова, която 
представлява националния партниращ орган. 

Одобрените проекти са по трета-
та покана за набиране на предложения по 
INTERREG „Европа 2014 - 2020“. Осем от тях 
са с участието на 9 пълноправни български 
партньори, сред които 1 водещ. Предстои да 
се подпишат договори за изпълнението им. 

Зам.-министър Николова обясни, че про-
грамата представлява основен хоризонта-
лен инструмент на Европейската комисия, 
който подпомага създаване на партньорства 
и обмяна на опит между отделните държави 
за изпълнението на политики в различни об-
ласти. „Фокусът е поставен върху подобря-
ване на конкурентоспособността, високите 
технологии, научноизследователската дей-
ност, политиките за борба с климатичните 
промени и тяхната превенция, подобряване-

то на околната среда.  Достъп до финанси-
ране имат всичките 28 страни членки на ЕС 
заедно с Норвегия и Швейцария“, подчерта 
Деница Николова. 

„Досегашният ни опит показва нара-
стващ интерес на българските партньори 
да участват и реализират проекти по про-
грамата, които допринасят за получаването 
и обмяната на опит, добри практики и нови 
подходи при изпълнението на политиките в 
различните райони на ЕС“, коментира още 
тя. Николова припомни, че общият бюджет 
на програмата до 2020 г. е над 426 млн. евро, 
като безвъзмездните европейски средства 
са почти 360 млн. евро, а останалата част 
е национално съфинансиране.

По време на заседанието бяха обсъдени 
въпроси, свързани с реализирането на про-
грамата, както и напредъкът на проектите 
от първата и втората покана. 

mrrb.government.bg/cms/
home.html. Целта е всички 
участници в строителния 
процес да се информират, 
както и да се опростят и 
намалят административ-
ните тежести, особено за 
малките и средните пред-
приятия.

Информацията за изис-
кваните от националното 
и европейското законода-
телство експлоатацион-
ни показатели на проду-
ктите в зависимост от 
тяхната употреба дава 
възможност за правилния 
подбор на материали-
те. Електронната услуга 
на МРРБ е от полза и за 
чуждестранните произ-
водители, имащи интерес 
към българския пазар. На 

разположение е и Ръковод-
ството за строителните 
продукти, в което син-
тезирано се представят 
новите правила за пуска-
не на материали у нас. В 
него се дава информация 
на производителите за за-
дълженията, които имат, и 
основанията, поради които 
трябва да изберат ноти-
фициран орган за оценява-
не на продукта им. Проек-
тантите и строителите 
пък се запознават с най-
подходящия материал, 
който им е необходим за 
изпълнението на обекта, 
допълват от МРРБ.

За миналата година 
получените запитвания по 
електронен път са 35 на 
брой.
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Снимка Румен Добрев
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С ПЪТНОРЕМОНТНИТЕ МАШИНИ НА “STRASSMAYR”  
ИНОВАТИВНО И ЕФЕКТИВНО РЕШАВАТЕ ПРОБЛЕМИТЕ НА 

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

на продуктовата гама на фирма “STRASSMAYR”   в България. 
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 

 
 

Мартин Славчев 

Правителството ще 
създаде търговско пред-
приятие, което ще упра-
влява язовирите, които 
общините не могат да 
стопанисват. Държав-
ната структура ще от-
говаря за поддържането 
и ремонта на водните 
обекти. Това обяви ми-
нистърът на икономи-
ката Емил Караниколов 
пред журналисти в Ми-
нистерския съвет. По ду-
мите му предложението е 
част от готвени законо-
ви промени.

На общините ще бъде 
даден едномесечен срок 
да направят анализ за 
състоянието на прите-
жаваните от тях язовири 
и да решат могат ли да 
ги стопанисват, или да ги 
отстъпят на търговско-
то предприятие. Сред-
ствата за дейността на 

бъдещата структура ще 
идват както от бюдже-
та, така и от специален 
фонд, в който ще се съби-
рат пари от стопанска-
та дейност на хидротех-
ническите съоръжения.

Емил Караниколов под-
черта още, че предстоят 
и законодателни измене-

ния за категоризация на 
язовирите като големи, 
малки и според изисква-
нията за експлоатацията 
им. Предвижда се още да 
се задължават собстве-
ниците и операторите 
на водните обекти да 
изготвят аварийни пла-
нове.

Ренета Николова

 „Идеята на настояща-
та кръгла маса е не само 
да се почерпат знания, но 
и да се проведе една ак-
тивна дискусия. Факт е, 
че благодарение на много-
бройните семинари между 
немския и българския но-
тариат през годините, а 
и на обученията, които 
направихме, ние работим 
отлично съвместно“. Това 
заяви председателят на 
Нотариалната камара 
(НК) на Република Бълга-
рия Димитър Танев при 
откриването на Бълга-
ро-немска кръгла маса 
на тема „Информационни 
системи и компетент-
ността на нотариуса във 
връзка с нотариалните 
удостоверявания по Тър-
говския закон. Ролята на 
нотариуса при предотвра-
тяване кражбата на фир-
ми“. Форумът се проведе в 
София и беше организиран 
от НК. На него присъства-
ха д-р Йенс Борман – пред-
седател на Нотариалната 
камара на Федерална ре-
публика Германия, Десис-
лава Ахладова – зам.-ми-
нистър на правосъдието, 
Зорница Даскалова - изп. 
директор на Агенцията по 
вписванията, съдията от 
ВКС Красимир Влахов, сту-
денти от специалност 
„Право“ в Юридическия 
факултет на Софийския 
университет „Климент 
Охридски“. 

„Темата с т.нар краж-
ба на фирми беше изклю-
чително болезнена за 
обществото преди около 
две години. С направени-
те промени в Търговския 
закон, с които се въведе 

нотариалната заверка на 
подпис и съдържание на 
дружествени документи, 
това престъпление беше 
възпрепятствано. Важно 
е да се подчертае какви 
са отговорностите на но-
тариусите и как те могат 
да работят по-добре с ин-
формационните системи“, 
допълни нотариус Танев. 

 „Като статистика 
мога да кажа, че за по-
следните 10 месеца в 
Агенцията по вписвания-
та нямаме сигнал за нару-
шения. Има отделни еди-
нични случаи на опити за 
кражба на фирми, но не се 
е стигало до вписване. Ня-
маме пуснати жалби, кое-
то е изключително добра 
новина“, от своя страна 
информира Зорница Даска-
лова.

Д-р Йенс Борман, пред-
седател на Нотариалната 
камара на Федерална ре-
публика Германия, посо-
чи, че в неговата страна 
кражбите на фирми са 0. 
Той оцени високо напра-
вените нормативни про-
мени и постигнатото 
от българския нотари-
ат в последните години. 
„Аз мисля, че наистина е 
налице голям напредък. 

Особено в дружествено-
то право, защото вече 
се изисква абсолютно 
задължително нотариал-
на заверка, която не се 
разпростира само върху 
заверка на подписа, но и 
върху съдържанието. По 
този начин наистина е 
поставена основата за 
надежден и сигурен Регис-
тър. Механизмът със СМС 
известяването е добър, но 
недостатъчен. Защото 
трябва наистина да има 
една надеждна проверка 
на самоличността на ли-
цата, които извършват 
действията. Също така 
трябва да се направа една 
правна проверка на всички 
предходни действия. Тук 
не става дума само да се 
защити обществото от 
това да бъде открадна-
та идентичност, а става 
въпрос и за сигурност на 
лицата, които участват 
в дадено дружество, за 
служителите, а и за бъ-
дещите му партньори. Те 
трябва да са наясно, че 
всяка сделка, сключена с 
това дружество, ще бъде 
валидна. Ролята на нота-
риуса е да гарантира тази 
сигурност“, допълни д-р 
Борман. 

Елица Илчева

Общините одобряват идеята на 
правителството да създаде търгов-
ско предприятие, което да стопанис-
ва язовири. Това каза пред вестник 
„Строител“ председателят на На-
ционалното сдружение на общините 
в България (НСОРБ) и кмет на Вели-
ко Търново инж. Даниел Панов преди 
началото на среща на част от УС на 
НСОРБ с парламентарните комисии 
по регионална политика, благоустрой-
ство и местно самоуправление, по въ-
трешна сигурност и обществен ред и 
по околната среда и водите. 

По време на дискусията по приори-
тетни за общините теми и техни за-
конодателни инициативи в парламента 
инж. Панов припомни на депутатите, 
че през 1990 г. са прехвърлени 5700 язо-
вира, от които 4532 стават общински. 
С промените в Закона за водите от 
2016 г. на местните власти са били 
наложени тежки и непосилни отговор-
ности за управлението на всички тези 
съоръжения. „Ресурсът, с който разпола-
гат кметовете, е недостатъчен дори 
за предписанията, които се правят от 
съответните държавни институции, 
камо ли за поддръжка“, подчерта той. 
По думите му бедствията в Североза-
падна България показват, че общините 
не могат да се справят без помощ от 
институциите и затова предлагат на 
централната власт създаването на 

работещ механизъм, който да обезпечи 
безопасната експлоатация на водоеми-
те. 

ОТ НСОРБ поискаха и промяна на 
Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, които да да-
дат повече правомощия на общинските 
звена за охрана и възможности кмето-
вете да събират глоби. „Ще помогнем на 
общините, като им дадем възможност 
процент от глобите от нарушителите 
по пътищата да отива за тях“, каза 
председателят на парламентарната 
Комисия по вътрешна сигурност и об-
ществен ред Цветан Цветанов. Във 
връзка с желанието на градските упра-
ви за по-сериозно видео наблюдение за 
пътни нарушения в населените места 
той посочи, че през 2011 г. се е дала 
възможност 50% от глобите на наруши-
телите да отиват за инфраструктура. 
„Можем да предложим част от този 
процент да отива в общините“, допъл-
ни Цветанов. 

Снимка Емил Христов

Снимка авторът

Снимка Румен Добрев
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          Очаквам със стартирането на ТОЛ системата да се инвестират повече          

Инж. Стефан Чайков, председател на УС на Българска браншова камара „Пътища“:

Десислава Бакърджиева

Инж. Чайков, какви ще 

са приоритетите на Бъл-

гарска браншова камара 

„Пътища“ (ББКП) през 

годината?

Основните ни задачи 
през 2018 г. не се отли-
чават съществено от 
миналогодишните. Можем 
да отчетем, че от Общо-
то събрание на ББКП, кое-
то се проведе през април 
2017 г., започна процес 
на обединение на пътния 
бранш, като консолидаци-
ята продължава и в момен-
та. Имаме осем нови члена 
в ББКП, което като брой е 
малко, но всъщност е уве-
личение от 12%. Отделно 
от това Сдружението на 
пътните инженери консул-
танти (СПИК) стана асо-
цииран член на Камарата. 

Приоритет и  през 
тази година ще бъде съ-
трудничеството ни с дър-
жавната администрация, 
с Министерството на 
регионалното развитие 
и благоустройството, с 
Агенция „Пътна инфра-
структура“ (АПИ), с об-
щините. Продължава и 
интензивната дейност 
на Консултативния съ-
вет към председателя на 
УС на АПИ, в който има 
представители на ББКП, 
Камарата на строите-
лите в България (КСБ), 
Българската браншова 
асоциация „Пътна безо-
пасност“ (ББАПБ), СПИК, 
Университета по архи-
тектура, строителство 
и геодезия (УАСГ). Съве-
тът работи по различни 
въпроси, като ключовата 
тема е за предстоящите 
типови процедури и дого-
вори за основните видо-
ве дейности по пътната 
инфраструктура – теку-
що и зимно поддържане. 
Разбира се, нашата роля 
там е чисто консулта-
тивна. Дадохме опреде-
лени препоръки, които се 
базират на натрупания ни 
опит през годините, как-
то и някои свои станови-
ща. Предложенията са в 
процес на съгласуване на 
административно ниво. 
Очаква се обявяването на 
поръчките за поддържане 
на републиканските пъти-
ща да стане в следващи-
те няколко месеца, тъй 
като някои от договорите 
ще започнат да изтичат.

В качеството си на 
председател на УС на 
ББКП имах няколко срещи 
с министъра на регионал-
ното развитие и благо-
устройството Николай 
Нанков. В почти ежедневен 
контакт сме и с предсе-
дателя на УС на АПИ инж. 
Дончо Атанасов. Стремим 
се да защитаваме интере-
са на колегите, които ни 

повярваха и избраха да се 
консолидират около ново-
то ръководство на Кама-
рата.

Работим в тясно съ-
трудничество с УАСГ, 
със Сдружение БФТИ, с 
ББАПБ. През тази година 
ББКП ще участва като 
съорганизатор във всички 
събития на тези структу-
ри. Отделно стартираме 
поредица от практически 
семинари, като темата на 
първия ще бъде „Преван-
тивно поддържане - про-
ектиране и технологии“. 
Те ще са еднодневни и ще 
се провеждат в София. 
Тези семинари ще бъдат 
традиционни и ще се ор-
ганизират от ББКП три-
четири пъти в годината. 
Те ще засягат определени 
проблеми от практиката, 
като в тях ще се включ-
ват и представители от 
администрацията. Целта 
е чрез обмяна на добри 
практики да повишим ка-
чеството на извършвани-
те от нас дейности.

Гордеем се, че през 
2017 г. успяхме да възро-
дим инициативата „Инже-
нер на годината”, която 
до 2015 г. се провеждаше 
от СПИК. Възнамерява-
ме да запазим тази тра-
диция, тъй като това е 
една своеобразна форма 
на оценка на бранша към 
колегите, които са дали 
своя принос за съответ-
ната година или през це-
лия си живот. През 2018 г. 
отново ще има „Инженер 

на годината”, но вероятно 
ще изтеглим церемония-
та малко по-рано, в края 
на ноември. Имаме идея 
тогава да направим прак-
тически семинар, кулми-
нацията на който да бъде 
мероприятието „Инженер 
на годината”.

Продължаваме активно 
да си сътрудничим и с Ка-
марата на строителите 
в България. С изп. дирек-
тор на КСБ инж. Мирослав 
Мазнев имаме дългого-
дишни взаимоотношения, 
включително и в държав-
ната администрация, за-
емайки различни постове. 
ББКП и КСБ много активно 
работят в посока подобря-
ване на бизнес климата в 
строителството.

Предстои среща на 

ръководствата на бран-

шовите организации в 

сектор „Строителство“ 

– КСБ, КАБ, КИИП, БААИК, 

КИГ, ББКП и ДНСК. Какви 

въпроси ще поставите 

на нея?

Надявам се да прове-
дем един по-широк раз-
говор по отношение на 
нормативната база. Това 
е от изключително зна-
чение по няколко причини. 
От една страна, сега те-
кат промени в множество 
наредби, които в различ-
на степен рефлектират 
върху целия бранш. От 
друга страна, в норма-
тивната база има твърде 
много неща за доусъвър-
шенстване. Това важи 

за всички направления на 
строителството, особено 
в пътното. Неслучайно ра-
ботните групи, които сме 
сформирали към Консул-
тативния съвет към АПИ, 
са по конкретни области 
– строителство, надзор, 
проектиране.

На тази среща ще по-
ставя някои въпроси, кои-
то вече са коментирани 
от бранша, но нямат раз-
витие. Надявам се това 
да е първа от поредица 
срещи между браншовите 
организации. 

В предишното Ви ин-

тервю за в. „Строител“ 

казахте, че трябва да се 

направят изменения в 

множество нормативни 

актове за въвеждането 

на ТОЛ системата и че 

ББКП ще помага с екс-

пертиза. Започна ли този 

процес?

Да, той е в ход. АПИ 
възложи на юридически 
екип да подготви промени-
те в нормативната база, 
които са необходими за 
функционирането на ТОЛ 
системата. От честите 
ни срещи с ръководството 
на АПИ знам, че работата 
е в доста напреднал етап. 
Все още няма текстове, 
които да са внесени за 
разглеждане в Народното 
събрание (НС), но и това 
предстои. Процесът на 
изясняване на ключовите 
теми е на финала. Очак-
вам относително скоро 
промените да стигнат 

до НС и тогава ББКП ак-
тивно ще се включи. Ще 
направим всичко възмож-
но като бранш тези из-
менения да бъдат приети 
максимално бързо, защото 
без тази законова рамка 
ТОЛ системата не може 
да стартира, а без нея ще 
бъдем отново в положение 
на финансов недостиг. 

Очертава се да има 

доста работа за пътния 

бранш през 2018 г. Скоро 

започва изграждането 

на нов участък от АМ 

„Хемус“, възможно е да 

има избран изпълнител 

за тунел „Железница“ от 

лот 3.1 на АМ „Струма“, 

предстоят СМР, свърза-

ни с ремонти на републи-

канската мрежа. Може ли 

да се каже, че през 2018 г. 

пътното строителство 

ще е във възход?

Със сигурност през 
2018 г. секторът ще се 
развива със сериозни 
темпове спрямо 2016 г. и 
2017 г. Не знам обаче дали 
ще успеем да достигнем 
нивата от 2015 г., която 
беше последна за изми-
налия програмен период и 
когато имаше бум на вся-
какво строителство, с цел 
завършване на европроек-
тите.

Голямото напрежение 
ще започне от 2019 г. и ще 
продължи до 2023 г. Тези 
години ще бъдат ключови 
за пътния бранш, когато 
ще приключваме насто-
ящия програмен период. 

Задължително трябва да 
завършим лот 3.2 на АМ 
„Струма“ и тунел „Желез-
ница“ със съпътстващите 
съоръжения. 

Освен това очаквам 
със стартирането на 
ТОЛ системата да се ин-
вестират и по-сериозни 
средства в рехабилитация 
на пътища, ново строи-
телство и ключови на-
правления. Поне такива са 
декларираните намерения 
на правителството и АПИ. 

Е д и н  о т  г о л е м и -

те проблеми в сектор 

„Строителство” е лип-

сата на кадри в бранша. 

Каква е ситуацията в 

пътния сектор? Как ще 

се справите в следващи-

те години, когато очак-

вате бум? 

Нашите фирми изпит-
ват същите затруднения 
като във всички останали 
отрасли. Има колеги, кои-
то вкарват работници и 
механизатори от Молдова, 
Украйна и други държави, с 
които България има пра-
вителствени спогодби. 
От друга страна, като из-
ключа 2015 г., не смятам, 
че пътните компании са 
натоварени достатъчно 
в рамките на собствения 
си капацитет с наличния 
си персонал.

Този проблем няма как 
да се реши за кратко вре-
ме и допускам, че ще окаже 
сериозно влияние на дей-
ността на строителните 
фирми през следващите 



7ИНТЕРВЮпетък, 16 март 2018 Ñòðîèòåë

         средства в рехабилитация, ново строителство и ключови направления
години. Имаме някакъв ре-
зерв и се надявам с него 
да съумеем да реализира-
ме предстоящите пътни 
проекти. Всъщност ние 
нямаме и избор, защото 
цялата държава разчита 
на нас и на бъдещата ни 
работа. Инфраструктура-
та е един от най-важните 
елементи на устойчивия 
икономически растеж. 

Липсата на кадри е 
общовалидна за целия Ев-
ропейски съюз. В послед-
ните няколко месеца имах 
възможност да участвам 
в доста дискусии по те-
мата, които се проведоха 
в Брюксел. От декември 
2017 г. съм вицепрезидент 
на Съвета за устойчиво 
развитие на Европейския 
център на работодате-
лите и предприятията с 
публично участие и пред-
приятията, предоставящи 
услуги от общ интерес. 
Организацията е социален 
партньор на ЕК. По време 
на срещите ми в Брюксел 
стана ясно, че има засиле-
но внимание към човешкия 
фактор от страна на ев-
ропейските институции. 
Те набелязват мерки, про-
блемите се изясняват, 
търсят се лостове и меха-
низми за решаването им. 

Скоро ще стартира 

обществена поръчка за 

избор на изпълнител за 

участък от скоростния 

път София – Видин. Как-

ви други търгове очаква 

браншът до края на годи-

ната?

Търгът за София – Ка-
лотина е в ход, както и 
всички процедури за път-
ните проекти по Опера-
тивна програма „Региони в 
растеж“ (ОПРР). На някои 
от обектите вече се ра-
боти, други са на различни 
етапи и би следвало през 
този строителен сезон 
да започне реализацията 
на всички. 

Вероятно първо ще се 
обяви поръчка за изграж-
дането на Мездра – Бо-
тевград. От гледна точка 
на пътната безопасност, 
тази отсечка е критична 
от дълги години. Очакваме 
и търговете на някои от 
участъците по трасето 
Видин – Монтана, особе-
но при обхода на Димово, 
който също е критичен. 
Надявам се до края на 
2018 г. АПИ да успее да 
стартира процедури и за 
трите лота на АМ „Хемус“ 
до кръстовището с пътя 
Русе – Велико Търново. 
Биха могли да започнат и 
поръчките за изграждане-
то на автомагистралата 
„Русе - Велико Търново“, на 
някои участъци от тра-
сето, например обхода на 
Бяла.

При положително ре-

шение на Върховния ад-
министративен съд по 
жалбата срещу ОВОС на 
лот 3.2 на АМ „Струма“ 
би трябвало през април да 
има готова апликационна 
форма и след това да се 
обяви инженеринг на ба-
зата на одобрения идеен 
проект за Източен вари-
ант Г10,50. Това е ключов 
приоритет. Всеки ден е 
от изключително голямо 
значение, защото през 
2023 г. трябва да сме за-
вършили този участък от 
магистралата. Все още 
съществува паричен не-
достиг за дофинансира-
нето на лот 3.2, но съм 
убеден, че с въвеждането 
в експлоатация на ТОЛ 
системата ще може да се 
акумулира необходимият 
ресурс. 

По трасето на лот 
3.2 на АМ „Струма“ ще се 
строят уникални съоръ-
жения, които никога не са 
правени в България, така 
че предизвикателството 
е голямо. Отговорността 
за бранша и администра-
цията също са сериозни. 
Първата и най-тежката 
им задача е да проведат 
тръжните процедури по 
начин, който да не пред-
полага обжалване, въпре-
ки че за съжаление почти 
винаги има такова. Осо-

бено неприятни са обжал-
ванията на фаза обявена 
процедура, преди да са 
внесени тръжните доку-
менти. Доколкото знам, 
с вицепремиера Томислав 
Дончев са коментирани 
различни варианти за за-
конодателно решение, но 
такова все още нямаме 
и това може да постави 
под риск лот 3.2 и цялата 
ОП „Транспорт и транс-
портна инфраструктура“  
(ОПТТИ). Да се надяваме, 
че играчи, които се пре-
хранват от обжалвания, 
няма да възпрепятстват 
поне лот 3.2 на АМ „Стру-
ма“ и ще си дадат сметка 

на какъв риск ще поста-
вят цялата държава.

Министерският съ-

вет прие решение за под-

крепа на реализацията 

на проект за тунел под 

прохода „Петрохан“, кой-

то ще бъде подготвен за 

концесия. Очаквате ли да 

има инвеститори?

Първо трябва да се ак-
туализират предпроект-
ните проучвания, защото 
АПИ разполагат с мно-
го стари такива, които 
включват три варианта. 
Тогавашните оценки по-
казват, че икономически 
най-изгодното решение е 
изграждането на 9 км ту-
нел през „Петрохан“, но не 
би следвало да се осланяме 
на данни от преди повече 
от 20 г. Едва след като 
АПИ възложи нови предпро-
ектни проучвания, можем 
да говорим за потенциален 
инвеститорски интерес. 
Ако няма такъв, държавата 
би следвало да си отговори 
икономически обосновано: 
Монтана – Мездра – Бо-
тевград – София или Мон-
тана – Петрохан – София. 

Европейският кори-
дор е Видин – Монтана – 
Враца – Ботевград – Со-
фия. Аз на няколко пъти 
апелирам в следващия 
програмен период да се 

отпуснат средства от 
Кохезионния фонд в раз-
мер на около 1 млрд. евро 
за пътна инфраструкту-
ра, които да се инвести-
рат в Трансевропейски-
те коридори. Оттам не 
могат да дойдат пари за 
потенциално съоръжение 
под „Петрохан“. Алтер-
нативите са или държа-
вен бюджет, или външен 
инвеститор, който ще 
трябва да си връща по 
някакъв начин вложените 
средства, слагайки такса 
за преминаване през ту-
нела и съответната при-
лежаща инфраструктура. 
Не може да се стига до 

такъв тунел по сегашния 
второкласен двулентов 
път. За да има смисъл 
подобно съоръжение, то 
трябва да бъде най-мал-
кото продължение на ско-
ростен път от Монтана 
до „Петрохан“ и после до 
София. Мисля, че е малко 
рано да коментираме в де-
тайли тази идея. Нека да 
видим какво ще покажат 
предпроектните проуч-
вания, защото аз очаквам 
много сериозна финансова 
стойност на този проект.

Член сте на Коми-

тета за наблюдение на 

ОПРР и на Комитета за 

наблюдение на ОПТТИ. 

Какво беше отчетено на 

последните заседания?

Средствата по Опера-
тивна програма „Региони в 
растеж“ за пътния сектор 
са договорени на 100%. И 
както винаги АПИ се на-
дява отнякъде да остане 
финансов ресурс, който би 
могъл да се пренасочи за 
републиканската мрежа. 
Засега представителите 
на ЕК не са склонни да об-
съждат пренасочване на 
средства от една към дру-
га приоритетна ос. Знае-
те, че самата философия 
на настоящите оператив-
ни програми беше да се 
финансират приоритети. 
По ОПРР имаше известно 
забавяне по оста за здра-

веопазването и по отно-
шение на финансовите ин-
струменти, но напоследък 
се констатира доста се-
риозен напредък и при тях. 
На този етап няма риск за 
ОПРР от неизпълнение на 
финансовите цели и пока-
затели за 2018 г. и 2019 г. 
Това е хубаво, защото ще 
даде възможност да се ус-
вои резервът, който опера-
тивните програми могат 
да получат при изпълнение 
на целите си. 

По отношение на из-
пълнението на финансови-
те показатели положение-
то на ОППТИ е подобно, но 
там категорично са иден-
тифицирани рискови про-
екти както на Национал-
на компания „Железопътна 
инфраструктури“, така и 
на АПИ. Става въпрос за 
големите жп проекти, за 
които в момента се про-
веждат търгове за стро-
ителство и за лот 3.2 
на АМ „Струма“. Подобна 
беше ситуацията и през 
2012 г. и 2013 г. при АМ 
„Марица“ и „Струма“. Тога-
ва представители на Ев-
ропейската комисия не ни 
вярваха, че ще се справим, 
но ние успяхме. Надявам 
се, че и сега нещата ще 
се случат.

В интервю министър 

Николай Нанков заяви, 

че една от стъпките за 

подобряване на качест-

вото на пътното строи-

телство е удължаване на 

гаранционните срокове 

с 6-7 години. Освен това 

звено в МРРБ ще консул-

тира бранша и за изис-

кванията към продукти-

те. Как ще коментирате 

тези две инициативи?

Като браншова кама-
ра няма как да не привет-
стваме всякакви мерки, 
които ще подобрят ка-
чеството на работа. Ние 
самите непрекъснато се 
стремим да го правим в 
ежедневната си дейност. 
Очакваме да се конкрети-
зират тези предложения. 
Предполагам, че те ще се 
оформят в диалог с бран-
ша. Трябва да е ясно 6-7 
години на кое? В момента 
гаранционните срокове 

на конструкциите са 10 г. 
Гаранционните срокове 
на хидротехническите 
обекти са 8 г., на други 
съпътстващи съоръжения 
са 5 или 3 г. и т.н. Затова 
нека да разгледаме тези 
въпроси детайлно и да се 
съобразим с европейския 
опит в това отношение. 
Готови сме да дискутира-
ме всякакви варианти.

По отношение на из-
искванията за влаганите 
продукти понастоящем 
действа стройна систе-
ма, която доказа своята 
ефективност през годи-
ните. Всяка допълнител-
на актуализация е добре 
дошла, особено когато е 
свързана с по-иноватив-
ни технологии и нов тип 
продукти.  В момента 
строителната индустрия 
се развива с изключител-
но бързи темпове спрямо 
преди 10 г. Всяка нова тех-
нология подобрява качест-
вото и има икономически 
ефект за самата фирма.

Конкурентоспособни 

ли са българските стро-

ителни фирми да изпъл-

няват пътни проекти в 

чужбина?

Малко са българските 
компании, които работят 
в чужбина. Те са основно 
концентрирани на Бал-
канския полуостров. Има 
няколко фирми, които из-
пълняват проекти в Гер-
мания, в Чехия. Основни-
ят таргет на родните 
строители обаче са Ма-
кедония и Сърбия, както и 
Молдова. 

Нашите фирми до-
казаха, че са конкурен-
тоспособни и могат да 
излязат на чужди пазари. 
Но мисля, че в следващи-
те години основният им 
фокус ще бъде България, 
защото у нас ще има мно-
го работа. Затова лично 
аз, ако трябва да правя 
бизнес стратегия, не бих 
поглеждал навън, защото 
на собствена терито-
рия нещата се организи-
рат по-лесно. Няма да се 
сблъскам с администра-
тивните пречки на чужда 
територия при чуждо за-
конодателство. 

Снимки в. „Строител“
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„На Общото събрание 
на КСБ за председател на 
Камарата бе избран човек 
с дългогодишен опит и с 
авторитет –инж. Илиян 
Терзиев, и то единодуш-
но“, посочи инж. Изворов. 
Той даде думата на члена 
на УС на КСБ инж. Михаил 
Драганов да представи 
основните проблеми, с 
които местните фирми 
се сблъскват. „Пазарът 
е фрагментиран, крите-
риите и провеждането 
на търговете остават 
сред основните проблеми. 
Не е нормално фирма, ре-
гистрирана месец преди 
даден търг, да го печели 
с най-висока цена благо-
дарение на заявен срок 
на изпълнение с един ден 
по-кратък от останали-
те участници“, каза инж. 
Драганов. Работата на 
най-ниски цени унищожа-
ва бранша, допълни той. 
Като друг важен за фирми-
те проблем инж. Драганов 

определи взаимоотноше-
нията главен изпълнител 
– подизпълнител и апелира 
Камарата с всички сред-
ства, с които разполага, 
да се намеси за регули-
ране на тези отношения. 
Инж. Изворов добави, че 
на Общото събрание но-
воизбраният председател 
инж. Терзиев е заявил, че 
големите компании без по-
малките фирми не могат 
да извършват пълноценно 
своята дейност. „Основ-
ният проблем идва от фи-
нансовите параметри, при 
които подизпълнителите 
работят. За доброто раз-
витие на бранша трябва 
да се определи някаква 
рамка, по която това да 
се случва”, заяви още ОП 
председателят.

Изп. директор на Ка-
марата инж. Мазнев бла-
годари на колегите си от 

Областното представи-
телство на Камарата в 
Разград за поканата да 
присъства на работната 
среща. „Ръководството на 
Камарата оценява това 
желание открито да се 
дискутират наболелите за 
бранша проблеми. Именно 

по време на подобни сре-
щи можем да разговаряме 
по конкретни въпроси и 
да търсим общи начини за 
действие. Защото силата 
на Камарата на строите-
лите в България е в това 
да бъдем обединени”, каза 
инж. Мазнев. „Ниските 
цени, на които се работи, 
са сериозна трудност за 
строителните фирми в 
България. Видяхме какво 
стана със сградата, коя-
то се запали в Лондон. Там 
топлоизолацията е праве-
на за около 250 паунда на 
кв. м, а ние я изпълняваме 
за 45 паунда. Материали-
те и техниката са същи-
те като тези, които и ние 
използваме. Единствената 
разлика е работната ръка 
и получаваните заплати. 
За това според мен тряб-
ва да се повишат цените 
на строителния продукт, 

а оттам и възнагражде-
нията на работещите в 
бранша. По този начин ще 
задържим и квалифицира-
ната работна ръка да ос-
тане да живее и да работи 
в България”, сподели инж. 
Мазнев. 

Според него главни-
ят изпълнител трябва да 
участва с 30 - 50% в дей-
ностите по реализация 
на обекта. „Това означава 
той реално да присъства 
на строителната площад-
ка, да следи и да управля-
ва процесите”, заяви инж. 
Мирослав Мазнев. Той под-
черта, че подизпълните-
лите не би трябвало да се 
обявяват предварително, 
а да могат да бъдат вклю-
чени срещу представени 
документи пред надзора 
и възложителя на всеки 
етап от изпълнението на 
обекта. Подизпълнители-
те трябва задължително 
и да са регистрирани в 
ЦПРС. „По този начин ще 
се избегне включването 
им под скрита форма като 
доставчици, наемодатели 
и др.“, обясни изп. дирек-
тор на Камарата.

„Управителният съвет 
на КСБ иска да водим ди-
алог с фирмите членове 
през Областните пред-
ставителства. Ще очак-
ваме от Вас информация 
за работата на местно 
ниво, за това какви разре-
шения се издават и кои са 
изпълняваните проекти. 
Изпращайте Вашите сиг-
нали, въпроси и предложе-
ния. По този начин ще има-
ме обратна връзка и ще 
можем да обръщаме пове-
че внимание на проблеми-
те, с които се сблъскват 
колегите от различните 
региони в страната”, каза 
още изп. директор на КСБ. 

Участниците в сре-
щата се обединиха около 
тезата, че всички фирми, 
кандидатстващи в дадена 
обществена поръчка са-
мостоятелно или в консор-
циум, задължително тряб-
ва да са вписани в ЦПРС. 
Коментирана бе нуждата 
от актуализиране на нор-
мативната база, касае-
ща строителния бранш, 

както и че трябва да има 
унификация на тръжните 
документи. Инж. Миро-
слав Мазнев припомни, 
че с помощта на секция 
„Хидротехническо строи-
телство” към КСБ са изра-
ботени стандартизирани 
типови документи, необ-
ходими за изпълнението на 
търговете по Оператив-
на програма „Околна среда 
2014 – 2020”.

„Ун и ф и каци я т а  н а 
тръжните документи е 
много важна тема, коя-
то касае целия бранш. По 
този начин ще се избе-
гнат и налаганите финан-
сови корекции в някои от 
случаите”, заяви председа-
телят на ОП на КСБ – Раз-
град, инж. Изворов. 

„Всички тези въпроси 
трябва да се поставят за 
обсъждане пред институ-
циите от КСБ. Комуника-
тивността и търсенето 
на опорни точки са много 
важни за решаването на 
проблемите на бранша. 
Трябва да има количестве-
но измерение на качест-
вените показатели. Така 
винаги може да се стиг-
не до истината. За всяка 
трудност има път за ре-
шаване. Просто трябва да 
го намерим заедно”, каза 
инж. Мазнев. 

В дискусията се вклю-
чи и главният редактор и 

Инж. Георги Изворов, председател 
на ОП на КСБ – Разград:

Инж. Михаил Драганов, член на УС 
на КСБ и на Областния съвет на 
ОП на КСБ – Разград: 

Доволен съм от прове-
дената работна среща. 
Радвам се, че на нея при-
състваха изп. директор на 
КСБ инж. Мирослав Мазнев 
и главният редактор и 
прокурист на в. „Строи-
тел” Ренета Николова. 

Получи се добра диску-
сия и се чуха интересни идеи. Стигнахме и до някои 
конкретни предложения. Надявам се и занапред да 
работим и да има конструктивен диалог между цен-
тралното ръководство на Камарата и Областните 
представителства. 

Удовлетворен съм от 
начина, по който протече 
събитието. Усеща се нов 
подход в управлението на 
Камарата на строители-
те в България (КСБ). Най-
важното от проведената 
дискусия бе, че си говорих-
ме за вътрешните взаимо-
отношения между фирмите 
членове на КСБ. 

Обнадеждени сме от нещата, които каза изп. 
директор инж. Мирослав Мазнев. Бих искал да му 
благодаря, че уважи нашето малко Областно пред-
ставителство, тъй като рядко имаме възможност 
да провеждаме срещи на такова ниво от Камарата. 
Използвам случая да пожелая успех на новото ръко-
водство на КСБ!

 от стр. 1

прокурист на в. „Строи-
тел” Ренета Николова. Тя 
приветства откровения 
начин на провеждане на 
разговорите и гарантира, 
че обсъжданите теми ще 
бъдат отразени на стра-
ниците на браншовото 
издание.

Като заключение в края 
на работната среща инж. 
Георги Изворов заяви, че е 
оптимистично настроен 

от проведените разгово-
ри с изп. директор на КСБ 
инж. Мирослав Мазнев и 
от споделените идеи. „За 
първи път от доста вре-
ме представител на ръко-
водството на Камарата 
говори толкова точно и с 
познаване на нашите про-
блеми. Мисля, че можем да 
постигнем много неща, 
работейки заедно по този 
начин”, заяви инж. Изворов.

Снимки Мартин Славчев
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Борислав Брайков,
началник-отдел, КСБ
Мартина Кръстева,
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Проблемът с липсата 
на квалифицирани кадри 
става все по-сериозен 
не само в България, но 
и в целия свят. За да се 
справят с това предиз-
викателство, водещите 
чуждестранни строител-
ни организации осъщест-
вяват дейности в подкре-
па на професионалното 
образование и обучение 
(ПОО) и заетост в пол-
за на своите членове. 
Представяме Ви някои от 
най-изявените браншови 
структури от различни 
държави, поставяйки ак-
цент върху усилията им в 
тази насока.

Ирландия - Федерация на 

строителната индустрия 

(CIF) 

Сред ключовите об-
ласти, където CIF лобира 
от името на своите чле-
нове, са безопасните ус-
ловия на труд. Федерация-
та подкрепя бизнеса чрез 
предоставяне на директ-
на информация и експерт-
ни съвети по специфични 
строителни въпроси:

 Колективни трудови 
правоотношения/законо-
дателство в сферата на 
заетостта;

 Обществени поръч-
ки и преквалификация;

 Планиране и разви-
тие;

 Системи за управле-
ние на безопасността.

C I F  п р е д о с т ав я  и 
възможност от високо-
качествени обучения и 
програми за развитие на 
бизнес, както и специ-
фични услуги в областта 
на законодателството, 
стажуването, управление 
на човешките ресурси. 
Освен това за членове-
те на организацията на 
регионално ниво се орга-
низират редовни годиш-
ни брифинги по ключови 
въпроси в строителния 
сектор. 

Турция - Асоциация на 

турските предприемачи 

(TCA) 

Асоциацията на тур-
ските предприемачи е 
неправителствена неза-
висима професионална ор-
ганизация с нестопанска 
цел, създадена в Анкара 
през 1952 г., и предста-
влява водещите строи-
телни компании в Турция. 
Дейността на TCA е на-
сочена към:

 Предприема мерки, 
за да гарантира, че за-
етите в строителство-
то, в инсталационните и 
монтажните работи са 
организирани и работят 
в съответствие с профе-
сионалните стандарти;

 Извършва необходи-

мите дейности и мерки 
членовете на асоциация-
та да насърчат, подобрят 
и да приложат на практи-
ка професионалната дис-
циплина и етика;

 Извършва дейности 
с цел увеличаване на дела 
на строителния сектор 
в общата заетост и по-
добряване на качеството 
и ефективността на па-
зара на труда и безопас-
ността на труда в сек-
тора;

 Подкрепя дейности 
за обучение на служители 
от всички нива на строи-
телно-монтажните рабо-
ти в страната и чужбина.

Великобритания –  

Национална федерация на 

строителите (NFB) 

Националната феде-
рация на строителите 
осигурява на членовете 
си колективно влияние и 
авторитет, подкрепено 
от повече от 150 години 
опит и дейност. Тя пред-
ставлява индустрията на 
високо държавно равни-
ще, участва в браншови 
форуми и е с високо поли-
тическо влияние. Какво 
предлага федерацията на 
бизнеса:

 Безплатни експерт-
ни съвети; 

 Информация относ-
но ново законодателство;

 Безплатни образци 
на бланки за заетост;

 Широкообхватна 
програма за субсидирано 
обучение;

 Регионален екип за 
подкрепа;

 Логото на федера-
цията като знак за ка-
чество. 

Кипър - Федерация на асо-

циациите на строителни-

те предприемачи (OSEOK)

Федерацията работи 
за насърчаване и защита 
на интересите на своите 
членове, както и за създа-
ване на бизнес среда със 
здравословна конкуренция 
и солидарност. Визията й 
е свързана с постигане-
то на нова култура, коя-
то има за принципи и цели 
високото качество на 
проектите, спазването 
на законодателството 

и колективните трудови 
договори, създаване на ра-
ботна среда със здраво-
словни и безопасни усло-
вия за труд, непрекъснато 
обучение и професионално 
развитие, социална анга-
жираност, придобиване 
на динамична социална 
идентичност. OSEOK се 
занимава с проблеми, пред 
които строителната ин-
дустрия се изправя като: 

 Нерегламентирана 
заетост;

 Приложение на ко-
лективните трудови до-
говори;

 Безопасност и здра-
ве при работа.

 Основна дейност на 
федерацията е и поддър-
жането на гореща теле-
фонна линия 

Сред задълженията 
на страните по договори 

за строителство - въз-
ложители и изпълнители, 
е и гарантирането на 
здравословни и безопасни 
условия на труд. Това за-
дължение е от първосте-
пенно значение, но в някои 
случаи работниците не са 
информирани, а тези, кои-
то игнорират правилата, 
не вземат под внимание 
възможните последици 
при възникване на инци-
дент на строителната 
площадка. Вследствие 
настъпват правни и ико-
номически последици за 
изпълнителя, а още по-
важно е, че могат да по-
страдат животът и здра-
вето на служителите. В 
тази връзка е създадена 
гореща линия за гражда-
ни/потребители с теле-
фонен номер 77778004 и 
имейл адрес 77778004@

oseok.org.cy. Чрез нея ин-
веститорът и изпълни-
телят могат да бъдат 
информирани за задълже-
нията си по изпълнение 
на проекта, както и за 
решаване на възникнали 
проблеми.

Естония - Естонска асо-

циация на строителните 

предприемачи (Е.А.С.Е)

Асоциацията е  до-
броволно сдружение на 
строителните предпри-
ятия, създадена с цел да 
подпомага и координира 
действията на членовете 

си в интерес на икономи-
ческите въпроси, свърза-
ни с промишлеността и с 
отношенията със служи-
телите и работнически-
те съюзи. Членовете на 
Е.А.С.Е имат представи-
телство в Националната 
комисия по лицензиране, 
участват в Комисията по 
трудови спорове и имат 
представител при арби-
тражи. Е.А.С.Е е член на 
Естонската търговско-
промишлена камара и на 
Естонската конфедера-
ция на работодателите 
и индустрията. Основни 
сфери на дейност:

 Организиране на 
опреснителни курсове, 
насърчаване развитието 
на образованието чрез 
финансиране на съответ-
ните целеви програми.

Ползи от членството 

в Е.А.С.Е:
* Позволява получава-

нето на необходима ин-
формация от асоциация-
та;

* Позволява участи-
ето в срещи, семинари, 
дейности за обучение, 
организирани от асоциа-
цията;

* Позволява партньор-
ство и комуникация с дру-
ги предприемачи и асоци-
ации на работодателите.

В дейността на бран-
шовите организации в 
сферата на строител-
ството се 

откриват общи белези, 

характерни за всички 

структури 

в тази област, а имен-
но - отстояване и защита 
на интересите на бизне-
са в сектора и насърча-
ване на неговия растеж; 
активно участие в рабо-
тата на държавните и 
общинските органи при 
разглеждане на въпроси, 
свързани с разработва-
нето и прилагането на 
държавната политика; 
предоставяне на различ-
ни услуги за популяризи-
ране на отрасъла както 
на национално, така и на 
международно ниво. Прак-
тиката в България силно 
се доближава до тази на 
подобни браншови орга-
низации в Европа, но е 
характерна и уникална с 
това, че дейността й е 
определена чрез специа-
лен закон. 

Наред с общите дей-
ности и цели на чуждес-
транните строителни 
организации целесъобраз-
но е да бъдат маркирани 
и специфични дейности в 
областта на професио-
налното образование и 
обучение и заетост, кои-
то носят допълнителни 
ползи и благоприятстват 
развитието на бизнеса:

 Предоставяне на 
безплатни образци на 
бланки, свързани със за-
етостта в строителния 
бранш;

 И з г ра ждане  н а 
стратегии за планиране и 
развитие на строителния 
бизнес;

 Информиране и под-
крепа на членове за из-
ползване на възможност-
ите, предоставени от 
фондовете на Европей-
ския съюз;

 Мониторинг на па-
зара на труда и изготвяне 
на политики за обучение и 
квалификация;

 Изграждане на мо-
дели за стажуване;

 Изготвяне на стра-
тегии за развитие на 
човешките ресурси на 
всички нива в строител-
ството;

 П убликуване  на 
ставки за показателите 
на работна заплата;

 Гореща телефонна 
линия.
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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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Емил Христов

Започна изграждането 
на около 1,5 км обходен 
път, който ще заобика-
ля огромното срутище в 
участъка от II-86 Смолян 
– Мадан в района на с. Ти-
кале. Очаква се новото 
трасе да бъде изпълнено 
за 10 дни. Съществува-
щата отсечка ще оста-
не затворена заради опас-
ността от свличането на 
скална маса, което започ-
на при обилните снегова-
лежи и ниските темпера-
тури в началото на март. 
Това е най-мащабното 
срутище около път от 
републиканската мрежа, 
съобщи председателят на 
УС на Агенция „Пътна ин-
фраструктура“ (АПИ) инж. 
Дончо Атанасов на извън-
редна пресконференция в 
София. Преди това той 
проведе среща с водещи 
експерти геолози, хидро-
геолози и проектанти за 
възможните мерки, които 
спешно да се предприе-
мат в района на срути-

щето.
„Движението по пътя 

няма как да бъде възста-
новено, тъй като не може 
да се гарантират живо-
тът и здравето на хо-
рата, преминаващи през 
участъка. Алтернатив-
ният маршрут за теж-
котоварните камиони е 
през Рудозем – Смилян, а 
за леките автомобили и 
по пътя Смолян – Фато-

во – Рудозем“, заяви инж. 
Атанасов. По думите му 
целта на новия обход е 
леките коли да се движат 
през Орешец – Влахово. 
„С него ще се осигури 
възможно най-къса връзка 
за придвижването на жи-
телите, като се преуста-
нови преминаването пеша 
през срутищната зона“, 
допълни председателят 
на УС на АПИ. Стана ясно 

още, че са поставени до-
пълнителни пътни знаци, 
указващи, че движението 
през района е забранено и 
изключително опасно. 

„Свлачището е  ак-
тивно и процесите про-
дължават. Разширява са 
обхватът по дължината 
на пътя от 200 - 300 до 
500 м, но пътното плат-
но на този етап не е за-
сегнато“. Това каза пред 

медиите доц.  Стефчо 
Стойнев, ръководител 
на катедра „Хидрология 
и инженерна геология“ в 
Минно-геоложкия универ-
ситет „Св. Иван Рилски“. 
Той обясни, че пускането 
на трафика през участъ-
ка в момента е изключи-
телно опасно, защото 
движението на колите 
ще принесе динамичен 
ефект върху свлачището 

и опасността от 
срутването на скал-
ни блокове ще нара-
стне многократно.

Със заповед на 
председателя на УС 
на АПИ е сформира-
на експертна работ-
на група, която ще 
направи детайлен 
оглед и картировка 
на свлачището. Въз 
основа на него ще се 
дадат становище за 
механизма и динами-
ката на свлачищно-
срутищния процес, 
както и препоръки за 
аварийни мероприя-
тия за стабилизира-

нето му. На 19 март екс-
пертите ще представят 
на инж. Дончо Атанасов 
доклад за извършените 
от тях огледи и набеляза-
ните мерки. 

За трайното решава-
не ще бъде разработе-
на програма за обхвата 
на проучвателно-проек-
тантските работи, кои-
то следва да бъдат пред-
приети.

Десислава Бакърджиева

Агенция „Пътна инфраструктура“ 
(АПИ) стартира обществена поръчка 
за изработване на технически проекти 
за ремонтно-възстановителни работи 
на 7 пътни съоръжения. Това са виадук-
тът при 59-и километър на АМ „Тракия“, 
виадукт „Потоп“ при 11-и км на АМ „Хе-
мус“, Дъговият мост над р. Русенски 
Лом в Русе на I-5, мостът над р. Ис-

кър на Софийския околовръстен път в 
участъка между Нови Искър и кв. „Гниля-
не“, мостът над р. Вит в с. Гложене на  
III-358, надлезът над р. Провадийска и 
над жп линията в с. Провадия и надле-
зът над жп линия София – Бургас, съв-
падащ с бул. „Европа“ в Ямбол. Индика-
тивната стойност на поръчката е 560 
хил. лв. без ДДС и се финансира от бю-
джета на АПИ. Тръжната процедура е в 
7 обособени позиции.

Бъдещите изпълнители ще трябва да 
извършат проучвателни дейности и да 
изготвят технически проекти за ремон-
та на съоръженията. С тях ще се уста-

новят видът и количествата на необхо-
димите строителни дейности.

Кандидатите могат да подават офер-
ти до 23 април включително.

Десислава Бакърджиева

Столичната община (СО) отвори 
офертите на кандидатите в общест-
вената поръчка за избор на изпълни-
тел за реконструкцията на трамвай-
ното трасе по бул. „Цар Борис III“ от 
ухо „Княжево“ до това при Съдебната 
палата. От обхвата на дейностите 
се изключват районът на пл. „Руски па-
метник” и кръстовището на бул. „Цар 
Борис III“ и бул. „Гоце Делчев“. Обектът 
е част от проекта „Интегриран сто-
личен градски транспорт – фаза II“ по 
Оперативна програма „Региони в рас-
теж 2014 - 2020“. Прогнозната стой-
ност е 40 434 940,92 лв. без ДДС, а 
срокът за реализация е 20 месеца. 

От пресцентъра на СО съобщиха 
за вестник „Строител“, че докумен-
ти са постъпили от общо осем кан-
дидати. Това са: „Трейс Груп Холд“ АД; 
Обединение „Инфра груп 2018“, със-
тавено от „Джи Пи Груп“ АД и „РВП 
Илиенци“ ЕООД; Обединение „София 

инфраструктура 2018“ с участници 
„Интегрирани Строителни системи“ 
ЕООД и „Марко Обра Публика“ АД; Кон-
сорциум „Щрабаг“ ДЗЗД, включващо 
„Щрабаг“ ЕАД и „Страбаг“ С.А; „Хидро 
Вод Строй“ ДЗЗД с партньори „Хидро-
строй“ АД и „Водстрой 98“ АД; Обе-
динение „ИСАФ С.А. – Колас Рай С.А“, 
съставено от „ИСАФ“ С.А и „Колас Рай“ 
С.А; Обединение „Гео Релсов път“, в 
което са „Геострой“ АД, „Пътстрой 92“ 
АД, „Трансремонтстрой“ ЕАД и „Улично 
осветление“ ЕАД; и Обединение „Трам-
вай №5 2017“, включващо „Х.С.С“ ЕООД 
и „Монолит София“ АД.

При оценяването на офертите тех-
ническото предложение на участни-
ците ще е с тежест 60 т., цената 
– 35 т., а срокът – 5 т.

Избраният изпълнител ще трябва 
да ремонтира релсовия път, телеко-
муникациите, контактно-кабелната 
мрежа, уличното осветление, елек-
троснабдителната мрежа, ВиК инфра-
структурата.

Росица Георгиева

До края на март ще бъде обявено кла-
сирането на фирмите, които са подали 
оферти по процедурата за избор на из-
пълнител на ремонта на ул. „Граф Игнати-

ев”. „Очакваме същинските дейности да 
започнат през май.“ Това каза зам.-кме-
тът на Столичната община по направ-
ление „Транспорт и транспортни комуни-
кации“ Евгени Крусев на пресконференция 
за текущите пътни ремонтни в София.

Снимка Румен Добрев

 



соби в отделен регион. 
Според Деница Николова 

така ще се структури-
ра моноцентричен район 
за планиране. „Ще се пре-
къснат хоризонталните 
връзки на столицата с ос-
таналите области. Ще се 
създаде дисбаланс, дори ще 
се попречи на възможност-
ите за бизнес“, коментира 
тя.

Заместник регионал-
ният министър обърна 
внимание, че решението 
за новото райониране е 
ключово за европейските 
инвестиции след 2020 г. по 
отношение на кохезионна-
та политика.

По време на заседа-
нието беше представена 

актуална информация за 
състоянието на републи-
канската пътна мрежа на 
територията на Североза-
падния район и предвидени-
те от Агенция „Пътна ин-
фраструктура“ дейности 
през 2018 г. Участниците 
в заседанието бяха за-
познати и с напредъка по 
Приоритетна ос 2 „Околна 
среда и инфраструктура“ 
на Българо-швейцарската 
програма за сътрудни-
чество. Беше изнесена и 
информация относно про-
цедурите и мерките, които 
ще стартират през 2018 г. 
по Програмата за разви-
тие на селските райони.
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Белла Сиракова, 
ОП на КСБ - Враца

„Обособяването на 
Дунавски регион за пла-
ниране би допринесло най-
много за устойчивостта и 
икономическото развитие 
на Северна България“. Това 
обяви във Враца зам.-ми-
нистърът на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството Деница Николова 
по време на заседание на 
Регионалния съвет за раз-
витие на Северозападния 
район, на което бе прове-
дена дискусия за трите 
варианта за промяна в 
обхвата на районите за 
планиране. Срещата бе 
председателствана от об-
ластния управител Малина 
Николова. В нея участваха 
и зам.-министърът на тру-
да и социалната политика 
д-р Султанка Петрова, 

представители на минис-
терства, областни управи-
тели, кметове на общини, 
на работодателски орга-
низации и синдикати и на 
академичните среди.

Зам. -министър Ни-
колова коментира, че за 
Северозападна България 
с най-много предимства 
са първият и вторият от 
трите варианта. Първият 
предвижда към същест-
вуващия Северозападен 
регион да се добавят об-
ластите Велико Търново и 
Габрово. Вторият предла-
га включването на всички 
области от Северна Бъл-
гария в Дунавски регион. 
„Този вариант е с много 
добра устойчивост в дъл-
госрочен план по отноше-
ние на населението и въз-
можност за хоризонтални 
връзки на общините и об-
ластите. Той разглежда и 

потенциала на река Дунав 
като основен  фактор за 
икономическото развитие 
на Северна България“, по-
ясни Николова. Третият 
вариант обеднява същест-
вуващите Северозападен 
и Югозападен район, като 
София се изключи и се обо- Белла Сиракова, 

ОП на КСБ - Враца

„Благодарение на усилията на По-
жарна безопасност и защита на насе-
лението - Враца, МВР - Враца, област-
ната администрация, строителните 
фирми „Пътстройинженеринг“ АД, „Га-
рант 90 – Цонев и СИЕ“ ООД и община 
Хайредин и този път се справихме с 
бедствената ситуация“. Това заяви об-
ластният управител на Враца Малина 
Николова по повод овладяната кризисна 
ситуация, предизвикана от обилното 
снеготопене. „Нивото на реките се 
понижава на територията на всички 
общини, както и в крайната точка по 
поречието на р. Скът - Мизия. Наблюда-
ва се и значителен спад на язовирите. 
Продължава изпълнението на аварий-
ните мерки за яз. „Рогозен“ в община 
Хайредин, които целят предотвратява-
нето на бедствено положение при пред-

стоящите пролетни валежи“, допълни 
Малина Николова.

Ремонтните работи по язовирите 
„Рогозен 1“ и „Бързина“ бяха проверени 
и от министрите на регионалното раз-
витие и благоустройството Николай 
Нанков и на транспорта, информацион-
ните технологии и съобщенията Ивай-
ло Московски. По време на инспекцията 
Николай Нанков заяви, че дейностите по 
язовирите „Рогозен 1“ и „Бързина“ тряб-
ва да се вместят в предоставените от 
правителството 3 млн. лв. за проблем-
ните съоръжения в община Хайредин.

Сградата на музея в Бяла ще бъде въз-
становена по Приоритетна ос 2 „Зелен 
регион“ на Програмата за трансгранич-
но сътрудничество INTERREG V-A „Румъ-
ния – България 2014 - 2020“, съобщиха от 
областната администрация на Русе след 
проведена среща по този проект в Кълъ-
раш, Румъния. На нея двете страни са по-
ели конкретни ангажименти в кратък срок 
да изготвят необходимите документи и да 
ги представят пред съответния контро-
лен орган. Водещ партньор по проекта е 
окръжният музей „Долен Дунав“ в Кълъраш, 
а партньори са Окръжният съвет Кълъраш 
и община Бяла.

Над стогодишният музей „Освободи-
телна война“ в Бяла се помещава в сгра-
да, която е дело на български майстори и 
носи изцяло чертите на възрожденската 
ни архитектура. В двуетажната къща с 

12 стаи по време на Руско-турската война 
(1877 - 1878 г.) се е помещавала главната 
императорска квартира. В нея са живели 
руският император Александър II, военни-
ят министър Димитрий Милютин, граф Н. 
Игнатиев, художникът Павел Ковалевски, 
великият княз Ал. Александрович и други. 
В обекта са проведени два военни съвета, 
чийто решения имат решаващо значение 
за цялостния ход на сраженията, сочат 
справките за музея.

Кметът на Троян Донка Михайлова и 
Иван Иванов, представляващ ДЗЗД „Еко-
пътстрой Консорциум“, подписаха дого-
вор за изпълнение на обществена поръч-
ка с предмет: „Изграждане прилежаща 
инфраструктура на търговски комплекс  
(Малък пазар)”. Общата стойност е в 

размер на 339 801 лв. без ДДС. Срокът 
за осъществяване на строително-мон-
тажните работи е 145 календарни дни от 
откриване на строителната площадка. 

Донка Михайлова пожела успех и 
спорна работа на фирмата изпълнител и 
подчерта обществената значимост на 
проекта. 

Припомняме, че в първите почивни дни 
на февруари започна събарянето на всич-
ки търговски обекти във връзка с обновя-
ването на пазара. На 12 юни миналата го-
дина беше представен идейният проект 
на „АДА - Агенция Дизайн и Архитектура” 
АД, класиран на първо място в конкурса 
за обновяване на „Малък пазар“ в Троян.

Елица Илчева

Започнаха ремонти на 
участъци от улиците „Пър-
ви май“ и „Марица“ в Нова 
Загора. С дейностите ще 
бъде изцяло реновирана 
зоната около Общинския 
пазар, съобщиха от кмет-
ството. 

Успоредно с това стар-
тираха и заключителните 
дейности по подмяна на 
асфалтовата настилка на 
една от важните пътни 
артерии в околностите на 
града - ул. „Съби Димитров“. 
„Реконструкцията на улич-
ната мрежа се извършва по 
утвърден график и това е 

само началото на изпълне-
нието на инфраструктур-
ната ни програма за 2018 г. 
Продължаваме да работим 
по поетите ангажименти, 
за да подобрим качест-

вото и надеждността на 
придвижване и да осигурим 
по-добра свързаност и ко-
муникативност за жители 
и гости на града”, каза кме-
тът Николай Грозев.

Пълна промяна очаква най-големия 
квартал на Дупница, след като кметът 
инж. Методи Чимев и управителят на 
фирмата изпълнител „Нивел Строй“ ЕООД 
Велко Руйков дадоха старт на пореден 
етап от мащабните ремонти. В квар-
тала живеят около 12 - 13 хиляди души 
и общо над 10 млн. лв. са средствата, 
които ще се вложат там. Надземните 
работи се реализират по проекта „Жк 
„Бистрица” – реконструкция на улична-
та мрежа, тротоарите, междублокови-
те пространства, съоръжения за игра 
на деца, съоръжения за младежи”. Той се 
финансира по ОП „Региони в растеж“ и е 
4,4 млн. лв. без ДДС.

През септември 2017 г. започна рабо-
тата по подмяна на водопровода, а до дни 
се подписва договор и за смяна на канали-
зационен клон 1 на стойност 1,2 млн. лв. 

„Много е важно да се знае, че това 
е първи етап от ремонта на квартала, 

като тук са предвидени още дейности. 
Най-напред ще се построи подземната 
инфраструктура, след което следва ця-
лостно преасфалтиране, изграждане на 
тротоарни и зелени площи, обособяване 
на местата за отдих. Ще бъде направе-
на и детска градина, както и площад за 
квартала“, заяви инж. Чимев. Той разкри, 
че в района ще бъде изграден и параклис, 
но мястото в момента се обсъжда.

Вече има решение на 
ПУДООС за отпускане на 
над 5 млн. лв. за изграж-
дането на Регионалната 
система за управление на 
отпадъците край благо-
евградското село Бучино. 
Проектът ще се финансира 
поетапно до общата сума 
от 17,5 млн. лв. Остана-
лите средства ще бъдат 
осигурени от Министер-
ството на финансите, съ-

общи кметът на Благоев-
град д-р Атанас Камбитов.

„Важно е, че има реше-
ние, което ни гарантира 
финансовия ресурс, и стро-
ителните дейности вър-
вят с пълна сила. Амбиция-
та ни е в срок да довършим 
депото. Надяваме се, че в 
края на август, най-късно 
в началото на септември 
то ще бъде готово”, заяви 
д-р Атанас Камбитов. По 

думите му до дни община 
Благоевград стартира и 
реализацията на проект 
по трансгранично сътруд-
ничество с Гърция. Ще 
бъдат монтирани помпи в 
зелените площи. Досега в 
най-горещите месеци юли 
и август поливането на зе-
ленината в Благоевград се 
е осъществявало с помо-
щта на цистерни, което е 
много скъпо.

Страницата подготви Елица Илчева
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Община Пловдив обяви търг 
за реконструкция, модернизация 
и доизграждане на пречиства-
телна станция за отпадъчни 
води (ПСОВ). Стойността му 
е 58 845 129 лв. Обектът ще се 
изпълнява на инженеринг. Той е 
част от „Интегриран проект за 

водите на гр. Пловдив”, който се 
реализира по Оперативна про-
грама „Околна среда 2014 - 2020”. 
Водният цикъл е на обща стой-
ност 108 млн. лв. и освен дей-
ностите по ПСОВ включва под-
мяна на 14 км водопроводи, 800 
сградни отклонения и на 16,1 км 
второстепенна канализационна 
мрежа, както и рехабилитация 
на 2,8 км от съществуващия ко-

лектор VII и изграждане на раз-
товарващ колектор VII.

ПСОВ ще е с капацитет на 
третиране от минимум 450 000 
еквивалент жители с пълно био-
логично пречистване с отстра-
няване на биогенни елементи 
азот и фосфор и анаеробно из-
гниване на утайката с оползо-
творяване на биогаза чрез коге-
нерация. Строежът е четвърта 

група, втора категория. Изпъл-
нителят трябва да изготви 
технически и работен проект, 
да съгласува и извади всички не-
обходими разрешителни, включи-
телно за строеж, реконструкция 
и разширение на ПСОВ по одо-
брения проект, да достави ма-
шини и съоръжения и др. 

В критериите за възлагане 
цената е с тежест 40 точки, 
„Технологичен процес” и „Експло-
атационни разходи” са с по 20 т., 
„Организация на проектантска-
та задача” и „Организация на 
строителството и доставки-
те на оборудване и съоръжения 
за ПСОВ”  - по 10 точки. 

Средствата са за доизграждане и модернизация 
на ПСОВ като част от водния цикъл

Община Пловдив обя-
ви обществена поръчка 
за идеен и технически 
инвестиционен проект 
за реконструкция на ули-
ци на територията на 
Тютюневия град. Обща-
та прогнозна стойност 
е до 50 000 лв. (с ДДС), а 
максималният срок за из-
пълнение не може да бъде 
по-дълъг от 40 календарни 
дни. Разработката тряб-
ва да обхване основно две 
зони. Едната е за 800 м от 
ул. „Иван Вазов“, а във вто-
рата са включени част от 
улиците „Г. М. Димитров“, 
„Одрин“, „Кирил Христов“, 
„Екзарх Йосиф“ и „Капитан 
Андреев“.

Два са вариантите, 
предлагани от общината 
за ул. „Иван Вазов“. Пър-
вият е за обединява-
нето на платното с 
нивото на тротоара, 
а вторият запазва съ-
ществуващите нива 
с пренареждане на па-
важа на улицата, като 
гранитните бордюри 
остават. За трото-
арите има идея на-

стилката да се подмени с 
бетонови вибропресовани 
плочи с големина и шарка, 
които да хармонизират и с 
ансамбъла от сгради.

В заданието са загат-
нати идеи и любопитни 
предложения, които са 
общи и за двата варианта. 
Например в бордюрите да 
бъдат вградени метални 
плочи или елементи, които 
да съдържат информация 
за емблематични сгради 
по улицата, или текстове, 
фрази и строфи от поета 
Иван Вазов, с което да 
се акцентира върху важ-
ността и уникалността 
на пространството. Има 
и идея в настилката пред 
Национално училище за 
музикално и танцово изку-
ство „Добрин Петков“ да 

има елементи и характер-
ни шарки, изобразяващи 
петолиние и ноти.

Желанието на местна-
та власт е пълна подмяна 
на осветлението - новите 
лампи да бъдат максимал-
но близки по визия до та-
кива от архивни снимки от 
началото на 20 век. Като 
цяло се залага на 9-мет-
рови масивни стълбове 
с допълнителни лампи на 
по-ниско ниво за пешехо-
дците. 

И още - предвижда се 
също около чинарите по 
продължението на ули-
цата да има пейки, да се 
оформят кътове за по-
чивка, съществуващата 
растителност да се за-
пази максимално и да се 
премахва само тази в най-
лошо състояние, а след 
това задължително да се 
приложи компенсаторно 
залесяване.

Община Пловдив ще 
използва пространство-
то на бившия детмаг 
„Снежанка“ за изложби и 
изкуство. Предложение-
то за име е „Галерия 2019“. 
Техническият проект на 
обекта бе представен 
от ръководителя на еки-
па арх. Петко Костадинов 
в присъствието на кмета 
на града инж. Иван Тотев 
и зам.-кмета с ресор „Кул-
тура и туризъм“ Алексан-
дър Държиков.

Галерията ще е  на 
обща площ от 1000 кв. м 
и ще се ситуира на два 
етажа. Пространство-
то ще бъде запазено в 
цялост. Залата на вто-
рия етаж ще може да се 
разделя на две по-малки 
посредством подвижна 
стена, като там ще има 
и салон за конференции. 
Планирано е да има поме-
щение за подготовка на 
картините за излагане, 
рецепция, зона за раз-
глеждане на каталози, го-
лям асансьор с капацитет 
18 човека. Върху самораз-
ливна замазка ще бъде 

положена винилова подова 
настилка. Специално ос-
ветление със статични и 
подвижни прожектори ще 
осигурява добрата види-
мост, като допълнително 
такова ще има и за всяка 
картина. 

„В проекта сме вклю-
чили и 4-метрова плътна 
стена, която ще се из-
ползва за видео изложби“, 
заяви арх. Костадинов. 
По думите му на 4 места 
ще бъдат поставени мул-
тимедии. Сигурността 
на експонатите ще бъде 
осигурена чрез цялостна 
система за видео наблю-
дение с десетки камери и 

спазване на необходими-
те изисквания за микро-
средата на въздуха.

Галерията няма да има 
постоянна изложба. Тя ще 
се използва срещу запла-
щане на база на тарифа, 
която ще бъде определе-
на от Общинския съвет. 
Обектът ще се управля-
ва от местната админи-
страция или подчинена 
структура. Инж. Иван 
Тотев заяви, че ще сле-
ди за обратната връзка 
от гражданите за други 
предложения за име на га-
лерията. Такива може да 
се правят от всеки, кои-
то желаее.

Около 70 заявления за 
интерес са подадени за 
саниране на сгради по Опе-
ративна програма „Регио-
ни в растеж“ (ОПРР). Това 
съобщи на пресконферен-
ция кметът на Пловдив 
инж. Иван Тотев. Бройка-

та сериозно надвишава 
разполагаемия финансов 
ресурс от 18 млн. лв., по-
ради което кампанията 
по прием на документи 
временно ще бъде преус-
тановена.

Кметът припомни, че 

информационната кам-
пания по ОП „Региони в 
растеж“ в Пловдив започ-
на през март 2016 г. Дей-
ностите за  повишаване 
на информираността бе 
възложена на районните 
администрации.

Белла Сиракова, 
ОП на КСБ - Враца

Община Бяла Слатина 
обяви поръчка за рекон-
струкция и обновяване на 
дневен център в подкре-

па на деца с увреждания 
и техните семейства. 
Обектът ще се реали-
зира по Оперативна про-
грама „Региони в растеж 
2014 - 2020“, Процедура 
BG16RFOP001-5.001 „Под-

крепа за деинституцио-
нализация на грижите за 
деца”. Търгът е на инжене-
ринг – работно проектира-
не, СМР и авторски надзор. 
Той е с обща прогноз-
на стойност 274 000 лв., 

като 12 925 лв. от тях са 
за изготвяне на работни 
проекти, 258 490 лв. за 
СМР и 2585 лв. за автор-
ски надзор.

Дейностите в обхва-
та на поръчката включ-

ват преустройство на 
помещенията в обекта, 
необходими за създаване 
на новата социална услу-
га, в това число и всички 
мерки за осигуряване на 
достъпна архитектурна 

среда. Срокът за изпълне-
нието им е 210 дни.

Предвидено е капаци-
тетът на социалната 
услуга да е 30 места за 
дневна грижа и 60 места 
за консултативна.

Зам.-кметът на район 
„Източен“ в Пловдив Геор-
ги Титюков и управителят 
на ДКЦ „Изток“ д-р Живко 
Димитров направиха първа 
копка на здравен център, 
който ще бъде построен 
по проект „Всички заедно 
– за по-добро образование 
и здраве“, финансиран от 
Българо-швейцарска про-
грама за сътрудничество.

В новата сграда ще 
функционират 5 кабинета, 
оборудвани със съвремен-

на диагностична апара-
тура, и в тях ще работят 
специалисти в областта 

на общата медицина, пе-
диатрията, акушерство-
то и гинекологията.
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Георги Сотиров

Перник е разположен на 
двата бряга на река Стру-
ма в котловина между пла-
нините Витоша, Люлин и 
Голо бърдо. Наследник е на 
средновековния град Кракра. 
През IV в. пр.н.е. траките 
построяват крепост в този 
район. Богати археологиче-
ски находки свидетелстват 

за тракийското селище от 
късния неолит. От това 
време е най-богатата в 
централнобалканската зона 
керамична колекция, която се 
пази в Историческия музей 
на града.

Най-новата история на 
Перник започва през мина-
лия век с разработката на 
богатите въглищни залежи 
в района. Бързото развитие 

на населеното място е свър-
зано с големите доставки на 
въглища за столицата, пред-
назначени за битови нужди и 
за железопътния транспорт. 
Дотогава за железниците, за 
речните и морските кораби 
се доставят въглища от Кар-
диф, Великобритания.

С построяването на пър-
вите миньорски квартали по 
терасите на р. Струма се 

слага началото на рударско-
то селище Перник, което от 
1929 г. е град, а от 1958 г. – 
и окръжен център. По това 
време въгледобивът търпи 
бурно развитие и няколко де-
сетилетия той е енергийно-
то сърце на България.

Ситуацията днес е ко-
ренно различна. За нея ни 
разказа кметът на община 
Перник д-р Вяра Церовска.

Кметът д-р Вяра Церовска:

Д-р Церовска, преди да 

бъдете избрана за кмет на 

Перник, професионалният 

Ви път беше пряко свързан 

със здравеопазването. Така 

че нека започнем с това как 

се поддържат и реновират 

базите на здравеопазване-

то в общината?

Годините, през които съм 
работила като лекар на раз-
лични позиции, ми дадоха са-
мочувствието и ме заредиха 
със силата да мога сама да 
вземам решения и да ги ре-
ализирам. Да съм отговорна 
за съдбата на хората в едни 
от най-критичните и тежки 
моменти на техния живот - 
като действие, прогноза и 
развитие. Директорският 

пост, който заемах в МБАЛ 
„Рахила Ангелова“, обогати 
кариерата ми, защото бях 
мениджър на голямо здрав-
но заведение с годишен бю-
джет 10 000 000 лв. Имаше 
момент, когато болницата 
беше в тежка финансова си-
туация – със задължения от 
2 500 000 лв. Успях не само 
да върна над 1 200 000 лв., но 
и да подобрим медицинската 
база и апаратура. 

Много е важно, когато 
си на даден пост, незави-
симо какъв, да се чувстваш 
отговорен и да си наясно с 
предизвикателствата и с 
проблемите, които трябва 
да решиш. Отговорността 
на всяка отделна админи-

стративна длъжност е ва-
жна. Трябва да бъдеш сигурен 
в себе си, че ще направиш 
най-доброто, на което си 
способен, и в същото време 
да разчиташ изключително 
на хората от екипа си.

Това се отнася и до про-
блемите на базата на здра-
веопазването. Например 
профилакториумът беше 
с големи задължения, над 
850 000 лв., които нямаше 
как да покрием от бюджета 
на общината. Но успяхме 
да стабилизираме на опре-
делено ниво това здравно 
заведение за рехабилитация 
и възстановяване, защото 
е изключително необходи-
мо да го има. Не само зара-

ди традицията, но и заради 
нуждите на хората от про-
фесионални грижи за възста-
новяване. Здравните пътеки 
стават по-кратки, което 
значи, че възстановяването 
е сред основните задачи 
пред този сектор и е едно 
от бъдещите направления в 
медицината.

Какво е състоянието на 

образователната инфра-

структура? Няма как да не 

спомена Професионална-

та гимназия по техника и 

строителство „Арх. Й. Ми-

ланов”, която подготвя ка-

дри както за строителния 

бранш, така и за висшите 

училища. 

Базата на нашите учи-
лища също е много добра, 
като нямам предвид само 
строителната гимназия. В 
Перник има много държав-
ни заведения, които също 
готвят отлични кадри и за 
нашата икономика, и за уни-
верситетите. Естествено 
повечето младежи търсят 
реализация в столицата или 
в чужбина. 

Детските градини са 
особената ни гордост и 
смея да твърдя, че са едни 

от най-добрите в България. 
Беше направен основен ре-
монт на ДГ „Изворче”. По 
Оперативна програма „Реги-
они в растеж” се реализира 
цялостно обновяване на ДГ 
„Миньорче” - най-старото 
детско заведение в централ-
ната част.

Добра база плюс сери-
озно подготвени учители 
- това днес характеризира 
образованието в общинския 
център. 

Някои от селата в об-

щина Перник са знакови по 

отношение на балнеология, 

туризъм и възможности за 

рекреация. Как ще се разви-

ват тези населени места?

Кметствата в общи-
ната са 27. Те се намират 
основно в южния склон на 
планината Витоша. Тази ге-

ографска даденост ни дава 
безспорно само предимства. 
Плюс за самите жители е, 
че плащат много по-ниски 
данъци, отколкото хората 
от другата страна на пла-
нината.

Нашата амбиция е села-
та да се развиват с добри 
темпове, защото интере-
сът към тях непрекъснато 
нараства. Те са с чудесен 
климат, чист въздух, близо 
са до столицата и затова 
и местните настояват да 
имат всичко – добра инфра-
структура, водопроводни 
мрежи, добри администра-
тивни услуги.

Пернишката икономика 

беше засегната сериозно 

от промените в страна-

та, но въпреки това почти 

всички отрасли на промиш-

Вяра Церовска е родена на 9 декември 1961 г. в Перник. 

Завършила е Математическата гимназия в родния си град 

и Медицинския университет в София със специалност 

„Нефрология”. Професионалният й път започва като 

участъков лекар. Четиринайсет години е била началник 

на Отделението по хемодиализа в МБАЛ „Рахила Ангелова“ 

в Перник, а от 2010 г. до началото на 2014 г. е директор 

на същата болница. От 2014 г. до избирането й за кмет е 

народен представител в 43-тото НС.
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леността при Вас са разви-

ти в една или друга степен. 

Всъщност има ли безрабо-

тица?

Преди се говореше само 
за миньорски труд и мета-
лургия. В бившето ДМЗ „Ле-
нин” работеха 6000 души, 
които намаляха до 1006 
в настоящото „Стомана 
индъстри” АД. Около 1500 
работници са ангажирани 
в миннодобивната промиш-
леност - ТЕЦ „Република” и 
Централна обогатителна 
фабрика. 

Наистина е налице мно-
го сериозно преструкту-
риране. В Перник вече има 
други предприятия – на ме-
содобивната, на шивашката 
промишленост, дори шведско 
предприятие за силиконови 
детайли в една от индустри-
алните зони и т.н. Сериозни-
те компании, които отдавна 
са на пазара, сега търсят 
начини да строят нови мощ-
ности и да се развиват.

Общинският град в ико-
номическо отношение има 
още възможности. През 
последните години освен с 
традиционния автомобилен 
път през с. Владая за сто-
лицата разполагаме и с пре-
красните възможности на 
автомагистрала „Люлин”. В 
момента на дневен ред е и 
железопътният транспорт 
през нашата територия, за 
който се предвижда строи-
телство на двойна линия. По 
това трасе се превозват 
товари и пътници от Бъл-
гария за Гърция, а перничани 
само за 20 минути стигат 
до София. В най-скоро вре-
ме на жп гара Горна баня 
ще могат да правят връзка 
с метрополитена. Това ще 
бъде голямото предимство 
за перничани, защото в сто-
лицата е развита всякаква 
инфраструктура – от дет-
ските градини и училищата 
до магазинната мрежа и раз-
личните административни 
услуги, която ще е достъпна 
за нашите граждани. Ще 
достигат до нея по най-бър-
зия и удобен начин.

По отношение на безра-
ботица в общината мога да 
кажа, че тя е на най-ниско 
равнище в страната. В Пер-
ник има свободни работни 
места, а хората освен това 
имат възможност да се тру-
дят и в столицата, където 
заплатите са по-високи. 
Разбира се, местните губят 
повече от личното си време 
за пътуване. Този феномен е 
едно от различията на наша-
та община.

Да продължим с пътна-

та инфраструктура, която 

е доста натоварена заради 

превозите от и за Гърция. 

Какво е състоянието й? 

Като цяло имаме добра 
пътна инфраструктура. 
Разбира се, тази в някои от 
селата ни има нужда от ре-
конструкция, но общинският 
бюджет не е достатъчен, за 

да я направим. Затова разчи-
таме на държавата, търсим 
и други възможности. 

Перник има няколко клю-
чови проблема, които тряб-
ва да се решат в близко 
време. Нараснаха много ле-
ките автомобили. Увеличи 
се чувствително движение-
то Перник - София и обра-
тно. Сега на дневен ред е 
проектирането и изгражда-
нето на кръговите кръсто-
вища в кв. „Изток”. При вли-
зането в града се забелязва 
голямото задръстване още 
от с. Драгичево. За реали-
зирането на това строи-
телство се надяваме на 
допълнително финансиране 
и сътрудничество от Аген-
ция „Пътна инфраструкту-
ра“. За тази година очаква-
ме изграждане на още важни 
отклонения за влизането в 
града, особено такова от 
скоростното трасе към 
гръцката граница. Това са 
значими проекти за общи-
ната, за които ние активно 
ще работим да се случат.

Какво се случва при ВиК 

мрежите? 

Язовир „Студена” осигу-
рява питейното водопода-
ване, като на дневен ред е 
строителството на ПСПВ. 
Общината има пречиства-
телна станция за отпадъч-
ни води в Батановци. Имаме 
квартали, където насто-

ящата канализация не може 
да поеме дъждовните води 
и се случват наводнения на 
приземни терени и къщи. 
Пречиствателната станция 
в Батановци е преоразмере-
на при изграждането преди 
години, когато очакванията 
са били за ситуирането на 
друг вид индустрия с тежки 
замърсители, и т.н. В този 
смисъл ние сме спокойни за 
нейната работа и за въз-

можностите й да обхване 
цялото подавано количество 
отпадъчна вода и да го пре-
работи до необходимите по-
казатели за чистота.

Надяваме се Асоциация-
та по ВиК да успее да реши 
основните проблеми, свър-
зани с реновирането на ка-
нализационната мрежа и на 
подмяната на част от водо-
проводните трасета както 
в общинския център, така и 
в съставните населени мес-
та.

Какъв е въздухът, кой-

то дишат хора?

Няма замърсявания от 
ТЕЦ - Перник, не работи за-
вод „Струма”, мартеновите 
пещи не горят. На терито-
рията на бившия завод „Крис-
тал” се правят най-вкусните 
шоколадови изделия, които 
конкурират продукцията на 

световноизвестната швей-
царска марка Lindt и намират 
пласмент чак в Далечния из-
ток.

Градският транспорт 
сега е екологосъобразен. В 
последните години се от-
казахме от „Икарус”-ите и 
над 30-годишните тролей-
буси. Освен това комините 
на много от еднофамилните 
къщи вече не бълват въглищ-
ния дим. Много от тях пре-

минаха на климатици или са 
газифицирани. Голяма част 
се отопляват на пелети, 
така че и битовото замърся-
ване на въздуха е ограничено. 

Изпълняват ли се стро-

ителните дейности, свър-

зани с туризма - къщи за 

гости, семейни хотели, за-

ведения за хранене?

Нашата община наисти-
на има огромни възможнос-
ти за развитие на различни 
видове туризъм. Например 
фестивалът Сурва е неверо-
ятно, запомнящо се събитие 
и преживяване без аналог, и 
то не само в страната. Един 
автентичен празник, кой-
то хората ревниво пазят и 
предават. За трите фести-
вални дни в Перник и окол-
ните села се събират около 
250 000 - 300 000 гости, като 
всяка година интересът на-
раства. Тази година имахме 
200 акредитирани журна-
листи от всички точки на 
планетата и от най-авто-
ритетните издания по све-
та - интересът към „Сурва” 
е повсеместен.

Възможностите на Пер-
ник като история, като 
местоположение са много 
големи и това е една от 
темите, които трябва да 
развиваме. Туристите в 
столицата са над 1 500 000, 
а тези гости освен забе-
лежителностите на София 
искат да се потопят и в 
неповторимата атмосфера 
на малкия град, на интерес-
ните села, да се запознаят 
със самобитни личности и 
занаяти. Ние всичко това 
го имаме. Средновековна-
та крепост Кракра повече 
от 1000 години е на стража 
над нашия град, единстве-
ната, която е издържала на 
обсада две години. Мястото 
трябва да се промени, да се 
развие. Голяма част от уси-
лията ни са насочени към 
това тази най-българска 
твърдина да покаже своята 
история. Поддържаме тес-
ни контакти с Регионалния 
исторически музей, с воде-
щи учени в тази материя. 
Истински ангажиран към 
темата е и писателят Ан-
тон Дончев. Той е автор и на 
„Трите живота на Кракра”. 
Виждането за развитието 
на Кракра е виждане за раз-
витие на Перник. 

На това място има и 
седем църкви, които могат 

да се възстановят в автен-
тичния им вид. Представе-
те си колко би било хубаво, 
ако тази крепост възвърне 
истинския си образ заедно 
с църквите и кулите. Ако се 
построят хотели и ресто-
ранти, къщи за гости – це-
лият регион може да стане 
различен. 

Трябва да спомена като 
атракция и Минния музей в 
Перник, който е най-големи-
ят на Балканите. Абсолют-
на емоция е да слезеш на 750 
метра под земята, да видиш 
автентични галерии, съхра-
нени машини и съоръжения за 
въгледобив. Да не говорим, че 
именно в Перник е светнала 
първата електрическа круш-
ка, че това е най-динамично 
развиващият се град в пери-
ода до 1923 г. , когато насе-
лението от 1000 души нара-
ства за десет години на 14 
хиляди благодарение именно 
на минната дейност. Исто-
рията на нашия град ни дава 
силата и самочувствието 
да очакваме, че в туризма 
ще реализираме все повече 
идеи.

Решавате ли проблеми-

те на Перник с финансиране 

от ЕС?

Европейските програми 
са един от възможните начи-
ни общината ни да се разви-
ва и затова нашата админи-
страция в това направление 
работи много сериозно. С 
идеите на тази програма ние 
променяме и самия общин-
ски център. Приключваме 
ремонти в междублоковите 
пространства, изграждаме 
площадки на различни нива, 
с което променяме и визи-
ята. Става дума за детски 
и спортни кътчета, зони за 
отдих, места за паркиране 
на автомобилите.

По ОП „Региони в рас-
теж” ремонтираме един 
от важните мостове над 
р. Струма, който свързва 
кварталите с централната 
част на града и със скорост-
ната магистрала на юг. По 
тази програма приключваме 
обновяването и на най-голя-
мата сграда в центъра на 
града, тази на общината. С 
променена визия ще бъдат и 
областната администрация, 
поделения на Националната 
агенция за приходите и още 
осем други администрации. 
Разбира се, нашият екип ще 
завърши и реновирането 
на 44 блока по Национална-
та програма за енергийна 
ефективност на многофа-
милните жилищни сгради. 
Това е много важна инициа-
тива на Министерството 
на регионалното развитие и 
благоустройството, която 
не само променя визията на 
зданията, но и създава нови, 
много по-добри възможности 
за живеене. 

Общинската админи-

страция сътрудничи ли си 

с Областното представи-

телство на Камарата на 

строителите в България в 

Перник?

В лицето на председа-
теля на ОП на КСБ – Пер-
ник, инж. Таня Каменова ние 
имаме съмишленик, готов по 
всяко време да откликне на 
нуждите на общината. От-
ношенията са изключително 
професионални. Мероприя-
тията на Областното пред-
ставителство на Камарата 
- „Строител на годината” и 
професионалният празник 
– Димитровден, са и наши 
празници. Общото разбиране 
е, че Перник се променя към 
по-добро благодарение и на 
строителите.
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Експерти са проучили състоянието на 
жилищния фонд, инженерната инфраструктура 
и архитектурната достъпност в столицата 

Росица Георгиева

В предишни броеве 
вестник „Строител“ пред-
стави основните заклю-
чения на четири от общо 
седемте доклада, на база-
та на  които ще бъде под-
готвен първоначалният 
вариант на дългосрочната 
Визия за развитието на 
София и крайградските ра-
йони до 2050 г. Припомняме, 
че документите са разра-
ботени от над 50 експерти 
след направени проучвания 
в седем направления, които 
включват основните теми, 
свързани с живота и разви-
тието на града. След като 
Ви запознахме със секто-
рите „Транспорт” и „Околна 
среда”, „Икономика” и „Уп-
равление”, сега се спираме 
на останалите три - „Град-
ска среда”, „Хора” и „Иден-
тичност и култура”.

Направлението 

„Градска среда”

изследва съществува-
щия към момента жилищен 
фонд, архитектурната 
достъпност и състояние-
то на подземната инфра-
структура в столицата. 
Експертите са проучили 
техническата информа-
ция за сградите – место-
положение в града, площ, 
брой етажи, конструкция, 
функция, застроена площ, 
вид собственост, катего-
рия на земята, класифика-
ция на имотите и площта. 
Анализът на събраните 
данни показва, че 36% от 
софийските жилища са в 
панелни блокове. Над 96% 
от жилищния фонд имат 
масивна стоманобетон-
на конструкция – панелна 
или масивна, а едва 4% са 
с полумасивна и паянто-
ва. По данни от 2016 г. в 
Столичната община (СО) 
има общо 609 858 жили-
ща, като 82 464 от тях 
са едностайни, 249 790 
–  двустайни,  208 369 
тристайни, 47 499 – че-
тиристайни, 10 928 – пет-

стайни, и 10 808 с шест и 
повече стаи. „Доказател-
ство, че София расте, но 
не старее, е анализът на 
възрастта на зданията в 
града. Над 26% от жилищ-
ния фонд са под 22 години, 
близо 50% са под 32 г. и 
само 4% са наследени от-
преди 1919 г.”, посочват 
специалистите. Според 
тях са интересни и ци-
фрите, свързани с новото 
строителство. По данни 
на НСИ през четвърто-
то тримесечие на 2017 г. 
на територията на СО 
са издадени 201 разреши-
телни за строеж на нови 
жилищни сгради, 3 – за 
административни здания, 
и 38 – за други, които ще 
бъдат разположени върху 
обща разгъната застрое-
на площ от 422 967 кв. м.

Сред проблемите, де-
финирани в доклада, са 
серизоният процент на 
необитаемите жилища в 

столицата и недостатъч-
ният брой на социалните 
апартаменти, както и 
необходимост от подо-
бряването  на сегашното  
състояние  на  панелните  
сгради. В документа се 
припомня, че в Народното 
събрание (НС) има внесе-
ни предложения за промени 
на Закона за устройство и 
застрояване на Столична-
та община (ЗУЗСО), като 
основен акцент е регули-
рането на максималната 
височина на сградите в 
смесените многофунк-
ционални зони от Общия 
устройствен план. Тези 
изменения на нормативна-
та база отговарят на пре-
поръките на урбаниста Ян 
Геел, а именно запазване на 
визуалните коридори към 
планината Витоша. Така в 
южните квартали на града 
до Софийския околовръс-
тен път ограничението за 
кота корниз ще е до 75 м, 

в зоните в Подвитошка-
та яка ще е до 15 м, а за 
центъра – 50 м. Предстои 
приемането на промените 
в ЗУЗСО на второ четене 
в НС. 

Темата за 

достъпност и 

равнопоставеност 

на градската среда е 
една от приоритетните 
в обхвата на Визията за 
София. Анализът на екс-
пертния екип сочи, че вся-
ка година в града стар-
тират нови проекти за 
възстановяване на зоните 
за отдих, реконструкция 

и рехабилитация на пеше-
ходните алеи, тротоари и 
велоалеи, спортни площад-
ки и технически съоръже-
ния за хора с увреждания. 
„След 2011 г. се работи 
усилено за осигуряване на 
достъпност до метрото. 
Във всички 34 метростан-
ции има асансьори, като в 
новоизградените 27 стан-
ции са осигурени минимум 
по два входа с асансьори. 
Най-голяма стъпка в посо-
ка създаване на цялостно 
достъпна среда в София е 

Стратегията за достъпна 
градска среда, приета от 
СОС през 2017 г. Според 
нея няма да се издава Акт 
16 на сгради, които нямат 
съоръжения за достъпност 
за хора с увреждания”, под-
чертават професионали-
стите.

Инженерната 

инфраструктура 

е важна част от град-
ската среда, затова за 
целите на визията са про-
учени характеристики на 
различните видове мрежи 
и съоръжения – водоснаб-
дяване, канализация, елек-

троснабдяване, телекому-
никации, топлоснабдяване 
и др. В документа е описа-
но, че питейна вода за Со-
фия се черпи от язовири-
те „Искър“ и „Бели Искър“, 
витошки водохващания и 
алтернативни източни-
ци. Първото съоръжение 
осигурява около 80% от 
територията на общи-
ната чрез довеждащите 
водопроводи към пречис-
твателните станции 
за питейни води (ПСПВ) 
„Бистрица“ и „Панчарево“. 

Алтернативен водоизто-
чник при проблем с водопо-
даването от яз. „Искър“ е 
бент „Кокаляне“. На тери-
торията на СО има отдел-
ни  райони, водоснабдявани 
от местни водоизточници, 
като например с. Мър-
чаево, с. Клисура, около 
Драгалевския манастир и 
др. София има и отделна 
система за водоснабдява-
не на промишлени обекти. 
Тя е с обща дължина около 
53 600 м и започва от бент 
„Панчарево“, преминава 
през в.з. Лозето, кв. „Го-
рубляне“ и кв. „Дружба 2“. 
Системата захранва Про-
мишлена зона „Гара Искър“ 
и ТЕЦ „София-Изток“, ТЕЦ 
„София“ и предприятия в 
кварталите „Лев Толстой“, 
„Свобода“ и  „Илиянци“. 

По-важните конста-
тации по отношение на 
питейната вода са, че е 
необходимо извършването 
на проучвателни дейнос-
ти за осигуряване на нови 
водоизточници и изпълне-
ние на рехабилитация на 
ПСПВ „Панчарево“, за да 
бъде приведена в добро 
техническо състояние. 
Други препоръки в доклада 
са да се реализира проект 
за водоснабдяването на 
с. Кокаляне и с. Панчаре-
во от Рилския водопровод 
и свързването на с. Кли-
сура към водоснабдител-
ната система на Банкя. 
Посочва се и нуждата от 
реконструкция и оптими-
зиране на системата за 
водоснабдяване на про-
мишлени обекти. Специа-
листите са констатирали 
още диспропорция между 
изграден обем резервоари 
и обслужвано население. 
За кварталите и селата 
в крайградската част съ-
ществуват съоръжения  
със застроен обем около 
23 960 куб. м. По данни на 
„Софийска вода“ АД реал-
но въведените в експло-
атация и работещите 
резервоари са с общ обем 
16 500 куб. м. Експертите 
посочват, че трябва да се 
изготви конкретна про-
грама за възстановяване 
и пускане в експлоатация 
на четирите резервоара, 
които не работят към мо-
мента -  „Под Симеоново“, 
„Красно село“, „Под Бояна“, 
„Княжево“. 

Територията на СО се 
водоснабдява чрез 3 водо-
проводни пръстена, като 
е изграден и дубльор на 
трети ринг. Цялата мре-
жа на водоснабдителната 
система „София“ е 3765 км.

Общата дължина на

канализационната мрежа

(включително главни-
те колектори), поддържана 
от ВиК оператора, е около 
1660 км. „В централната 
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градска част тя е с мал-
ка проводимост и подлежи 
на реконструкция. Много 
от ревизионните шахти 
работят като разпреде-
лителни, което по време 
на дъжд позволява пре-
насочване на екстремни 
водни количества. След 
1998 г. са инвестирани 
значителни средства за 
реконструкция на канали-
зацията в централната 

градска част във връзка с 
доизграждането на метро-
политена и ремонти на 
транспортни обекти. Тра-
сето на метрото наложи 
съществена реконструк-
ция на канализацията не 
само по бул. „Тодор Алек-
сандров“, но се изградиха 
и нови канализационни под-
колектори по бул. „Христо 
Ботев“, в района на пло-
щад „Възраждане“ и др.“, 
е записано в документа. 
За останалите жилищни 
територии се посочва, че 
канализационната мрежа 
е построена или подлежи 
на доизграждане, а за юж-
ните територии и Подви-
тошката яка тя не е из-
градена поради промени в 
устройствените планове, 
липсата на приемници и 
големите инвестиции, не-
обходими за изграждане на 
инженерната инфраструк-
тура. Канализационната 
система в околоградския 
район на София също е 
недоизградена, няма и съ-
оръжения за третиране 
на отпадъчни води. „Око-
лоградският район на СО 
включва 3 града - Банкя, 
Бухово и Нови Искър, и 34 
села, в които трябва да се 
насочат средства и уси-
лия за подобряване на този 
тип услуга, която е осно-
вополагаща за осигуря-
ване на нормални условия 
за живот“, смятат екс-
пертите. Те допълват, че 
за периода 2006 - 2009 г. 
има изготвени 15 инвес-
тиционни ВиК проекта за 
околоградските райони. 
СО има и инвестиционни 

проекти за канализация 
на кварталите „Суходол“, 
„Драгалевци“, „Манастир-
ски ливади - изток”, „Кръ-
стова вада - изток”, „Ви-
тоша - ВЕЦ Симеоново”, 
„Бояна“, „Киноцентъра” и 
др. Тези проекти са под-
крепени и с конкретни 
действия от Столичната 
община за осигуряване на 
финансиране. 

В документа сериозно 

внимание се обръща и на 
пречиствателните стан-
ции за отпадъчни води, 
и на канализационните 
помпени станции (КПС). 
На територията на СО 
е изградена една ГПСОВ 
„Кубратово“ и две локал-
ни - ПСОВ „Войняговци“ и 
ПСОВ „Брезовица“ в ПП 
„Витоша“. Съществуващи-
те канализационни помпе-
ни станции са в северните 
и източните части на гра-
да - КПС „Бенковски“, КПС 
„Нови Искър“, КПС „Илиян-
ци“, КПС „Горубляне“. Изво-
дът за тези съоръжения е, 
че ПСОВ са съвременни и с 
достатъчен капацитет, а 
за КПС – да се строят та-
кива, където е необходимо, 
заедно с доизграждането 
на канализационната сис-
тема.

Откритите речни корита 

също са били обект 
на проучване. „Те са пряко 
свързани с естествени-
те водни течения, които 
от своя страна са при-
родна даденост, оказва-
ща съществено влияние 
и благоприятни условия 
за развитието на града. 
Реките обаче могат да се 
превърнат в сериозна за-
плаха и затова защитата 
от наводнения при речни 
разливи е изключително 
важна“, коментират про-
фесионалистите.

Всички реки, протича-
щи през територията на 
СО, са притоци на р. Ис-
кър, която тангира с из-
точната граница на гра-

да и продължава на север, 
разделяйки Софийското 
поле на две почти равни 
половини. Болшинството 
реки в централната част 
на столицата са коригира-
ни, но с цел превенция от 
наводнения, осигуряване 
възможност за развитие 
на инфраструктурата и 
подобряване условията 
на живот на населението 
в доклада се посочва, че 
трябва да продължи из-
граждането на корекции на 
участъци от р. Владайска, 
р. Суходолска, р. Гнилянска, 
р. Драгалевска, р. Михай-
ловска и др. „За подобрява-
не техническото и експло-

атационното състояние 
на съществуващите коре-
кции е необходимо регуляр-
но да се извършват основ-
ни ремонти на участъци 
от реките Владайска, Пер-
ловска, Боянска, Банска, 
Суходолска, Слатинска и 
др.“, се констатира още.

Темата „Хора” 

също ще е част от 
визията за бъдещето на 
столицата, като тя е об-
хванала областите лично 
и професионално развитие, 
изграждане на общности, 
участие и равнопоставе-
ност, качество на живот 
в София и крайградските 
територии. Мегаполисът 
се отличава със значите-
лен брой хора с висше об-
разование (39,6%), но голя-
ма част от тях не могат 
да си намерят работа по 
специалността или изби-
рат професия с по-ниски 
изисквания. В тази връзка 

се препоръчва висшите 
учебни заведения и биз-
несът да продължават 
да се сближават. Според 
анализаторите самото 
висше образование следва 
да се разглежда в цялост 
на ниво държава, докато 
в София решенията да се 
взимат от самите универ-
ситети. Те посочват, че е 
нужна и допълнителна ин-
формация за процесите и 
организациите, свързани с 
ученето през целия живот. 

„Необходимо е въвличане-
то на държавата, за да 
се оцени по  какъв  начин  
националната  политика  
може  да  повлияе  в  дълго-
срочен  план  върху възмож-
ностите за  личностно  и  
професионално  развитие  
чрез  висше  образование 
и учене през целия живот 
върху живота в столица-
та“, заключва още екипът, 
работил по документа.

Като цяло обаче се 
установява, че пазарът 
на труда се отличава с 
много ниска безработица, 
висока заетост и нама-
ляващ брой преминаващи 
през Бюрата по труда. 
Експертите подчертават, 
че динамиката на пазара 
на труда зависи до голяма 
степен от икономически-
те условия в страната, 
от бизнес решенията и от 
заявените инвестиционни 
намерения.

Идентичност и култура

При изследване на тази 
тема са проучени голям 
брой публикации за мина-
лото на града, истории на 
отделни сгради, институ-
ции, знакови обекти, мно-
гобройни спомени и пъте-
писи, юбилейни публикации 
за наследството и култур-
ната памет на града, „заб-

равени истории от София“ 
и др. Отделно е разгледан 
и масив от данни с чисто 
информационен и рекламен 
характер - културни про-
грами на организации и ин-
ституции, за фестивали, 
театри, галерии, туристи-
чески брошури и дипляни. 
На базата на тази инфор-
мация са формулирани два 
вида препоръки - принцип-
ни и такива, които трябва 
да бъдат осъществени в 
следващите стъпки на Ви-

зията за София. 
В първата група влиза 

извършването на антро-
пологично изследване за 
това какво различни групи 
софиянци мислят и разказ-
ват за своя град във все-
кидневието си. Предлага 
се да се проучат разли-
ките и приликите между 
администрации, райони, 
квартали, махали, локални 
места, места на среща и 
пр. Трябва да се изследват 
графити културата и ней-
ният принос към общата 
софийска култура. Според 
експертите трябва да се 
потърси и систематичен 
контакт с Националния 
статистически инсти-
тут и да му се възложи 
допълнително събиране 
на данни за града - да се 
изискат и анализират из-
следователски материали, 
получени от университет-
ските центрове и съот-
ветните катедри чрез 
дипломни работи, дисер-
тации, свързани с изслед-
вания в сферата. 

Снимки в. „Строител“
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Свилена Гражданска 

„Групата на Европейската 
инвестиционна банка (ЕИБ), 
която включва и Европейския 
инвестиционен фонд (ЕИФ), 
осигури близо 300 млн. евро 
нови заеми, гаранции и капи-
талови вложения в България 
през 2017 г.“ Това заяви по вре-
ме на пресконференция у нас 
Вазил Худак, вицепрезидент на 
ЕИБ. В събитието се включи и 
Илияна Цанова, зам. управля-
ващ директор на Европейския 
фонд за стратегически инвес-
тиции (ЕФСИ). Заемите от 
банката възлизат на 250 млн. 
евро, а ЕИФ е предоставил 49 
млн. евро, за да улесни вложе-
нията на малките предприя-
тия за растеж и увеличаване 
на конкурентоспособността. 
Подкрепата на Групата на ЕИБ 
за България е достигнала бли-
зо 0,59% от БВП на страната 
- над средното за ЕС ниво от 
0,46%. Худак съобщи, че бан-
ката на ЕС е въвела заеми за 
частни компании след гаранция 
от ЕФСИ. 

Общите вложения, привлечени 

от тези операции, са достиг-

нали 1,58 млрд. евро. 

Вицепрезидентът припом-
ни, че през 2017 г. ЕИБ е от-
белязала 25 години от първата 
си заемна операция в България. 
През този период банката е 
подкрепила 79 проекта. Общи-
ят размер на отпуснатите от 
ЕИБ кредити в страната от 

началото на дейността й през 
1992 г. възлиза на 5,1 млрд. 
евро. 

Във връзка с един от основ-

ните приоритети на Българ-

ското председателство на 

Съвета на ЕС 

Худак подчерта, че банка-
та е най-активната междуна-

родна финансова институция 
на Западните Балкани, а за 
последните десет години одо-
брените кредити са достигна-
ли 8 млрд. евро, докато ЕИФ е 
отпуснал над 200 млн. евро, 
като от 2011 г. до сега допъл-
нително са привлечени повече 
от 900 млн. евро. „Ще продъл-
жим да подкрепяме развитието 
на транспортни коридори или 

Европейската комисия (ЕК) отправи по-
кана за изразяване на интерес за участие в 
пилотен проект, който цели да помогне на 
управляващите органи в страните членки 
да подобрят начина на усвояване на евро-
пейските средства. Инициативата е на 
Генерална дирекция „Регионална и селищна 
политика“ към ЕК. Избраните кандидати 
ще бъдат консултирани по нов метод, ос-
нован на експертиза от ЕК, в партньор-
ство с Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР). Това 
съобщават от пресцентъра на ЕК. 

Благодарение на техническата помощ 
управляващите органи ще могат по-лесно 
да изготвят обширен план на действие с 

ясни цели, както и да приложат опреде-
лените мерки. Освен това проектът ще 
им позволи да се подготвят по-добре за 
следващия програмен период след 2020 г. 
Неговото изпълнение ще протече на два 
етапа. Първата фаза включва изготвяне на 
обширен план на действие за подобряване 
на административния капацитет, а вто-
рата – реализация на разписаните мерки. 

Заявления за участие трябва да бъдат 
подадени от управляващи органи по нацио-
нални и регионални оперативни програми, 
съфинансирани от Европейския фонд за ре-
гионално развитие и/или Кохезионния фонд, 
до 9 април т.г. Класирането ще бъде публи-
кувано в края на същия месец.

„Проектобюджетът на Европейския 
парламент (ЕП) за 2019 г. е реалисти-
чен“, е заявил евродепутатът от Алиан-
са на либералите и демократите (АЛДЕ) 
Неджми Али по време на заседание на 
Комисията по бюджети на ЕП в Брюксел. 
По време на него е бил обсъден проек-
тодоклад за Оценка на приходната и 
разходната част на бюджета на ЕП за 
финансовата 2019 г. Неджми Али е док-
ладчик от АЛДЕ.

Той е допълнил, че предложеното уве-
личение от 3,9% в сравнение с текущата 
година е обосновано. Али е приветствал 
идеята за засилване на диалога между 
ЕП и националните парламенти по от-

ношение на прозрачността, по-доброто 
възприемане ролята на законодателния 
процес от страна на европейските граж-
дани в държавите членки и в контекста 
на предстоящите избори за ЕП.

Европейската комисия 
(ЕК) предприема реши-
телна стъпка към изграж-
дането на съюз на капи-
таловите пазари (СКП) 
с утвърждаването на ал-
тернативните източници 
на финансиране и премах-
ването на пречките пред 
трансграничните инвес-
тиции. Това съобщават 
от пресцентъра на ЕК. 
Очаква се представените 
предложения да стимули-
рат развитието на инвес-
тиционни фондове, да по-
пуляризират пазара на ЕС 
за покрити облигации като 
източник на дългосроч-
но финансиране и да да-
дат по-голяма сигурност 
на инвеститорите при 
трансграничните сделки 
с ценни книжа и вземания. 

Задачата на СКП е да мо-
билизира и насочи капита-
ли към всички предприятия 
в ЕС и особено към малки-
те и средните, които се 
нуждаят от средства, за 

да могат да разширяват 
успешно дейността си.

Бързото  приемане 
на тези предложения от 
страна на Европейския 
парламент и Съвета ще 

даде възможност на пред-
приятията и инвестито-
рите в по-пълна степен да 
използват възможностите 
на Единния пазар, посоч-
ват от ЕК. 

Комисията предлага 
общи правила - директива 
и регламент, за покрити-
те облигации. Общата им 
стойност от 2,1 трилиона 
евро в момента ги нареж-
да сред най-големите дъл-
гови пазари в ЕС. Европей-
ските банки са на челни 
позиции на този пазар в 
световен мащаб, който е 
важен източник на дълго-
срочно финансиране в мно-
го държави от ЕС. 

Покритите облигации 
са финансови инструмен-
ти, гарантирани със спе-
циално отделена група 

заеми. Полезността им се 
дължи не само на това, че 
подкрепят разходоефек-
тивното кредитиране, но 
и на особено голямата им 
сигурност. Пазарът в ЕС 
обаче е фрагментиран по 
национален признак и по-
казва специфични за всяка 
държава членка разлики. 
Целта на предлаганите 
правила е използването на 
покрити облигации като 
стабилен и рентабилен 
източник на финансиране 
за кредитните институ-
ции да бъде улеснено осо-
бено там, където пазари-
те са по-слабо развити. 
За инвеститорите те ще 
осигурят по-широк и по-си-
гурен избор на възможнос-
ти. Другият търсен резул-
тат е да бъдат намалени 

разходите по кредите за 
икономиката като цяло. 
Оценките на Комисията 
сочат, че потенциалните 
общи годишни икономии за 
кредтополучателите в ЕС 
биха възлезли между 1,5 
млрд. евро и 1,9 млрд. евро. 

Същевременно паза-
рът на инвестиционни 
фондове в ЕС се оценява 
на 14,3 трилиона евро. 
Според ЕК той обаче все 
още не е реализирал пъл-
ния си потенциал. Причина 
за това са и регулаторни-
те пречки. Целта на пред-
ставеното предложение е 
те да отпаднат по отно-
шение на инвестиционни-
те фондове и трансгра-
ничното предлагане да 
стане по-опростено, бързо 
и евтино. 

Евродепутатът Неджми Али:

Снимки авторът

цифровизацията на региона“, 
добави Худак. 

„В момента България е на 
трето място от всички 28 
страни членки на ЕС от гледна 
точка на привлечен финансов 
ресурс от ЕФСИ към БВП. Спо-
ред мен държавата ни има мно-
го добри резултати“, заяви Или-
яна Цанова и припомни, че през 
изминалите месеци са сключе-
ни първите договори с частни 
компании, като са подкрепени 
инвестиции за изграждане на 
производствени мощности и 
разширяване на съществува-
щите. Очаква се вложенията 
да доведат до разкриването на 
200 работни места. Цанова съ-
общи, че до момента 

над 2000 малки и средни пред-

приятия са се възползвали от 

заеми, 

подкрепени от ЕФСИ.
„Европейският парламент 

удължи работата на фонда до 
2020 г. и осигури допълнител-
на гаранция от 10 млрд. евро. 
Това, което е важно за Бълга-
рия, е, че в променените прави-
ла за работа на ЕФСИ е поста-
вен фокус върху кохезионните 
държави, каквато страна сме 
ние. Изменението ще позволи 
да се инвестират допълнител-
ни средства за проекти, които 
без тези нови текстове нямаше 
да можем да подкрепим по плана 
„Юнкер“, обясни Цанова.
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Мирослав Еленков

„Нужно е да подготвим 
балансирано предложе-
ние за Многогодишната 
финансова рамка (МФР) 
на Европейския съюз. Тя 
е приоритет в работата 
на Съвета на ЕС. Вър-
вим в добро темпо“. Това 
каза Гюнтер Йотингер, 
еврокомисар по бюдже-
та и човешките ресурси, 
на конференция на високо 
равнище –  „Следващата 
многогодишна финансова 
рамка: дистрибутивна, 
алокативна и стабилизи-
раща функция“. Събитие-
то се проведе в рамките 
на Българското предсе-
дателство на Съвета на 
ЕС. В него взеха участие 
вицепремиерът Томислав 
Дончев, министрите на 
финансите Владислав Гора-
нов и за Българското пред-
седателство на Съвета 
на ЕС 2018 Лиляна Павлова, 
експерти от министер-
ствата на финансите и на 
външните работи на дър-
жавите членки, представи-
тели на Европейската ко-
мисия (ЕК), на Генералния 
секретариат на Съвета 
на ЕС и на водещи евро-
пейски неправителствени 
организации.

Йотингер припомни, че 
в първите дни на май ЕК 

ще представи официално 
проект за новия дългосро-
чен бюджет и след това 
ще започнат същинските 
преговори. „ЕК трябва да 
изпълни своята функция. 
Предложението за МФР 
може да не е напълно при-
емливо, но поне ще поста-
ви началото на процеса“, 
каза той. Еврокомисарят 
подчерта, че се е срещал 
с представители на мно-
го организации в над 20 
държави. „Запознат съм с 
всички позиции. Важно е 
единодушието, което се 

постига понякога лесно, 
а друг път много трудно. 
Всички ние, ЕС, Съветът, 
нетните платци, новите 
държави членки, страни-
те основатели, парламен-
тите, трябва да проявим 
гъвкавост“, каза Гюнтер 
Йотингер. Той призова за 
енергичен и единен подход 
заради 

новите предизвикателства 

и отговорности на ЕС. 

Като такива бяха оп-
ределени бежанската 
криза, терористичните 
заплахи, гражданската 
война в Сирия и др. „Всич-
ки тези процеси се разви-
ват и тенденцията е само 
да се засилват. Предизви-

кателствата, свързани 
с тях, могат да бъдат 
решени по-лесно от ЕС, 
отколкото от отделните 
държави, защото „съеди-
нението прави силата“, 
каза Йотингер. Според 
него е необходимо в бъ-
дещия бюджет да бъдат 
заложени повече пари за 
хуманитарна помощ. Той 
посочи, че мигрантските 
потоци няма да секнат 
до 2025 г. и ЕС трябва да 
инвестира по-ефективно, 
защото от това зависи 
сигурността на държави-

те членки.
„За новите отговор-

ности ни трябват поне 
10 млрд. евро, а парите за 
научни изследвания в ЕС 
трябва да достигат 3% 
от БВП. Не можем да за-
гърбим досегашните про-
екти и да поставим мигра-
цията срещу иновациите, 
селскостопанската поли-

тика срещу кохезията“, 
каза Йотингер. „Брутният 
вътрешен продукт на гла-
ва от населението средно 
за ЕС е 28 хил. евро, като 
в Германия те са 40 хил. 
евро, а в България - 6500 
евро. Разликата в доходи-
те в ЕС трябва да бъде 
намалена, за да сме един-
ни“, коментира Йотингер. 

„Поне половината от 
евродепутатите ще бъ-
дат нови след изборите 
догодина, а това означава 
и промяна в Европейската 
комисия. За да продължат 

да работят институци-
ите, е нужна яснота и 
затова подготовката на 
МФР трябва да е прио-
ритет. За да стигнем до 
решение за следващ бю-
джет, е необходим настъ-
пателен и съзидателен ди-
алог. Важно е да покажем 
на гражданите, че Европа 
е жива и думата ни тежи“, 
допълни Йотингер.

Коментарът по те-
мата на вицепремиера 
Томислав Дончев беше, 
че няма как да се говори 
за бъдещето на МФР без 
дебат за предизвикател-
ства като Брекзит и миг-
рацията. Според него ЕС 
трябва да внимава да не 
загуби посоката си, защо-
то през последните месе-
ци се е забелязвало про-
тивопоставянето между 
нови и стари политики. 

„Трябва да се говори 
как да се постигне повече 
със сегашните ресурси. 

Успяхме да преодолеем ня-
колко исторически кризи, 
но ЕС не е инструмент за 
управлението им и освен 
да се справя с предизви-
кателствата, Съюзът 
не трябва да губи фокус 
например за това кои фак-
тори и инвестиции ще го 
направят по-конкуренто-
способен на глобалната 
сцена“, обясни Дончев.

Според него, за да се 
зададат параметрите на 
многогодишната финан-
сова рамка, трябва да се 
отговори на въпросите:

какъв Съюз искаме да 

изградим, 

кое е важно - вътрешна 
конвергенция, сигурност, 
какви искаме да сме - опо-
ра на сигурността или 
глобален фактор? „Парите 
винаги ще са по-малко от 
нужните“, изтъкна Дончев. 
По думите му, за да бъде 
ЕС по-ефективен, трябва 
да има по-добри политики. 
Той оприличи Брюксел на 
склад, в който политици-
те оставят проблемите, 
които не могат да решат. 
Вицепремиерът призова 
да се лансират политики, 
които да са разбираеми и 
подкрепяни от европейски-
те граждани.

„Ключовата дума е ба-
ланс. Имаме между какво 
да балансираме – стари и 
нови предизвикателства, 
първи и други държави 
членки“, допълни Дончев. 
Той отбеляза, че бъдещият 

бюджет има политическо 
измерение и в него освен 
амбициозните цели трябва 
да се заложи и 

необходимата спойка, 

която да съхрани и развие 

ЕС.

„Ролята на бюджета на 
ЕС е относително ограни-
чена, тъй като размерът 
му е около 1% от БВП на 
страните от ЕС. Предос-
тавянето на обществе-
ните блага и услуги се 
прави от националните 

държави, но в МФР на ЕС 
трябва да се търси доба-
вената стойност“, посочи 
министър Владислав Гора-
нов. Според него е важно 
европейският бюджет да 
финансира научноизсле-
дователската и развойна 
дейност, както и полити-
ките по отбрана и мигра-
ция. „Необходимо е да се 
гарантира, че и по-бедни-
те райони също могат да 
получат минимални стан-
дарти от нивата на пуб-
лични услуги“, добави фи-
нансовият министър.

По думите на Горанов 
ключът към успешното 
реализиране на МФР е пло-
дотворната комуникация 
сред всички в Съвета на 
ЕК и в Европейския пар-
ламент. „В икономически 
подем с подобряващи се 
условия на пазара на труда 
и на финансиране, с умере-
на и градивна политическа 
амбиция ще се справим с 
предизвикателства и ще 
гарантираме общата фи-
нансова стабилност и пос-
тигането на дългосрочен 
растеж на икономиката, 
заетостта и доходите“, 
каза още финансовият ми-
нистър.

Министър Лиляна Па-
влова посочи, че един от 
основните приоритети на 
България начело на Съвета 
на ЕС е 

дебатът за бъдещето на 

Европа и младите хора, 

който е част от дис-
кусията за следващата 
многогодишна финансова 
рамка на ЕС. Тя изрази на-
дежда, че България като 
председател, освен да за-
дава въпроси, ще достигне 
и до предложения за кон-
кретни решения.

По думите й всички 
държави искат повече, но 
това не означава, че но-
вите политики трябва да 
се противопоставят на 
традиционните, които са 
показали своя положите-
лен резултат за региони-
те. Лиляна Павлова призо-
ва тези политики, които 
работят, да бъдат използ-
вани за новите инструмен-
ти, които ще се създават 
за финансиране на сектори 
като сигурността.

България беше домакин на 
конференция на високо равнище, 
посветена на бюджета на Съюза 
след 2020 г.

В конференцията взе участие и председателят на Комисията по регионално 

развитие към ЕП Искра Михайлова

Министърът за Българското председателство на Съвета на 

ЕС 2018 Лиляна Павлова беше сред основните говорители

Съветникът на еврокомисаря Йотингер - Ивайло Калфин, и вицепремиерът 

Томислав Дончев разговаряха преди началото на срещата
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Г-н Каневски, от колко 

време се занимавате със 

строителство?

От 55 години съм в този 
занаят.  Добре  познавам 
структурата и същността 
на професията. Започнах да 
се интересувам и да се зани-
мавам със строителство още 
на 15 години. По мое време в 
района нямаше предприятия 
и се налагаше да работим по 
частни обекти из Кърджалий-
ския край. Наесен, след като се 
прибереше реколтата, тайфи-
те се събираха и тръгвахме по 
Кърджалъка. 

Вярно ли е, че сте имали 

таен език?

Да, имахме таен език – ме-
щренски. Използвахме го, за да 
можем свободно да си говорим 
това, което не трябва да разби-
ра чорбаджията. Езика го учихме 
от по-възрастните и като млад 
строител разбрах, че изчезва, 
затова и публикувах част от ду-
мите му в списание „Родопи“. На 
този говор някои хора му казват 
„пилещи език”. Сега помня 30 - 40 
думи от мещренския. Например  
шкрети означава въшки, бука - 
хляб, бреке - панталон,  прифт 
- ходжа, райчо - слънце, вета - 
върви, лети - пари, люта - ракия, 
мещра - майстор, лазарица - го-
дина, жока - пия, чунтя - дялам, 
траша - торба, нуска - жена, 
бялчо - сняг. Интересни изрази 
са „одахме ярисо“ - изкарахме 
надницата, или „пули си пуната, 
оти ще хаеш друната“ - гледай 
си работата, защото ще има 
тояга. Някои от тези думи и из-
рази са чисто албански.

Строителите допълнително 
усложнили езика и  измислили да 
говорят мещренски, като сла-
гали буквата у пред всяка дума, 
за да бъде още по-голяма сигур-
ност та, че няма да ги разберат 
чорбаджии и аги в смутните 
времена. 

Около 300 - 400 дюлгери в 
родопските села използвали 
мещренски чак до времето на 
социализма. Дори и партийните 
величия не знаели какво обсъж-
дат местните майстори. Съ-
пругите на строителите зна-
ели част от думите на тайният 
език като моята Велика, която 
ги е научила от нейния баща 
строител. 

Разкажете за някои от тра-

дициите на старите майсто-

ри?

Имахме обичай, когато се 
връщаме от гурбет, да се съби-
раме до някой параклис в нашето 
родно място и да празнуваме с 
рибари и овчари. Участвахме в 
еснаф, като по-старите майсто-
ри събираха пари и с тези сред-

ства се строяха църкви и учи-
лища. През 1907 г. моето село 
Момчиловци изгоря. Тогава 
дюлгерите ходеха да строят 
безплатно по седмица и две на 
пострадалите и за една годи-
на бяха възстановени 72 къщи. 
Така и до днес строителите 
ходят да  помагат. 

Друг обичай, вече забра-
вен от младите, е на място-
то, където ще се гради нова 
къща, четири момичета и две 
момчета, обикновено от дома 
на стопанина, да изпеят Ло-
зината песен и да изиграят 

хоро. След като свърши песен-
та, стопанинът им раздавал 
плата по грош или половин грош. 

За съжаление песен-
ното  богатство,  
посветено на дюлгер-
ството в Родопите, е 
много оскъдно.

В какви строежи 

сте участвали?

Аз съм изградил 
стотици къщи в се-
лата Подкова,  До-
бромирци,  Могиля-
не и Ерма река и в 
гр. Мадан. Най-много 
работехме в произ-
водствено-техниче-
ската база в с. Бо-
стина и  на  новия 
градски център на 
Смолян. В с.  Мом-
чиловци участвах в 
строежа на пощата, 
кметството и пред-
приятието „Елица“. 
Пред шефовете си го-
ворехме на мещренски 
и нищо не ни разбира-

ха. Този таен език беше голям 
тарикатлък и през социализма.

Различни ли са съвременни-

те строители?

Ние бяхме дюлгери, стари 
майстори, и изпълнявахме сгра-
дите от основи до ключ. Всичко 
сме правили сами, а сега стро-
ителите се разделят по специ-
алности и извършват различни 
видове дейности. Младите раз-
полагат със съвременна техни-
ка и материали, а ние сме рабо-
тили най-много с камък и тухли.

Как се чувствате като ве-

теран?

Наближавам 80-те и вече 
няма как да се занимавам актив-
но с тази дейност, но когато 
мина край построеното от мен, 
сърцето започва да тупти и с 
умиление се сещам за изминали-
те години и за положения труд. 
Удовлетворен съм от това, че 
съм бил полезен на обществото.

Ваня Гигова, ОП на КСБ - Смолян

Навсякъде из Родопите можете да ви-
дите красиви каменни къщи, които впе-
чатляват със своя старинен стил. Дело 
са на родопските дюлгери, които в ми-
налото били много известни не само в 
планината, но и извън пределите на стра-
ната. Те се занимавали с различни видове 
строителство – сгради, мостове, чешми 
и храмове. При работата си майсторите 
използвали изцяло естествени материа-
ли, които гарантират здравословна среда 
на обитаване. 

Дюлгерите сами подготвяли  всичко, 
необходимо за строителството – дялали 
камъка на ръка и го извозвали на коне и 
мулета, докарвали дървен материал и го 
обработвали сами. Камъкът за зидарията 
споявали с кал, за да се постигне здра-
вина в градежа, а и да изглежда добре. 
Красотата се допълвала от дограмите, 
също направени от майсторите, сред 
които имало изключително таланти,  те 
резбовали слънца на таваните. Така изди-
гали цели къщи от темел до комин.

Зидарите били сплотени и със стегната 

йерархия

като войници. Създавали чети и тай-

фи. Впоследствие формирали по-големи 
задруги и сдружения. Всичко това ги улес-
нявало да се защитават, докато били в 

странство. Строителите работели на 
гурбет от Сливен, Стара Загора, Плов-
див, Хасково и Кърджали, чак до Ксанти, 
Гюмюрджина, Марония и Порто Лагос. Жи-
вотът им бил много труден. 

Занаятът се учел от майсторите и 
се предавал на по-младите. Те имали свой 
таен език - мещренски. Смята се, че той 
бил измислен от албански занаятчии и 
дошъл в Родопите с 

първия дюлгерин Митре Райчев - 

Арнаутина. 

Заедно с други строители той прис-
тигнал, за да строи конаци и чифлици на 
богаташите в района. По онова време 
Ахъчелебийска околия (Смолянско) се уп-
равлявала от Салих Ага. В продължение 
на 40 г. Митре вдигнал конака му в Смо-
лян, построил и много кюприи (мостове) 
в района като този при с. Соколовци. 
Салих Ага бил толкова доволен от стро-
ежите на Арнаутина, че му предложил за 
награда планина. Митре Райчев отка-
зал, но в замяна пожелал да си построи 
воденица на извора Хубча. Салих Ага му 
позволил, но заръчал на майстора да по-
строи една и за него. Тези обекти просъ-
ществували до 30-те години на миналия 
век. Покрай воденицата Арнаутина се 

заселил в Смолянско. Започнал да строи 
на местните хора кукета (къщи), а ме-
щренският език станал популярен сред 
дюлгерите. Той все още се използва от 
някои майстори като Тодор Каневски от 
с. Момчиловци, който ни разказа повече 
за него.

Тодор Каневски, строител от с. Момчиловци:

Снимки авторът
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Георги Сотиров

Проф. Тодоров, във 

Факултета по транс-

портно строителство 

(ФТС) към Университе-

та по строителство, 

архитектура и геоде-

зия (УАСГ) обучавате 

инженерни кадри в два 

профила – пътното и 

железопътното строи-

телство.

В момента да се ди-
пломираш като инженер 
по транспортно строи-
телство за жалост не е 
модно. Причината е, че 
тази професия е трудна, 
но си заслужава усилията. 

Стараем се да възпи-
таваме студентите по 
латинската сентенция 
„Или ще намерят път, или 
ще (го) прокарат“. Транс-
портната инфраструкту-
ра в разцвета на Римска-
та империя е сравнима с 
тази от наши дни. Напри-
мер от Рим до Сердика 
императорският куриер е 
стигал за два дни. 

Какви са днешните 

студенти? Как се под-

готвят за отговорното 

си поприще на инженери? 

Повечето от тях спо-
ред мен са лишени от ка-
чествено средно образо-
вание. Министерството 
на образованието и наука-
та въведе задължителна 
матура по български език 
и литература и обеща, 
че след това ще включи 
и такава по математика. 
България ако не е един-
ствената, то е една от 
малкото страни, в които 
има само един задължи-
телен зрелостен изпит, а 
втория го избират учени-
ците. И той, разбира се, 
по-често е хуманитарен. 
Това по естествен начин 
резонира и във висшите 
технически училища. Съ-
ществува и убеждението, 
че ако си инженер, те оч-
аква трудно кариерно раз-
витие. Определено има 
и увлечение по различни 
модни специалности - пси-
холог, политолог, дизайнер 
и т.н.

Мога да определя като 
кризисен период преми-
наването от първи във 
втори курс. Една от при-
чините за това е, че сме 
принудени да приемаме 
студенти по техния ус-
пех от матурата по бъл-
гарски език и литература 
в технически учебни заве-
дения. Правим го, защото 
иначе няма желаещи. Ре-
зултатът е ясен – влизат 
младежи с изключител-
но слаба подготовка от 
средното образование и 
незабавно попадат в дос-
та различна среда.

Все пак ще отбележа, 
че някои студенти от 
УАСГ участват успешно 
в редица олимпиади по 
математика, механика, 
дескриптивна геометрия 

и др. Бил съм в национал-
ния отбор на България в 
далечната 1969 г. Тогава 
Международната олимпи-
ада по математика беше 
единствена и по тази при-
чина престижна и изклю-
чително трудна. Факт е, 
че българските участници 
имат успех в някои чужди 
надпревари сега. Това съз-
дава доста фалшиво усе-
щане, че математиката 
в средните ни училища е 
наред. Но не е така и ние 
от техническите универ-
ситети можем да дадем 
тази независима оценка. 
Останаха не повече от 
десет по-сериозни средни 
учебни заведения, които 
готвят състезатели за 
олимпиади, но това е съв-
сем аналогично на разли-
ката между елитарния и 
масовия спорт. Матема-
тиката, разбира се, не е 
атракция като футбола, 
но и тя повдига духа на 
нацията. 

В последните 20 - 25 
години математическите 
отбори на УАСГ неизмен-
но са на първо място и 
не само за своята група. 
Участваме и в Балканска 
олимпиада, и в други меж-
дународни състезания и 
досега не сме се връщали 
без медал. Тези студен-
ти, които са преодолели 
предизвикателствата на 
първи и втори курс, започ-
ват сами да се убеждават 
с какви важни и за обще-
ството, и за тях задачи 
са се заели и по принцип 
се отнасят изключител-
но отговорно към своето 
обучение. 

В УАСГ подготвяте 

младите хора да могат 

да проектират и изграж-

дат магистрали, мосто-

ве и тунели. Спокойни ли 

сте за тяхната профе-

сионална реализация?

Все още не и полагаме 
усилия за решаването на 
проблема. Строителство-
то на транспортни съо-
ръжения е доста сложна 
дейност и ФТС разполага 
с необходимите за тази 
цел специалисти – това 
включва и обучение по 
доста предмети – еко-
логия, земна механика и 
др. Остава да се подо-
бри сътрудничеството с 
бизнеса. Тази задача не е 
лесна, защото участват 
две страни и процесът на 
взаимно напасване изобщо 
не е тривиален. Трябва да 
отбележа все пак, че от 
известно време каним 
представители на бизне-
са за участие в комисии-
те по защита на дипломни 
работи, доста от които 
се правят по реални зада-
ния.

Как протича проце-

сът по осъществяване 

на немскоезичното обу-

чение?

Тук има два проблема 
- напасване на учебните 
планове и потенциал от 
преподаватели,  които 
владеят двата езика. Не-
обходимо е да привлечем 
повече учители с немски 
език, но за това са нужни 
допълнителни средства. 
Убеден съм, че сътрудни-
чеството с Техническия 
университет във Виена, 
Австрия, е от изключи-
телно значение за Фа-
култета по транспортно 

строителство и то ще ни 
помогне да решим трудно-
стите в немскоезичното 
обучение. 

Разкажете ни повече 

за новата специалност 

„Управление и технология 

на проекти в транспорт-

ната инфраструктура“.

В с я ко  съ оръже н и е 
трябва да се обслужва. 
Спецификата е, че под-
дръжката не се състои 
само от кърпежи на дупки, 
смяна на греди - при мос-
товете, и др. Тя изисква 
и създаване на методи-
ка при управлението на 
транспортните потоци. 
Тук се появяват множе-
ство задачи за оптимиза-
ция и управление. 

Частен, но не малова-
жен случай е и безопас-
ността на движението. В 
тази връзка ще сключим 
споразумение с Академи-
ята на Министерството 
на вътрешните работи. 
Това означава, че записа-
лите тази специалност 
студенти могат да про-
дължат обучението си в 
магистърска програма 
в Академията на МВР и 
да се развиват например 
като квалифицирани кадри 
на Пътна полиция. 

На дневен ред са дос-

та мащабни проекти, 

като жп линията Елин 

Пелин - Костенец, учас-

тъци от АМ „Хемус“ и 

АМ „Струма“, скорост-

ния път към Видин - Бо-

тевград, продължава и 

изграждането на третия 

лъч на метрото. Как нау-

ката може да бъде полез-

на при реализацията им?

Ф а к у л т е т ъ т  п о 
транспортно строител-
ство не само подготвя 
кадри за изпълнението на 
тези сложни обекти, но и 
разполага с преподавате-
ли, които на теоретично 
ниво имат достатъчно 
публикации и монографии 
за такива съоръжения. 
Нещо повече, някои от тях 
са участвали в изгражда-
нето на първите етапи и 
на подземната железница 
в София. 

  
Какви са научните Ви 

интереси?

По образование съм 
математик и е нормал-
но професионалните ми 
влечения да са в тази 
област. Тесните ми ин-
тереси са в т.нар. аб-
страктна математика – 
топология, функционален 
анализ, суперкомплексни 
структури, банахови ал-
гебри и др. Всичко това 
няма нищо общо с препо-
даването на математика 
не само в УАСГ, но и във 
всяко висше техническо 
училище. Е, имам и някол-
ко приложни публикации в 
съавторство по различни 

теми, като оптимизация 
на градския транспорт, 
кристализация на стома-
ната при леярски проце-
си и др. Интересувам се 
също и от преподаването 
на математика за инжене-
ри и ученици, история на 
математиката и подго-
товка на студенти за ма-
тематически олимпиади. 

Бил  съм лектор по 
всички раздели, които се 
учат в УАСГ, включително 
и актуалния за ФТС курс  
„Транспортни потоци и 
мрежи“. Преподавах по 
съвместителство 12 го-
дини и във Великотърнов-
ския университет  „Св. св. 
Кирил и Методий“ анализ 
и диференциална геоме-
трия. В момента обмис-
ляме съвместно с млади 
колеги от Архитектурния 
факултет курс по неевкли-
дова архитектура – сво-
бодно избираем и достъ-
пен за всички студенти в 
УАСГ. 

В заключение мога да 
кажа, че доста световно 
признати математици от 
XX в. бяха горди, че това, 
което са постигнали в 
сферата, никога няма да 
бъде приложимо. Повечето 
от тях сбъркаха. Матема-
тиката не е точно наука, 
по-близко според мен е да 
се каже, че е езикът, кой-
то науките използват, за 
да обосноват постижени-
ята си. 

Проф. д-р мат. Владимир Тодоров, декан на Факултета по транспортно строителство в УАСГ: 

Снимки авторът



комплекс със зала, в кой-
то авторите използват 
опита си от „Аудиториум 
Билдинг”, но отиват много 
по-далеч в „уплътняване-
то” на парцела. В  „Аудито-
риум” театърът практи-
чески заема вътрешния 
двор и има своя покривна 
конструкция заедно с ви-
сокия обем на сцената. А в 

„Шилер Билдинг” над мощ-
ните сводове на залата 
има още осем етажа. 

Колкото и да е стран-
но, Адлер и Съливан не ус-
пяват да приложат на дело 
в Чикаго изчистения образ, 
който са постигнали в не-
бостъргачите, построени 
в два от другите големи  
градове на САЩ. Техните 
реализации там са смята-
ни за безспорни върхове и 
са допринесли съществе-
но за архитектурния образ 

на небостъргача 
– най-вече зара-
ди убедителния 
вертикализъм. 
В Сейнт Луис, 
щата Мисури, е 
построен 

„Уейнрайт  

Билдинг” 

( W a i n r i g h t 
Building – 1891), 
който е на 10 
етажа и висок 
41 м. 

В т о р и я т 
н е б о с т ъ р г ач 
-  „ Гу а р ъ н т и 
Билдинг ” ,  по -

късно наречен „Пруден-
шъл” (Guaranty / Prudential 
Building – 1895, 14 етажа), 
е в Бъфало, щата Ню Йорк. 
В „Пруденшъл” Съливан 
е успял да запази силния 
вертикализъм, постигнат 
при „Уейнрайт”, а корнизът 
е още по-пищен. 

И все пак се оказва, че 
липсващият в силуета на 

Чикаго „истински” небос-
търгач на „Адлер и Съли-
ван” е бил проектиран. 
Нещо повече – образът е 
толкова смел и пророче-
ски, че ако проектът е бил 
осъществен, това сигурно 
е щяло да бъде най-значи-
телното събитие във ви-
сокото строителство по 
онова време и за десети-
летия напред.

Fraternity Temple, 

к о е т о  в 
превод би проз-
в у ча ло  кат о 
„Храм на Брат-
ството” (1891), 
изобщо не е не-
бостъргач от 
чикагски тип, 
запълващ своя 
парцел равно-
мерно с цялата 
си маса. Това е 
истинска кула 
на 35 етажа, 
чиито стъпа-
ловидни отс-
тъпи предсказ-
ват силуета 
на  високите 
сгради, подчи-
нени на Закона 
за зонирането 
в Ню Йорк, въ-
веден  25  го -
дини по-късно 
(1916 г.). 
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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. 

Доц. арх. Димитър 
Андрейчин

Най-голяма заслуга за 
развитието на архите-
ктурния образ при висо-
ките сгради има фирмата 
„Адлер и Съливан” (Adler & 
Sullivan) – водещото съ-
дружие в Чикагската шко-
ла. Данкмар Адлер (1844 
- 1900), е роден в град 
Ленгсфелд, Германия (близо 
до Ваймар), в семейство-
то на еврейски свещеник. 
През 1854 г. Адлерови еми-
грират в САЩ и се уста-
новяват в Детройт, къде-
то бащата е поканен за 
равин. Там младият Адлер 
прекъсва гимназиалното 
си образование, за да ста-
не чертожник. През 1861 г. 
семейството се премест-
ва в Чикаго и 17-годишният 
Адлер постъпва на работа 
като чертожник в бюро-
то на Огъстъс Бауър. По 
време на Американската 
гражданска война участ-
ва в армията на Съюза 
(Севера) като офицер от 
Топографските инженерни 
части. По-късно Данкмар 
Адлер споделя, че неговото 
образование е опитът му в 
армията. 

След войната се завръ-
ща в Чикаго и работи при 
известни архитекти до 
1878 г., когато основава 
„Д. Адлер и компания”. През 
1879 г. във фирмата му 
постъпва Луис Съливан, а 
след две години те стават 
съдружници.

Луис Хенри Съливан 
(1856 - 1924) е роден в Бос-
тън. Като дете той обичал 
да рисува цветя и листа – 

и тази любов към расти-
телните форми го съпът-
ства през целия му живот. 
Другата му страст са 
мостовете, които от най-
ранна възраст събуждат у 
него даже по-силно влече-
ние от рисуването. През 
1869 г. родителите му се 
преместват в Чикаго, но 
той остава в Бостън. Едва 
13-годишен, Съливан вече е 
решил да стане архитект. 

През 1872 г. той по-
стъпва в Масачузетския 
технологичен институт 
(М.I.Т.), но учи само един 
семестър и се отказва. 
Отива да живее при дядо 
си във Филаделфия, къде-
то работи като чертож-
ник, но и там се задържа 
едва една година. След 
това Съливан се мести 
при родителите си в Чика-
го и 6 месеца е чертожник 
на Уилям льо Барон Джени. 
Там „чиракува” заедно с 
още три от бъдещите го-
леми имена на Чикагската 
школа – Уилям Холабърд, 
Мартин Рош и Даниел 
Бърнам. 

През 1874 г. Съливан 
решава да замине за Евро-
па, за да учи в парижката 
Школа за изящни изкуства 
(École des Beаux Arts). Но 
само след един семестър 
изоставя и тази акаде-

мична институция, вече 
напълно убеден в безполез-
ността на официалното 
преподаване. След тягост-
ното за него пребиваване 
в Париж само пътуването 
до Италия го изпълва с 
възторг, където се среща 
с произведенията на Мике-
ланджело – един от велики-
те „интуитивни индивиду-
алисти” в историята на 
архитектурата, към които 
Съливан скоро ще приобщи 
и себе си. 

След завръщането си в 
Чикаго през 1875 г. Съливан 
работи като чертожник в 
бюрото на своя приятел 
инж. Еделман, а през 1879 г. 
постъпва във фирмата на 
Адлер – отначало като не-
гов помощник. На сцената 
се появява компания, която 
е отворена за всяка техно-
логична новост. Противно 
на очакванията, художни-
кът в този тандем – Съли-
ван – сам е 

запален по конструктив-

ните новости. 

Любопитно е, че меж-
ду кумирите на Съливан 
липсват архитекти от 
САЩ, като изключим голе-
мия Хенри Хобсън Ричард-
сън (1838 - 1886). Даже Льо 
Барон Джени не е заемал 
полагащото му се място 
сред учителите на Съли-
ван. Освен Микеланджело и 
Вагнер Съливан боготвори 
само няколко големи имена 
на инженерната мисъл в 
САЩ – Джеймс Ийдс (по-
строил през 1874 г. първия 
изцяло стоманен мост над 
река Мисисипи в Сейнт 
Луис, щата Мисури), Чарлз 
Шейлър Смит (автор на 
железопътния мост през 
р. Охайо в щата Кентъки), 
а също и Фредерик Бау-
ман от Чикаго, чиято „Те-
ория за самостоятелните 
фундаменти” от 1873 г. е 
използвана на практика в 
„Бордън Блок” (1879 - 1880) 
– първата сграда, която 
Адлер и Съливан проекти-
рат заедно. (Разрушена е 
през 1916 г.) 

Във фирмата Данкмар 
Адлер се е занимавал пре-
димно с конструктивните 
проблеми. До 1895 г. (кога-
то съдружието се разпада) 

Адлер и Съливан са рабо-

тили заедно над повече 

от 200 проекта, 

между които са едни 
от най-важните сгради, 
построени в Чикаго. 

Сред интересните ре-
ализации на „Адлер и Съ-
ливан” е „Аудиториум Бил-
динг” (Auditorium Building), 
завършен през 1889 г. 
Днес в зданието се по-
мещава Университетът 
„Рузвелт”. 

„Аудиториум Билдинг” 
е едно от най-големите 
архитектурни събития 
за времето си и донася 
шумен успех за фирмата 
„Адлер и Съливан”. Сгра-
дата представлява мно-
гофункционален комплекс, 
който заема плътно це-
лия квартал (6300 кв. м) и 
включва голяма зала с мо-
дерна сцена – театър за 
4200 души (това е „ауди-
торията”, дала името на 
сградата). В многоетаж-
ното застрояване, кое-
то обгражда залата от 
всички страни, 
са разположе-
ни  офиси  за 
отдаване под 
наем,  хотел, 
м а г а з и н и  и 
други помеще-
ния с общест-
вени функции. 
Комплексът е 
най-големият 
по разгъната 
площ, най-скъ-
пият, с най-из-
искан интери-
ор и си остава 
най-значител-
ното постиже-
ние за времето 
на Чикагската 
школа. Новият 
архитектурен 
образ на висо-
ките сгради е загатнат 
само чрез една кула, висо-
ка 73 м. Но благодарение 
на нея 

„Аудиториум Билдинг” 

е била най-високата 

в града за цели три 

години.

Въпреки това верти-
кализмът не е характерен 
за комплекса като цяло.

Друг голям обект на 
Адлер и Съливан с ви-
сока кула е „Шилер Бил-
динг”, известен по-късно 
като „Театърът на Гарик” 
(Schiller Building / Garrick 
Theater, 1892). Това е още 
един многофункционален 

Данкмар 

Адлер

Луис 

Съливан

„Аудиториум Билдинг”, Чикаго, 1889. Сграда на Университета 

„Рузвелт” от 1946. Снимка: арх. Лора Дикова, Чикаго

„Аудиториум Билдинг” 

- надлъжен разрез през 

залата

„Шилер Билдинг” 

- надлъжен разрез 

през залата

„Уенрайт Билдинг”, Сейнт Луис, щата 

Мисури, 1895 Снимка: арх. Нурхан Реджеб 

„Шилер Билдинг”, Чикаго, 1892, по-

късно – „Театър на Гарик”, разрушен. 

Перспектива. 

„Фратернити 

Темпъл”, 

неосъществен 

проект за 

Чикаго, 1891

„Гуарънти (Пруденшъл) Билдинг”, 1891, 

Бъфало, щата Ню Йорк

„Гуарънти (Пруденшъл) Билдинг” - 

фрагмент от фасадата с корниза
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: „Реконструкция, модернизация и доизграждане на 
пречиствателна станеция отпадъчни води Пловдив - инженеринг“

Наименование: Изграждане на гараж и склад, както и на работни 
помещения с преустройство на съществуваща сграда в УПИ VIII, кв. 
181, собственост на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД в гр. Козлодуй за нуждите на 
цех Топлоснабдяване

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

Наименование: Проектиране и изпълнение на строителство и 
упражняване на авторски надзор за изграждане на Център за настаня-
ване от семеен тип за деца

Наименование: „Инженеринг – работно проектиране, СМР и ав-
торски надзор“ във връзка с реконструкция и обновяване на дневен цен-
тър подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“

Наименование: Изграждане на нов участък от дворната мрежа на 
гр. Козлодуй с предварително изолирани тръби за безканално полагане 
- участък по ул. „Васил Левски“

Наименование: Ремонт на ВЛ 110kV „Азот - Дракон“

Наименование: „Извършване на строителство и ремонт (строи-
телни и монтажни/ремонтни работи - СМР/СРР) на пътна и площадкова 
инфраструктура с изграждане на две складови клетки, представляващи 
Първи етап от изграждане на редови складови помещения“

Наименование: Основен ремонт на обект: СУ „Любен Каравелов“, 
гр. Несебър

Наименование: Изпълнение на инженеринг – проектиране (изгот-
вяне на инвестиционен проект във фаза работен проект), упражняване 
на авторски надзор , изпълнение на СМР, за създаване на ЦОП и ДЦПДУ 
и техните семейства

Наименование: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по 
проект: „Инвестиционен проект за реконструкция, ремонт, закупуване 
на оборудване и обзавеждане на читалище „Св. св. Кирил и Методий 
-1891“, гр. Кубрат“

Наименование: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по две 
обособени позиции

Наименование: „Инженеринг – проектиране, упр. на авторски над-
зор и изпълнение на СМР на сграда в гр. Мездра, обект на интервенция 
по проект BG16RFOP001-5.001-0032 „Нови услуги за децата на Мездра 
и техните семейства“

Възложител: Община Пловдив
Oсн. предмет: 45252127
Прогнозна стойност: 58 845 129 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 730
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 16/04/2018   Местно време: 
17:15 
Отваряне на офертите: гр. Пловдив, пл. 
„Стефан Стамболов“ №1

Дата: 17/04/2018    Местно време: 10:00 
За контакти :  инж. Борислав Андреев 
Кръстев
Факс: +359 32666866
Адрес: пл. „Стефан Стамболов“ №1
Адрес на възложителя: http://www.plovdiv.bg/
Телефон: +359 32628701
E-mail: b_krustev@plovdiv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=833314&mode=view

Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД
Oсн. предмет: 45200000
Прогнозна стойност: 400 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 200
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 05/04/2018    Местно време: 
16:00 
Отваряне на офертите: АЕЦ Козлодуй, Упра-
вление Търговско

Дата: 11/04/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: Георги Стефанов
Факс: +359 973-76007
Адрес: площадка АЕЦ Козлодуй
Адрес на възложителя: www.kznpp.org
Телефон: +359 973-73822
E-mail: gistefanov@npp.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2
014&id=833296&mode=view

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

ния за участие: 10/04/2018    Местно време: 
17:30 
Отваряне на офертите: град Ботевград, пл. 
„Освобождение“ №13, зала №15

Дата: 11/04/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: Румен Христов
Факс: +359 072366635
Адрес: пл. „Освобождение“ № 13
Адрес на възложителя: www.botevgrad.bg
Телефон: +359 072369152/072366611
E-mail: op@botevgrad.org

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=833409&mode=view

Възложител: Община Дупница
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 292 000 лева
Краен срок за изпълнение: родължителност 
в дни: 240
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 10/04/2018   Местно време: 
17:30 
Отваряне на офертите: гр. Дупница, пл. 
„Свобода” №1, ет. 4, кръгла зала

Дата: 11/04/2018    Местно време: 11:00 
За контакти: Ели Подгорска
Факс: +359 70159257
Адрес: пл. „Свобода“ №1
Адрес на възложителя: http://www.dupnitsa.
bg/
Телефон: +359 70159239
E-mail: admin_dupnitsa@dupnitsa.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=833891&mode=view

Възложител: Община Бяла Слатина
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 274 000.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 210
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 04/04/2018    Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: Община Бяла Сла-
тина, гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охрид-
ски“ №68, етаж 5, стая 508

Дата: 05/04/2018    Местно време: 09:30 
За контакти: Цветелина Андровска-Илиева 
и Красимир Кирилов
Факс: +359 91582914
Адрес: ул. „Климент Охридски“ №68
Адрес на възложителя: www.byala-slatina.com
Телефон: +359 915882121
E-mail: bslatina@mail.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=833707&mode=view

Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД
Oсн. предмет: 45231113
Прогнозна стойност: 202 771 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 4
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 04/04/2018 )   Местно време: 16:00 
Отваряне на офертите: АЕЦ Козлодуй ЕАД, 
сградата на управление Търговско, етаж 1

Дата: 06/04/2018    Местно време: 13:30 
За контакти: Ангел Големанов
Факс: +359 973-72441
Адрес: площадка АЕЦ Козлодуй
Адрес на възложителя: www.kznpp.org
Телефон: +359 973-74184
E-mail: aegolemanov@npp.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2
014&id=833545&mode=view

Възложител: Електроенергиен системен 
оператор ЕАД
Oсн. предмет: 45231400
Прогнозна стойност: 3 000 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 125
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 16/04/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: гр. София, бул. „Цар 
Борис III“ №201, партер, зала Обществени по-

ръчки
Дата: 18/04/2018    Местно време: 11:00 
За контакти: Мария Цветанова; Силвия 
Стоянова
Факс: +359 02-9626189
Адрес: бул. „Цар Борис III“ №201
Адрес на възложителя: www.еso.bg
Телефон: +359 02-9696886
E-mail: eso@eso.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2
014&id=834023&mode=view

Възложител: Свободна зона - Пловдив АД
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 2 000 000.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 310
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 10/04/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: гр. Пловдив, ул. „Ва-
сил Левски” №242а, Свободна зона Пловдив

Дата: 11/04/2018    Местно време: 11:00 
За контакти: Анелия Георгиева
Факс: +359 32906238
Адрес: ул. „Васил Левски“ №242А
Адрес на възложителя: https://freezone.bg/
index.php/
Телефон: +359 888696876
E-mail: anelia.zh.georgieva@gmail.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=834076&mode=view

Възложител: Община Несебър
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 651 349.48 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 12
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 03/04/2018 Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. Несебър, ул. 
„Еделвайс“ №10, Заседателна зала

Дата: 04/04/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: Сюрея Исуф
Факс: +359 55429399
Адрес: ул. „Еделвайс“ №10
Адрес на възложителя: www.nessebarinfo.com
Телефон: +359 55429399
E-mail: uopnesebar@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=833367&mode=view

Възложител: Община Велики Преслав - кмет 
на Община
Oсн. предмет: 45200000
Прогнозна стойност: 496 012.92 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 14
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 02/04/2018    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. Велики Преслав, 
ул. „Борис Споров“ №58, Община В. Преслав

Дата: 03/04/2018   Местно време: 10:00 
За контакти: Камен Димитров - ръководи-
тел проект
Факс: +359 35844537
Адрес: ул. „Борис Спиров“ №58
Адрес на възложителя: www.velikipreslav.bg
Телефон: +359 35844315
E-mail: info@velikipreslav.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=833147&mode=view

Възложител: Народно читалище „Св. св. Ки-
рил и Методий – 1891”, гр. Кубрат
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 298 827.49 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 6
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 29/03/2018  Местно време: 16:00 
Отваряне на офертите: ул. „Княз Борис I“ 
№1, гр. Кубрат, сградата на читалището

Дата: 30/03/2018    Местно време: 11:00 
За контакти: Гинка Денчева
Факс: +359 848-72326
Адрес: ул. „Княз Борис I“ №1
Адрес на възложителя: http://stkirilmetodi.
com.nu/
Телефон: +359 848-72326
E-mail: chitalishte.kubrat@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=832911&mode=view

Възложител: Община Гърмен
Oсн. предмет: 45200000
Прогнозна стойност: 568 112.08 лева
Краен срок за изпълнение: Крайна дата: 
09/07/2020 
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 10/04/2018   Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: заседателната 
зала на Община Гърмен, находяща се на III 
етаж в сградата на Община Гърмен

Дата: 11/04/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: Селвие Пендева - юрисконсулт 
в ОбА Гърмен
Факс: +359 075233179
Адрес: ул. „Първа“ №35
Адрес на възложителя: www.garmen.bg
Телефон: +359 075232040
E-mail: oba_garmen@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=833577&mode=view

Възложител: Община Мездра
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 504 500.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 300
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 04/04/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: сградата на Об-
щина Мездра, четвърти етаж, малка засе-
дателна зала

Дата: 05/04/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: инж. Розалина Георгиева
Факс: +359 91092523
Адрес: ул. „Христо Ботев“ №27
Адрес на възложителя: www.mezdra.bg
Телефон: +359 91092116
E-mail: rozalinageorgieva.mezdra@gmail.com

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=833612&mode=view

Още на: http://vestnikstroitel.bg/category/public_orders/
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Или как иновациите могат да срещнат дизайна в един-единствен полилей

Елица Илчева

„Най-важното нещо? 
Перфектно осветление 
през цялото време“. Ду-
мите са на „дизайнера 
на американските първи 
дами“ Оскар де ла Рента, 
който печели прозвище-
то си, защото е обличал 
и Джаки Кенеди, и Мишел 
Обама. Осветлението, 
което често е пренебрег-
вана част от интерио-
ра, има способността да 
променя основната ат-
мосфера, да създава впе-
чатление за по-голямо или 
по-малко пространство и, 
разбира се, има изключи-
телно важна декоратив-
на роля. Но когато става 
въпрос за декорация, неиз-
бежно се съобразяваме и с 
модата, която е склонна 
да разчупва стереотипи и 
не се задоволява с никак-
ви ограничения. Като един 
от консуматорите на по-
требление на енергия ос-
ветлението е и във фокуса 
на всички нови технологии, 
които търсят начин да се 
намалят разходите. 

Водещият световен 
търговски панаир за ос-
ветление и технологии 
Light + Building (Светлина 
+ сгради) във Франкфурт, 
който традиционно се за-
нимава с темите на ут-
решния ден, тази година 
отваря дума именно за 
вплитането в общ дизайн 
на дигиталното бъдеще 
и декоративното изку-
ство. При разработване-
то на новите понятия за 
обитаване на домовете и 
работните места все по-
вече се говори не просто 
за създаване на условия 
за сигурност, удобство и 
комфорт за жителите и 
потребителите, но и за 
това, че те трябва да бъ-
дат съчетани с красивото 
и да не ни оттласкват от 
него. От 18 до 23 март по-
вече от 2600 изложители 
ще представят своите 
иновативни продукти в об-
ластта на осветлението, 
електротехниката, както 
и на автоматизацията на 

дома и сградите. 
Предлагаме Ви някои 

от моделите, които те-
първа ще диктуват тен-
денциите в тази област.

Матео Уголини и Едмондо 

Тестагуца: В нюанса Tiffany 

Blue

Матео Уголини (Matteo 
Ugolini) и Едмондо Теста-
гуца (Edmondo Testaguzza) 
създават полилея в нюанс 
Tiffany Blue специално за 
изложбата Light + Building. 
Той е част от тазгодиш-
ната им колекция и носи 
името Ceraunavolta. Уни-
калното в него са различ-
ните лампи, излети в ре-
ални форми на плафони от 
70-те. Обновлението из-
лиза под марката Karman, 
която Уголини води като 
творчески директор.

Тюркоазеният цвят, 
част от модерната си-
ньо-зелена палитра, е 
предпочетен заради вдъх-
новението на дизайнерите 
от сложните нюанси на 
синьото и тяхното сим-
волно значение. От една 
страна, това са цвето-
вете на ерата на глоба-
лизацията, на цифровата 
комуникация, от друга - 
напомнят за природата, 
дават чувство за свобода 
и помагат да се противо-
поставите на стреса.

Ceraunavolta идва от 
италианското „веднъж 
отдавна, отдавна“ и пред-
ставлява композиция от 
12, 17 или 22 стъклени еле-
менти, спуснати всеки 
на отделен мек шнур, об-
разуващи уникален букет. 
Отделните плафони имат 
собствено излъчване от 

меки вълни до строги гео-
метрии, различно отразя-
ващи и пречупващи свет-
лината.

Щефан Диез: невидимите 

светлини

 Колекцията Guise бе 
удостоена с премия от 
German Design Award 2018 
още преди да бъде офи-
циално показана за първи 
път на Light + Building. Ней-
ният автор – германски-
ят дизайнер Щефан Диез 
(Stefan Diez) — проектирал 
лампи за Vibia, вдъхновени 
от осветените пътни 
знаци. Той използва оби-
чайната LED технология – 
в Guise светлината идва 
от самия материал, до-

като източникът остава 
невидим. Повърхността на 
боросиликатното стъкло 
е трайна и устойчива на 
високи температури и е 
гравирана с роботизирана 
техника за рязане. 

Релефните структури 
отразяват светлината 
и така стъклото сияе. 
Светодиодната лента е 
скрита в „шева“. А при из-
ключени светлини се слива 
с пространството. Моде-
лите Guise са оборудвани 
със сензори, които Ви поз-
воляват да намалите ин-
тензитета на светлина-
та, като просто вкарате 
ръката в лампата - няма 
нужда дори да докосвате 
превключвателя.

Колекцията включва 

висящи лампи, „цилиндри“ 
с различни конфигурации, 
както и стенен модел под 
формата на диск, който 
създава ефекта на свет-
линен кръг. 

Линдзи Аделман: единство 

на противоположностите

Линдзи Аделман (Lind-
sey Adelman) комбинира 
противоположности - гру-
бо камъче и крехко стъкло, 
индустриален стил и арт 
елементи. Творческият 
почерк на Аделман е из-
ключително разпознаваем. 
„Светлината винаги ме 
привлича именно поради 
нейната нематериалност 
и това, че е ефимерна, 
нещо, което не можеш да 

хванеш, но можеш да усе-
тиш“, признава дизайнерка-
та. Често нейните полилеи 
и лампи приличат на пред-
мети на съвременното из-
куство и са нещо повече 
от утилитарна мебел. 

Името й се чува в Ню 
Йорк през 2006 г., когато 
полилеят Bubble й носи 
първия независим търгов-
ски успех. Комбинацията 
от органичната форма на 
стъклото и стриктните 
метални компоненти е 
това, което дизайнерът 
повтаря и повтаря в разно-
образните си колекции. За 
малко повече от 10 години 
тя вече се е превърнала в 
законотворец на стилове 
и един от най-търсените 
автори на осветление за 
бита. Вероятно няма да 
остане незабелязана и 
сега във Франкфурт.

В студиото на Аделман 
в Ню Йорк работи екип от 
повече от 30 дизайнери, 
както и мрежа от местни 
занаятчии, които правят 
всеки продукт по поръчка. 
В творбите най-важният 
принцип е така нарече-
ният DIY (Do it yourself). 
Ръчната изработка на 
всеки предмет е нераздел-
на част от философията 
на Линдзи Аделман и с по-
следните си модели Boom 
Boom, Branching Bubble, 
Cherrybomb тя идеално се 
вписва в концепцията на 
изложбата, която както 
казахме, търси най-добри-
те образци за вплитането 
в общ дизайн на дигитал-
ното бъдеще и декоратив-
ното изкуство.

Branching Bubble

Cherrybomb Линдзи Аделман става известна с лампата Bubble

Матео Уголини и 

Едмондо Тестагуца - 

Tiffany Blue

Невидимите светлини на Щефан Диез - Guise
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Той ще разполага със седем хотела с над 7000 стаи
Страница подготви Емил Христов

Виетнамското правителство даде 
зелена светлина за строителството 
на екокурорт, който се очаква да стане 
един от най-големите хотелски и раз-
влекателни комплекси в Азия. Той ще се 
реализира на красивите бели пясъчни 
брегове на Муи Динх в южната част 
на Виетнам. Обектът ще се простира 
на внушителните 1800 акра земя и ще 
се състои от седем хотела с над 7000 
стаи. Планира се също така да бъдат 
изградени и 500 вили, казино, плажен клуб 
и тематичен парк.

Проектът „Екопарк Муи Динх” е на 
американското студио „Чапман Тейлър“. 
Авторите споделят, че при работата си 

са черпили вдъхновение от богатата ис-
тория на региона. „Особено ни впечатли 
племенната култура и традиционната 
архитектура, както и изгубеният свят 
на последната династия”, обясняват от 
„Чапман Тейлър“.

От компанията са обърнали специал-
но внимание на опазването на околната 
среда. В мащабния екокурорт ще има 
много зеленина и дървета, а големите 
сгради ще наподобяват заоблени пла-
нини. „Комплексът е проектиран така, 
че да отразява ключовите елементи 
на околната среда – пясък, море, сол и 
слънце. Целта ни е той да стане фан-
тастично туристическо място с не-
сравнимо в цяла Азия гостоприемство“, 
допълват от „Чапман Тейлър“.

Американската ар-
хитектурна фирма DFA 
разкри проекта си за 19 
цилиндрични жилищни 
кули, които ще могат да 
издържат на покачване на 
морското равнище в Ню 
Йорк, САЩ. Сградите са 
предназначени за парцел в 
Манхатън и са проектира-
ни така, че да отговорят 
на липсата на достъпни 
жилища в града, като в 
същото време ще са защи-
тени при наводнение.

Постройките ще са с 
решетъчни фасади с мно-
го растителност и в тях 
ще има не само жилища, но 
развлекателни и търгов-
ски площи. Най-ниските 
апартаменти са разполо-

жени на 1,5 м над очаква-
ните нива на водата при 
силна буря. В случай на 
покачване на морското 
равнище над 2 м кулите 
ще функционират като 
плаващи острови.

„Очакваме,  че след 
2050 г. чести наводнения 
ще започнат да поглъщат 
бреговата линия”, казват 
авторите на проекта. 
Те допълват, че визията 
на кулите е в отговор на 
строителните тенден-
ции в Ню Йорк. Според тях 
това е дългосрочно реше-
ние, което ще адаптира 
градската среда към бър-
зите промени в околната 
среда и ще защити бъде-
щите поколения.

Италианското дизай-
нерско студио Carlo Ratti 
Associati (CRA) и държав-
ната пътна агенция ANAS 
планират нов иновативен 
метод за оказване на пър-
ва помощ по магистрали-
те в страната. Идеята им 
е безпилотни летателни 
апарати да гарантират 
на пътуващите по-безо-
пасно, по-бързо и по-ефек-
тивно придвижване. Освен 
да оказват първа помощ, 
дроновете ще предупреж-
дават шофьорите за опас-
ните пътни условия, които 
ги очакват.

Плановете са програ-
мата за умни магистрали 
да бъде внедрена на по-
вече от 2500 км пътища 
в Италия. Системата се 
базира на нова техноло-
гия, която представлява 
платформа, оборудвана с 
множество сензори и Wi-Fi 
връзки. От нея ще могат 
да излитат дронове, за да 
извършват мониторинг на 

пътя. Събраната инфор-
мация ще бъде изпращана 
веднага на водачите.

„С този проект се 
стремим да наслагваме 
един дигитален слой върху 
съществуващата физи-
ческа инфраструктура на 
нашата пътна мрежа. Така 
ще събираме повече данни 
за нашите магистрали“, е 
заявил Карло Рати, осно-
вател и съдружник на CRA 
и професор по практика 
на градоустройствените 
технологии в Масачузет-
ския институт по техно-
логии. „Следващата стъп-
ка ще бъде да обединим 
данните в информационен 
пул, образувайки нещо 
като интернет на пъти-
щата. Това ще ни направи 
готови за революционен 
пробив, който е вероятно 
да се случи през следващо-
то десетилетие - навлиза-
нето на самоуправляеми-
те превозни средства“, 
добавил той.

Европейската косми-
ческа агенция (ESA) про-
веде първите в света из-
питания на електрически 
двигател, в който като 
гориво (работно тяло) 
се използват молекулите 
на разреден въздух. Тази 
технология е известна 
като Air-Breathing Electric 
Propulsion или Atmosphere-
Breathing Electric Propulsion 
(ABEP). Предвижда се по-
добни двигатели да бъдат 
инсталирани в сателити, 
които се движат бързо на 
много ниски орбити.

Учените обясняват, че 
с новия двигател косми-
ческите апарати няма да 
бъдат ограничени по от-
ношение на срока на екс-

плоатацията им подобно 
на сателита GOCE. Той е 
бил с йонен двигател и е 
използван за съставяне на 
картата на земната гра-
витация. „Технологичното 
време на живот на този 
сателит бе ограничено от 
количеството ксеноново 
гориво – апаратът разпо-
лагаше само с 40 кг. Кога-
то ксенонът свърши, са-
телитът падна от орбита 
и изгоря в атмосферата. 
Той работи в продължение 
на 56 месеца на височина 
260 км. С ABEP това няма 
как да стане, понеже дори 
и в най-горните слоеве на 
атмосферата има доста-
тъчно молекули кислород“, 
допълват от ESA.

Растения от расте-
ния – това е описанието 
на LEGO за първите им 
„устойчиви блокчета“. Те 
ще имитират ботаниче-
ски елементи като дърве-
та, листа и храсти. Всич-
ки ще са произведени от 
пластмаса на растителна 
основа – от захарна тръс-
тика. Промяната е част 
от целта на компанията 
да използва само устой-
чиви материали в своите 
опаковки и основни проду-
кти до 2030 г.

Вицепрезидентът по 
екологичната отговор-
ност в LEGO Group Тим 
Брукс заяви, че растител-
ният полиетилен прите-
жава същите свойства 
като обикновения, така че 
децата и родителите ве-
роятно няма да забележат 
разликата във външния 
вид и качеството на но-
вите блокчета. Първите 
играчки от този вид ще 
се появят в края на тази 

година.
Според компанията 

захарната тръстика е 
устойчиво произведена в 
съответствие с насоки-
те на Bioplastic Feedstock 
Alliance - инициатива на 
Световния фонд за дива-
та природа (WWF). LEGO 
дори си е партнирала с 
WWF при търсенето на 
правилния продукт.

Компанията не разкри 
подробности за рецикли-
рането на устойчивите 
блокчета. Засега е ясно, 
че органичният полимер 
трябва да може да бъде 
рециклиран няколко пъти, 
въпреки че вероятно не е 
100% биоразградим.

В Германия ще се реа-
лизира проект за преобра-
зуване на стари разпреде-
лителни табла в зарядни 
станции за електрически 
автомобили. С изпълнение-
то му в страната ще има 
нови 12 000 места, на кои-
то гражданите ще могат 
да заредят своите елмо-
били. Идеята е на Deutsche 
Telekom, който вече има 
два работещи прототипа 
на такива обекти. 

Очаква се процесът на 
преобразуване да започне 
през лятото и да приклю-
чи напълно до 2020 г. От 
компанията планират да 
превърнат 500 разпреде-
лителни кутии в стан-
ции за бързо зареждане 
(100 kW), а останалата 
част да са от второ ниво 
(22 kW). Тези, които са с 
по-слаба мощност, могат 
да захранят батерия за 

120 километра за около 
три и половина часа, дока-
то бързите - за около 30 
минути.

До този момент в Гер-
мания има около 10 800 
пункта за зареждане на 
електрически автомоби-
ли, но тази мрежа е твър-
де разпокъсана. Затова 
страната се стреми към 
укрепването й и доброто 
разпределение на точки-
те, което може да даде 
тласък на електрическата 
мобилност в страната. 
Това няма да е първият 
път, когато телекомуни-
кационна компания решава 
да използва инфраструк-
турата си за зареждане 
на електрически автомо-
били. През 2010 г. австрий-
ската Telekom Austria реши 
да преобразува старите 
улични телефонни кабини 
в зареждащи станции.
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Проф. д-р 
инж. Добрин Денев

През миналата година 
световните медии буквал-
но гръмнаха от новината, 
че в боите на картината 
„Маслинови дървета” на Вин-
сент ван Гог има замазан 
скакалец „без коремните му 
части”. Въпросната творба, 
която е много хубава, е до-
бре известна. Понастоящем 
се съхранява в музея „Нел-
сън-Аткинс” в Канзас Сити 
(Мисури), САЩ. Тя е нари-
сувана преди цели 128 годи-
ни – през 1889 г., или една 
година преди трагичното 
самоубийство на художни-
ка. Последното откритие за 
скакалеца с право принадле-
жи на  Мери Шафър, куратор 
в „Нелсън-Аткинс”, която под 
лупа изследвала въпросното 
платно на великия холандец. 
Така случайно се натъкнала 
на впечатлилата вече целия 
културен свят находка. Спо-
ред дадените от самата нея 
пояснения причината за не-
очакваното откритие било 
обстоятелството, че през 
последните си години 

Ван Гог е работил  

предимно на открито, 

сред природата и е тряб-
вало да се справя с предизви-
кателствата на ветровете, 
праха, мухите и вероятно на 
скакалците. Следователно 
можем да допуснем, че няка-
къв досаден представител 
на посочения вид ципокрили, 
които поначало не е извест-
но да нападат хора, е  ата-
кувал рисуващия художник 
– кой знае защо? Може би... 
с намерението да влезе по 
някакъв начин в модерното 
изкуство. И –  както сега се 
разбра - постигнал го е, за-
щото в прекия и преносния 
смисъл на понятието той 
„органично” присъства там.

Мери Шафър е на мнение, 
че необичайната находка е 
интересна и може да послу-
жи 

за определяне на сезона, 

тоест да се използва 
за датиране на картината, 
макар да е видно, че тя е от 
лятото, а годината се знае 
– 1889-а.

Ясно е, че всяка новина, 
колкото и незначителна ин-
формация да носи за твор-
чеството на Винсент ван 
Гог, има огромно значение, 
защото обогатява знание-
то ни за него и дори... ни до-
ближава до твърде сложния 

му вътрешен мир и светоу-
сещане на художник. Всичко, 
свързано него, има своето 
значение. Откритието за 
скакалеца не само оправдава, 
но и налага произведенията 
на изобразителното изку-
ство да се гледат отново и 
отново, още по-внимателно, 
още по-отблизо, включител-
но и под лупа. Специалисти-
те явно не всичко са видели. 
Шансът да се открие нещо 
ново вече е изключително 
малък, но той за щастие все 
още е налице. 

Въпросната картина не 
е единствената, в която 

присъстват маслинените 
градини в околностите на 
градчето Сен Реми, близо до 
Арл. Там художникът е живял 
(настанен в манастир, по-
точно в клиника за душевно 
болни) от май 1889 г. до края 

си. На маслинените градини 
Ван Гог е посветил няколко 
от своите последни платна, 
като е намерил за възмож-
но именно в тях да вложи по 
нещо от собствените си 
усещания, вълнения, терза-

ния, и разбира се, възгледа 
си за модерната живопис, а 
както сега се установява – 
и нещо от естествената 
природна среда. Изучавайки 
тези картини, включително 
по споменатия детайлен 
начин, и днес можем да от-
крием по нещо неочаквано 
- било скрито или само за-
гатнато, чрез което наис-
тина да се обогатим и дори 
„предпазливо да надникнем” 

в душевния свят на 
художника.

Известно е, че 
психическото със-
тояние на Ван Гог 
е намерило израз в 
много от неговите 
творби. Характер-
ните за последните 
години от живота 
му произведения 
всъщност са изпъл-
нени с комплекс от 
противоречиви чув-
ства, включително и 
особено мрачни. При-
мер за това е счита-
ната за негова 

последна работа  

„Житно поле с гарвани”, 

която е белязана именно 
с такива настроения. Спе-
циалистите са единодушни, 
че по това време художни-
кът е бил преследван от 

потискащи духа видения, 
че творчеството му е под-
властно на изблици на особе-
ни емоции и дори на психоза. 
Тези неща са добре известни 
и подробно описани.

В посока на същите 
оценки обаче бихме могли 
да погледнем на въпросната 
картина „със скакалеца” не 
само с помощта на лупата, 
а по малко по-различен начин. 
По-отдалеч и от собствен 
ъгъл. Така няма да е много 
трудно да забележим, че 
освен маслинени дървета, 
в „контекста” на платното, 
тоест в композицията има 
изобразени още... дракон 
или змей и кон или пегас. Те, 
макар че са доста отчет-

ливи, съвсем ненатрапчиво 
са вписани в цялостната 
композиция. Не са вградени 
вътре във фактурата на бо-
ите, както вече се установи 
за някои биологични видове, 
а са нарисувани. Човек, кол-
кото повече ги гледа, тол-

кова повече се убеждава, че 
ги има и че те без съмнение 
носят някакво допълнително 
послание към всичко остана-
ло. За целта художникът си е 
послужил с различни цветове 
и дори е оформил доста под-
робности.

Може да се предположи, 
че Ван Гог е дал особен из-
раз на чувствата и вълне-
нията, които периодически 
са го обхващали, всъщност 
неотклонно преследвали 
през последните години от 
живота му – от възторга и 
еуфорията от творчество-
то до тягостното усещане 
на безнадеждност и страх. 
От полета на духа до чер-
нилката на кошмарите. 
Тези чувства са въплътени 
съответно във фигурата на 
волния галопиращ кон и за-
плашителното присъствие 
на дракона. 

Две крайности – тоест 

истински Ван Гог! 

Това е нещото, което 
още може да се види на кар-
тината, вместено умело 
в клоните на маслиновите 
дървета. Възможно е някой 
вече да е обърнал внимание, 
а може и да не е. Дали Ван 
Гог е нарисувал въпросните 
образи съзнателно, или те са 
се получили случайно? Дали 
по този начин не е изографи-
сал нещо от собствената 
си душа – над покритата 
сякаш с въглени земя, меж-
ду стволовете и листата 
на напечените от южното 
френско слънце маслини?

Оставил ни е да гледаме 
и да гадаем...    

„Маслинови дървета”

„Маслинови дървета” с Алпите на заден план

„Звездна нощ”

„Слънчогледи”

„Ириси”

„Житно поле с гарвани”
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Светослав Загорски

Замисляли ли сте се за 
пътешествие в Русия? Ако 
отговорът е да, то веро-
ятно първите дестинации, 
които сте си набелязали, 
са Москва и Санкт Петер-
бург. Със сигурност това 
са градове, които си стру-
ва да се видят, но трябва 
да знаете, че има и други 
места, които са истински 
съкровищници за туриста. 

Един от най-популярни-
те маршрути на североиз-
ток от руската столица е 
така известният Златен 
пръстен.  Той включва 
средновековни градове 
като Сергиев Посад, Пе-
реславъл Залески, Рос-
тов, Кострома, Иваново, 
Суздал, Владимир и доста 
селища. Но една от дес-
тинациите в пръстена се 
отличава от останалите 
и това е Ярославъл. Той е 
административен център 
на Ярославска област и 
се намира на 282 км се-
вероизточно от Москва. 
Разпростира се по двата 
бряга на река Волга и се 
счита за 

едно от най-красивите 

населени места 

не само по нейното те-
чение, но и в цяла Русия. 

Предполага  се,  че 
градът е основан през 
1010 г. от Ярослав Мъдри 
за защита на Ростов от 
север. Дотогава там са 
живели представители на 
угро-фински народности. 
Първото споменаване на 
Ярославъл е датирано през 
1071 г. През 1218 г. става 
център на независимо 
княжество, а от 1463 г. 
е присъединен към Мос-
ковската държава. През 
XVII в. Ярославъл е втори 
по величина град в Русия. 
По време на полската 
окупация на Москва през 
1612 г. е временна столица 
на страната.

Днес освен туристи-
ческа дестинация Яросла-
въл е и крупен промишлен 
център, като в града се 
намира първият в света 
завод за синтетичен кау-
чук. Той е и важен транс-
портен възел, в който се 
пресичат много основни 

пътища в страната.
В Ярославъл са пред-

ставени всички основни 
направления на руска-
та архитектура от XVI 
-  X IX в.  Исторически-
ят център на града е в 
Списъка на световното 
културно и природно на-
следство на ЮНЕСКО от 
2005 г. Той е включен като 
изключителен пример на 
архитектурната и градо-
устройствената реформа 
на императрица Екатери-
на II, разгърната по цяла 
Русия в периода между 
1763 и 1830 г. В старата 
част има

140 архитектурни 

паметника, 

изградени между XVII 
- XVIII в. Крайбрежната 
улица е една от най-краси-
вите в Поволжието. Раз-
хождайки се по нея, ще ви-
дите старинни търговски 
къщи, храмове и музеи. На 
улицата са посадени липи 
и определено най-прият-
ното време за разходки е 
юни и юли, когато те цъф-
тят. Алеята отвежда към 
една белоснежна беседка, 
построена в средата на 
XIX век. Белите й колони 

се виждат отдалече, от 
брега на реката. Това е 
истинска архитектурна 
перла и естетична ембле-
ма на Ярославъл.

Сред най-запомнящите 
се забележителности на 

старинния град са него-
вите църкви. Две от тях 
няма как да не Ви направят 
впечатление. Едната е 

Спасо-Преображенският 

събор,

която е най-старата 
църковна постройка в Яро-
славъл. Храмът е издигнат 
през 1506 - 1516 г. върху ос-
новите на сграда, функцио-
нирала през 1216 - 1224 г. 
През XVI в. това място е 
оградено с каменна огра-
да. В църковния комплекс е 
основан манастир. От не-
говата камбанария се от-
крива великолепна гледка 
към други забележително-
сти на Ярославъл. Именно 
от манастира през 1612 г. 
Земското опълчение на 
Кузма Минин и Дмитрий 

Пожарски се отправя на 
битка за освобождаване-
то на Москва от полска-
та окупация. В рамките 
на манастира има исто-
рически музей резерват, 
в който могат да се ви-
дят уникални експонати 
на древна руска култура и 
иконография. През 1790 г. 
в богатата библиотека 
на Спасо-Преображенския 
събор е открита извест-
ната древноруска поема 
„Слово о полку Игореве“. 
Тя разказва за загубената 
битка от Игор, княза на 
Киевска Рус, през XII в. сре-
щу половците (куманите).

Втората религиозна 
забележителност в Яро-
славъл е 

храмът „Иля пророк”. 

Той се счита за ис-
тинския бисер на старин-
ната руска архитектура. 
Постройката е започната 
през 1647 г. и изписана до 
1681 г., но предшестве-
никът на този храм се е 
издигал малко по на юг от 
настоящия. Според леген-
дата Ярославъл Мудрий 
основал града в деня на 
Иля и затова църквата е 
кръстена на този пророк, 
който древните славяни 
асоциирали с Перун.

Други известни рели-
гиозни средища в града са 
ансамбълът в Коровницка 
слобода, в който са църк-
вите „Владимирска Божия 
майка“ и „Йоан Златоуст”. 
Интересна богослужебна 
сграда е и „Йоан Предте-
ча“ от XVII в. 

Не трябва да пропус-
кате и катедралата „Ус-
пение Богородично” с ней-
ните невероятни златни 
кубета. Обектът е из-
цяло реконструиран след 
2000 г.

Задължителни за по-
сещение са и храмът на 
Архангел Михаил, неокла-
сическото кметство от 
XVIII в., както и църквата 
„Св. Николай Надеин”.

На устието на река 
Толга пък се намира из-
вестният Толга манастир, 
основан в началото на 
XIV в. Това е друг безусло-
вен шедьовър на руската 
архитектура, който бук-
вално извира от дълбини-
те на вековете.

Сред градските забе-
лежителности, разбира 
се, е 

Ярославълският 

драматичен театър, 

който е първият руски 
общодостъпен дом на 
това изкуство. За дата 
на неговото основава-
не е приета да се смята 
1750 г., когато младият 
син на търговец Фьодор 
Волков организирал спек-
такъл в един свой хамбар. 
Пиесата е трагедията 
„Естер” на Жан Расин в 
превод на самия Волков. 
Специалната театрална 
сграда е построена на 
брега на Волга една годи-
на по-късно. 

След разходката из 
Стария град може да по-
сетите някой от интерес-
ните музеи на Ярославъл. 
Този на изящните изку-
ства е сравним с москов-
ските музеи - с много бо-
гати творчески колекции. 
Особено привличат окото 
картините на известни 
художници от XVIII и XX в. 

Много необичаен музей 
e „Музика и време“. В него 
могат да се видят музи-
кални кутии и часовници, 
грамофони и фонографи, 
звънци, силни и шумни 
като латерна, хармониум, 
който няма нищо общо с 
хармония, освен сходство-
то на имената, както и 
други експонати, които 
понякога имат доста да-
лечна връзка с мелодията. 

В Музея „Музика и вре-
ме“ се провеждат фести-
вали и церемониални съ-
бития, както и интересен 
булчински ритуал, при кой-
то момичето носи около 
врата звънец на конци, а 
младежът - яка с камбани. 
И всичко това се свързва 
в две магически песни.

Църквата  

„Иля пророк”

Красиви сгради в Стария град

Катедралата „Успение Богородично” 

и емблематичната беседка
Спасо-Преображенският събор
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Urban environment is a key topic for the long-

main problems facing the construction sector 

Eng. Stefan Chaikov, Chairman of the MB of 
Bulgarian Branch Chamber Roads:

Criteria in the tenders, relations between main contractor and subcontractor and lack of qualified 
staff are the topics to which companies in the region expect the Chamber to focus attention 

BCC gathers at a working meeting the managers of 
the branch organizations in sector “Construction” 

ACCENTS friday, 16 march 2018

The Executive Director of the 
Bulgarian Construction Chamber 
(BCC) Eng. Miroslav Maznev held a 
working meeting with the manage-
ment of the Regional Office of BCC 
in Razgrad. It took place in the Old 
Pliska Complex. At the meeting were 
discussed topical issues of interest 
to companies in the region – the 
criteria in the tenders, the relations 
between main contractor and sub-
contractor, the lack of qualified staff, 
etc. On behalf of the Regional Of-
fice of BCC – Razgrad participated: 
the Chairman of the Regional Office 
Eng. Georgi Izvorov, Eng. Mihail Dra-
ganov – member of the MB of BCC 
and District Board of the Regional 
Office, Svetoslav Petrov – member 
of the District Board of the Regional 
Office, the Chairman of the Control 
Board of the Regional Office Min-
cho Hristov and the members of the 
Control Board Eng. Atanas Atanasov 
and Tsvetan Ivanov, as well as other 
representatives of the local struc-
ture. The meeting was also attended 
by the editor-in-chief and procura-
tor of Stroitel Newspaper and PR of 
the Chamber Reneta Nikolova with a 
team of the branch edition. 

At the beginning Eng. Miroslav 
Maznev sent to the members of the 

Regional Office of BCC – Razgrad 
greetings from the Chairman of the 
MB of the Bulgarian Construction 
Chamber Eng. Iliyan Terziev and his 
wish the problems of the local mem-
bers of BCC to be heard in order to 
find ways for their solution. 

“We decided to hold such meet-
ings with the Regional Offices, at 
which we can discuss what has 
been achieved so far in a more in-
formal environment, as well as the 
current issues and difficulties faced 

by the construction companies in the 
region, to make review of the past 
year and to talk about what is ahead 
of us,” said Eng. Maznev. 

The Chairman of the Regional 
Office of BCC – Razgrad Eng. Geor-
gi Izvorov welcomed the participants 
in the meeting. He informed them 
about the results of the held at the 
end of January Management Board 
of the Chamber in Stara Zagora and 
about the decisions of the General 
Meeting in Sofia held in February. 

“A man of enormous author-
ity–Eng. Iliyan Terziev was elected 
at the General Meeting of BCC and 
almost unanimously,” said Eng. Izvo-
rov. He gave the floor to the mem-
ber of the MB of BCC Eng. Mihail 
Draganov to present the main prob-
lems with which the local companies 
face. “The market is fragmented; the 
criteria and the conduct of tenders 
remain among the main issues. It is 
not normal a company registered 
one month before a tender to win 
it at the highest price thanks to a 
stated term of performance one day 
before the other participants,” said 
Eng. Draganov. Work at the lowest 
prices destroys the sector, he add-
ed. As another important problem for 
the companies Eng. Draganov de-
fined the relations main contractor 
– subcontractor and appealed to the 
Chamber by all means to intervene 
to regulate these relations. Eng. Izv-
orov added that at the General Meet-
ing the newly elected Chairman Eng. 
Terziev had said that big companies 
without smaller ones could not per-
form their full activities. “The main 
problem comes from the financial 
parameters in which subcontractors 
work. For the good development of 
the sector a framework should be 

determined for this to happen,” said 
the Regional Office Chairman. 

The Executive Director of the 
Chamber Eng. Maznev thanked 
his colleagues from the Regional 
Office of the Chamber in Razgrad 
for the invitation to attend the work-
ing meeting. “The Chamber’s man-
agement appreciates this desire to 
openly discuss the problems of the 
sector. It is during such meetings 
that we can talk about specific is-
sues and look for common ways to 
act. Because the power of the Bul-
garian Construction Chamber is to 
be united,” said Eng. Maznev. “The 
low prices of work are a serious dif-
ficulty for construction companies in 
Bulgaria. We saw what happened to 
the building that caught fire in Lon-
don. There the thermal insulation 
was made for about 250 pounds per 
square meter and we make it for 45 
pounds. Materials and techniques 
are the same as those we use. The 
only difference is labor force and 
wages. That is why I think the prices 
of the construction product should 
be raised and hence the wages of 
the workers in the sector. In this way 
we will keep the qualified work force 
to stay, live and work in Bulgaria,” 
said Eng. Maznev. 

At the initiative of the 
Bulgar ian Const ruct ion 
Chamber (BCC) a working 
meeting will be held be-
tween the managers of the 
branch organizations in sec-
tor “Construction”. It will take 
place in the building of BCC. 
Host of the event will be 
the Chairman of the MB of 
BCC Eng. Iliyan Terziev. The 
meeting will be attended by 
the Chamber of Architects 
in Bulgaria, the Chamber of 

Engineers in the Investment 
Design, Bulgarian Associa-
tion of Consulting Engineers 
and Architects, Bulgarian 
Branch Chamber Roads and 
the Chamber of the Engi-
neers in Geodesy. Guest of 
the discussion will be Arch. 
Ivan Nestorov, head of the 
National Construction Su-
pervision Directorate. 

The managers of the 
branch organizations will dis-
cuss the current state of the 

legislative basis in the sector 
and the problems that need 
to be solved. They will de-
fine the topics and their fu-
ture steps for cooperation to 
improve the legislation in the 
sphere. BCC will initiate the 
creation of a working group 
to prepare and propose spe-
cific legislative amendments. 

A detailed coverage of 
the meeting expect in the 
next issue of Stroitel News-
paper. 

Eng. Chaikov, what will be 
the priorities of the Bulgar-
ian Branch Chamber Roads 
(BBCR) during the year?

Our main tasks in 2018 do 
not differ significantly from last 
year’s. We can say that since 
the General Meeting of BBCR, 
which took place in April 2017, 
started a process of unifica-
tion of the road sector, with 
consolidation continuing at the 
moment. We have eight new 
members in BBCR, which is 
a small number but is actually 
an increase of 12%. Apart from 
that, the Association of Road 
Consulting Engineers (ARCE) 
became an associated mem-
ber of the Chamber. 

Priority this year will also 
be our cooperation with the 
state administration, the Min-
istry of Regional Development 
and Public Works, the Road 
Infrastructure Agency (RIA) 
and the municipalities. The in-
tensive activity of the Advisory 
Board to the Chairman of the 
MB of RIA continues, which 
includes representatives of 
the BBCR, the Bulgarian Con-
struction Chamber (BCC), the 
Bulgarian Branch Association 
Road Safety (BBARS), ARCE, 
the University of Architecture, 
Civil Engineering and Geodesy 
(UACEG). The Board is work-
ing on a number of issues, the 
key issue being the forthcom-
ing standard procedures and 
contracts for the main types 
of road infrastructure activi-
ties – current and winter main-
tenance. Of course, our role 

there is purely consultative. We 
have made certain recommen-
dations based on our experi-
ence over the years, as well 
as some on our opinions. The 
proposals are in a process of 
coordinating at an administra-
tive level. It is expected in the 
next few months that public 
procurement contracts will be 
announced for maintenance 
of the roads in the country, as 
some of the contracts will be-
gin to expire. 

In my capacity as Chair-
man of the MB of BBCR I 
had several meetings with the 
Minister of Regional Develop-
ment and Public Works Nikolay 
Nankov. We are also in close 
contact with the Chairman of 
the Board of RIA Eng. Doncho 
Atanasov. We strive to defend 
the interest of our colleagues 
who have believed us and 
chose to consolidate around 
the new management of the 
Chamber. 

We work closely with 
UACEG, with Association Bul-
garian Forum for Transport 
Infrastructure, with BBARS. 
During this year BBCR will 
participate as co-organizer in 
all events of these structures. 
Separately, we start a series of 
practical seminars; the theme 
of the first will be “Preventive 
maintenance – design and 
technology”. They will be one-
day and will be held in Sofia. 
These seminars will be tradi-
tional and will be organized 
by BBCR three or four times 
a year. They will address cer-

tain practical problems, includ-
ing representatives from the 
administration. The aim is to 
improve the quality of our ac-
tivities through the exchange of 
good practices. 

We are proud that in 2017 
we were able to revive the ini-
tiative “Engineer of the Year” 
which was conducted by ARCE 
by 2015. We intend to preserve 
this tradition, as this is a pecu-
liar form of assessment of the 
sector to our colleagues who 
have contributed to the respec-
tive year or throughout their 
lives. In 2018 there will again 
be “Engineer of the Year” but 
we will probably pull the cere-
mony a little earlier, at the end 
of November. We have the idea 
then to make a practical semi-
nar the culmination of which 
will be the event “Engineer of 
the Year”.

We continue to actively 
cooperate with the Bulgarian 
Construction Chamber. With 
the Executive Director of BCC 
Eng. Miroslav Maznev we have 
long-term relationships, includ-
ing in the state administration 
taking different positions. 
BBCR and BCC are actively 
working towards improving the 
business climate in the con-
struction sector. 

In previous issues Stroi-
tel Newspaper presented 
the main conclusions of four 
of the seven reports on the 
basis of which will be pre-
pared the initial version of 
the long-term vision for the 
development of Sofia and 
the suburban areas by 2050. 
We remind that the docu-
ments were developed by 
more than 50 experts after 
surveys in seven directions 
which included the main 
topics related to the life and 
development of the city. Af-
ter acquainting you with the 
sectors Transport and Envi-
ronment, Economy and Man-
agement we now turn to the 
other three sectors – Urban 
environment, People and 
Identity and Culture.

The Urban environment 
surveys the existing housing 
stock, the architectural ac-
cessibility and the state of 
the underground infrastruc-
ture in the capital. Experts 
have studied the technical 
information about the build-

ings – location in the city, 
size, number of floors, con-
struction, function, built-up 
area, type of ownership, land 
category, classification of 
the properties and area. The 
analysis of the collected data 
shows that 36% of Sofia resi-
dential buildings are in panel 
blocks. Over 96% of the 
housing stock has a massive 
reinforced concrete structure 
– panel or solid, and only 
4% are semi-solid and flim-
sy. According to data from 
2016, in Sofia Municipality 

there are 609,858 residential 
buildings, of which 82,464 
are one-roomed, 249,790 
are two-roomed,  208,369 
three-roomed, 47,499 – 
four-roomed, 10,928 – five-
roomed and 10,808 with six 
and more rooms. “Evidence 
that Sofia is growing but not 
aging is the analysis of the 
age of buildings in the city. 
More than 26% of the hous-
ing stock is under 22 years, 
nearly 50% is under 32 years 
and only 4% is inherited be-
fore 1919,”specialists said.  
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Тенис

Бокс

Ски

Инж. Борис Недялков

ВИСША ЛИГА И ПЪРВА ДИВИЗИЯ

Проведе се интересен 2-ри кръг на Висша лига и 
Първа дивизия от Българска строителна футболна 
лига (БСФЛ), който завърши с интригуващи резул-
тати в двете дивизии. Водачите във временното 
класиране във Висша лига „Инфра Холдинг“ във втори 
пореден мач отбелязаха 4 попадения. Този път те 
бяха във вратата на отбора на „Ромстал ХЕС”, кой-
то може само да съжалява за изпуснатата точка, 
след минимална загуба от 4:3. За победителите от 
„Холдинга“ головете вкараха Георги Асенов (2), Иво 
Велчев и Антон Божков, а за „ромсталци“ точни бяха 
Кристиян Тодоров (2) и Дилян Василев.

Голмайсторът на „Бокал“ Георги Боянин отново 
беше на висота. Той реализира 4 гола във вратата 
на „Монтаж Строителни Конструкции“ и помогна на 
отбора си за първата пролетна победа със 7:2. Дру-
гите попадения за „Бокал“ реализираха Расим Рашид, 
Георги Братованов и Борислав Дамянов. За „Монтаж 
Строителни Конструкции“ на два пъти точен беше 
Иван Вучов.

Тимът на „Ергодом“ записа най-категоричната 
си за тази година победа 7:0 над „Марибор Строй“. С 
четири гола за победителите се отчете Станислав 
Димитров, Райко Глухарски вкара два, а Йордан Ди-
митров – един.

„Каммартон България“ макар и трудно се наложи 
над „Контракт Сити“ с 5:2. Головете реализираха 
Георги Серафимов (2), Банко Механджийски, Цветан 
Милотинов и Илви Каменски. 

„Артекс“ записа нова категорична победа над „Ин-
терхолд“ със 7:3 след точни изстрели на Александър 
Нацков (2), Александър Игнатов, Борис Атанасов, 
Владислав Великов, Владислав Гьошев и автогол на 
Георги Христов. Попаденията за „Интерхолд“ напра-
виха Димитър Иванов (2) и Венцислав Кръстев.

Жребият в Първа дивизия противопостави първия 
и втория отбор във временното класиране - „Рутекс“ 
и Pipe System. Момчетата на „Рутекс“, водени в този 
мач от своя мениджър проф. Стефанов, стигнаха до 
класическа победа с 3:0 след голове на Петър Ванков, 
Борислав Илиев и Христо Симеонов.

Първа победа в шампионата постигна и „Архите-
ктурно студио Stephen George“ с 5:0, след хеттрик 
на Борислав Шалев, и по едно попадение на Ивайло 
Костов и Йордан Начев във вратата на АПИ.

„Адамант Сървис Груп“ във втори пореден мач по-
каза висока класа и се наложи с категоричното 5:0 
над отбора на „Строителния техникум“. Точно за по-
бедителите бяха Трендафил Тенев (2), Георги Дянков, 
Ивайло Атанасов и Илия Гущеров. 

Бомбата на кръга поднесе тимът на „Кондекс“, 
който надигра с 4:2 селекцията на „Главболгарстрой“. 
Головете за „Кондекс“ бяха на Антон Антонов (2), Ве-
селин Антонов и Красимир Златев, а за „Главболгар-
строй“ и двата бяха дело на Пламен Яначков.

Ф
ут
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л

Испанците изненадващо спечелиха с 2:1 на „Олд Трафорд“
Страницата подготви 
Теодор Николов

Отборът на „Севиля“ ще играе 
1/4-финал в Шампионската лига. 
Това стана факт, след като ис-
панците изненадващо спечелиха с 
2:1 на „Олд Трафорд“ и отстраниха 
„Манчестър“ (Юнайтед) от надпре-
варата. Първата среща между два-
та тима бе завършила при 0:0 и в 
реванша всеки гол се очакваше да 
бъде решаващ. 

Вторият мач започна с добри 
атаки на домакините, но отлична-
та комбинация завърши с неточен 
удар на Лукаку. След това изстрел на 
Рашфорд бе блокиран. Постепенно 
обаче „червените дяволи“ отстъпиха 
инициативата и гостите започнаха 
да владеят повече топката и да съз-
дават опасности. До почивката оба-
че попадения нямаше и развръзката 
бе през второто полувреме.

Това се случи веднага след влиза-
нето на терена на Бен Йедер, който 
замени Муриел на върха на атаката 
в 72-рата минута. Малко по-късно 
той откри резултата. Отлична бър-
за атака завърши с подаване към 

Бен Йедер в наказателното поле, а 
той овладя и прати топката в левия 
ъгъл на вратата на „Манчестър“.

Моуриньо моментално реагира, 
като пусна в игра Марсиал и Мата 
на мястото на Лингард и Валенсия. 
Въпреки това „Манчестър“ (Юнай-
тед) получи втори гол в рамките на 
четири минути и негов автор от-
ново бе Бен Йедер. Френският на-
падател стреля с глава и въпреки 
опитите на Де Хеа да избие топка-
та премина голлинията и „Севиля“ 
поведе с 2:0.

В 84-ата минута „червените 
дяволи” се хвърлиха напред, но в 
оставащите минути натискът на 
домакините обаче така и не доведе 
до чисти положения, а в 92-рата ми-
нута Бен Йедер дори се размина с 
хеттрика. Той бе изведен сам срещу 
Де Хеа, а около него нямаше никой. 
Нападателят обаче стреля неточно 
в краката на вратаря. 

Така „Манчестър“ безславно се 
сбогува с Лигата на богатите, а ис-
панците продължават да мечтаят 
за още по-предно класиране.

Шампионът на Германия „Байерн“ 
(Мюнхен) записа безкомпромисно 
втора победа в осминафиналния си 
мач срещу „Бешикташ“. Възпитани-
ците на Юп Хайнкес заслужено спе-
челиха с 3:1 на реванша в Истанбул. 
Успехът дойде още в 18-ата минута, 
когато Мюлер центрира отдясно, а 
Тиаго, който не беше покрит, отбеля-
за с лекота от шест метра на втора 
греда - 0:1. Това бе гол номер 100 за 
„Байерн“ от началото на сезона.

Едва около половин минута след 
началото на втората част бавар-
ците вече водеха с две попадения. 
Рафиня центрира отдясно, вратарят 
Толга и бранителят Гьонюл не се раз-
браха и вторият сам насочи топката 
в собствената мрежа - 0:2. В 55-ата 
Хамес Родригес получи чудесен шанс 
за трети гол. Беше отсъдена дузпа 
в полза на баварския гранд, но колум-
биецът се подхлъзна и пропусна от 
бялата точка.

В 59-ата минута домакините 
намалиха резултата след грешка в 
защитата на гостите. Алаба загуби 
топката и Гьонюл бързо я подаде към 

Лав, който успя да я насочи към мре-
жата, а притичалият на голлинията 
Боатенг реагира много бавно и така 
„Бешикташ“ записа едно попадение. 

Две минути по-късно истанбулци 
можеха да изравнят. Пектемек засе-
че топката на пет метра от голли-
нията, насочвайки я много близо до 
гредата - встрани. В 84-ата герман-
ците оформиха крайния резултат. 
Алаба центрира, получи се рикошет, 
а резервата Сандро Вагнер отбеля-
за с гърди от самата голлиния. Така 
„Байерн“ се класира за 1/4-финалите 
от надпреварата за седма поредна 
година.

Доминик Тийм приключи участието си на турнира 
от сериите „Мастърс” в Индиън Уелс, след като получи 
тежка контузия, която не му позволи да завърши мача 
си срещу Пабло Куевас. Австриецът започна отлично и 
спечели първия сет с 6:3, но в средата на втория получи 
травма на десния глезен. Той остана на корта и продъл-
жи да се бори, но физическите проблеми затрудняваха 
играта му и мачът бе прекратен при резултат 3:6, 6:4, 
4:2 в полза на съперника му.

Отпадането на Тийм от своя страна означава, че 
Григор Димитров запазва четвъртото си място в све-
товната ранглиста. Австриецът единствен можеше да 
измести българина, но само при титла в Индиън Уелс. 
Както е известно, 26-годишният българин напусна 
„Мастърс“ след загуба с 6:7(4), 6:4, 3:6 от 39-ия в кла-
сацията на АТР испански ветеран Фернандо Вердаско.

Американската скиорка Линдзи Вон записа рекордната 
си 82-ра победа при жените в Световната купа по ски-
алпийски дисциплини, след като бе най-бърза в спускането 
на финалите в шведския зимен център Оре. Вон реализира 
пети успех за сезона с време 55.65 секунди на съкратеното 
заради неблагоприятни метеорологични условия трасе на 
пистата WM Strecke. Така американката се доближи само 
на 4 победи от рекордьора в алпийските ски Ингемар Сте-
нмарк (Швеция), който завърши кариерата си с 86 победи.

Голямата радост обаче беше за олимпийската шампи-
онка София Годжа от Италия, която финишира втора с из-
оставане от 6 стотни от секундата, но с това си осигури 
първа в кариерата си малка Световна купа. Тя завърши пър-
ва в подреждането в дисциплината спускане с 509 точки, 
като изпревари само с 3 точки Вон. Трета на 28 стотни от 
секундата се нареди Алис Мак Кенис (САЩ).

Тервел Пулев ще излезе 
на професионалния ринг в 
полутежка категория на 7 
април във Виена. Българи-
нът, който в Берлин се на-
ложи по точки над бившия 
световен шампион Вале-
рий Брудов, очаква срещу 
себе си сериозен и непобе-

ден до момента съперник.
На  между народна -

та гала в австрийската 
столица ще участват и 
националите на България 
в аматьорския бокс, кои-
то ще мерят сили срещу 
държавния тим на домаки-
ните.
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от Salvagni е също тол-
кова впечатляващ, кол-
кото екстериора. Вътре 
са използвани матов тик, 

бронз и други скъпи довър-
шителни материали, вдъ-
хновени от мотиви на Из-
точна Азия и Тихия океан. 

Иновациите също са 

видими.

Корпусът е замислен с 
множество хоризонтални 
прозорци, като се използ-
ва технология, която поз-
волява изгледът отвътре 
да бъде напълно прозра-
чен, а отвън те да се сли-
ват с цвета на корпуса. 

Британската компа-
ния, ангажирана да проек-
тира електроцентралата 
за задвижването, е избра-
ла хибриден вариант, спо-
собен да развие максимал-
на скорост от 18 възела. 

Tuhura прокарва идеята за 

„интелигентната лодка“, 

която прави крачка на-

пред в бъдещето. 

Технологичната инфра-
структура е разработена 
от холандската компания 
Van Berge Henegouwen, 
която въвежда система с 
изкуствен интелект, спо-
собна да регулира нивото 
на музиката, температу-
рата и други уреди, съз-
даващи комфорт. Яхтата 
има 360-градусово кино, па-
норамна част в опашката 
и СПА басейн на главната 
палуба. 

Скромната елегант-
ност и чувственост на 
примитивните органични 
форми, повтаряни навсякъ-
де, не са за всеки. Лодката е 
предназначена за хора с ис-
тински откривателски дух, 
които желаят да излязат от 
общоприетото. За произво-
дителя това е технически 
сложен и интригуващ про-
ект, който е коренно раз-
личен от предишните съв-
местни разработки с Игор 
Лобанов, но все пак 100% 
Oceanco ДНК. 

Елица Илчева

Я х т а т а  Tu h u r a  е 
най-новата концепция 
на холандската корабо-
строителница Oceanco и 
студиото Lobanov Design 
на руския дизайнер Игор 
Лобанов.  Интериорът 
е дело на компанията 
Achille Salvagni, а хибрид-
ният двигател - разра-
ботка  на  британска -
та BMT Nigel Gee Naval 
Architects. 115-метрова-
та суперлодка, вдъхно-
вена от елегантните 
форми на полинезийските 
канута и от корабите 
на маорите - коренното 
население на Нова Зелан-
дия, бе представена на 
Международното яхтено 
изложение в Дубай от 6 
до 8 март. Името Tuhura 
произлиза от глагола, 
който на маорски език 
означава открива, извеж-
да на светлина, изследва. 
И, разбира се, границите 
на обичайното са преско-
чени.

Радикалният дизайн 
на Лобанов наистина ни 
връща в древни времена. 
Екстериорният стил на-
помня на ранните канута, 
гнезда и други съдове, из-
ползвани преди стотици 
години. С прераждането 
на първичните форми се 
цели да се предизвика 
усещане за изследване и 
откритие. Интериорът 



31РЕЛАКСпетък, 16 март 2018 Ñòðîèòåë

СУДОКУ

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой

Лесно Трудно

Попълнете празните полета, така че всеки ред, всяка колона и 

всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

Виц  Бисери от кухнята

Добрата 

блондинка винаги си 
купуваше живи рибки  
от зоомагазина  
и ги пускаше на 
свобода... в гората...

Haй-дългият 
гpaждaнcки пoлeт 
в cвeтa тpae eдвa 

57 ceкyнди  
във въздyxa

Забавен кадър
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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 25 кв. см  50 лв. 

5. ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР В САЙТА  

(www.vestnikstroitel.bg)

Размер  298х55 пиксела
Цена 150 лв./месец


