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

®

Брой 16, година X, 20 април 2018

www.leo-bg.com

 ООД
 ХИДРОИЗОЛАЦИИ
 ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

Свилена Гражданска 
Ренета Николова

Вестник „Строител“ - изданието на КСБ, стана 
на 9 години. Заедно с екипа събитието отпразну-
ваха зам.-министърът на регионалното развитие и 
благоустройството инж. Валентин Йовев, предсе-
дателят на Управителния съвет на КСБ инж. Илиян 
Терзиев, инж. Пламен Пергелов, председател на СД 
на „Вестник Строител“ ЕАД, инж. Любомир Кача-
маков, член на ИБ и на УС на КСБ, председател на 
ОП на КСБ – София, вицепрезидент на FIEC и член 
на СД на „Вестник Строител“ ЕАД, Валентин Нико-
лов, председател на Контролния съвет на КСБ, инж. 
Виктор Шарков, първи зам.-председател на НКСВ. 

„Благодаря на целия екип на в. „Строител“, че 
прави този хубав вестник. Искам от името на Съ-
вета на директорите да Ви благодаря за труда, кой-
то полагате“, се обърна към екипа инж. Пергелов. 
„Разчитаме на Вас. Вестник „Строител“ е много до-
бър, но винаги можем и повече“, добави той и пожела 
изданието да не спира да се развива и да постига 
нови успехи.
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За празника поздравителни адреси в. „Строител“ 
получи от премиера Бойко Борисов, инж. Илиян Терзи-
ев, председател на УС на КСБ, вицепремиера Томислав 
Дончев, Искра Михайлова, председател на Комисията 
за регионално развитие към Европейския парламент, 
министъра на регионалното развитие и благоустрой-
ството Николай Нанков, министъра на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията Ивайло 
Московски, министъра на околната среда и водите Нено 
Димов, министъра за Българското председателство 
на Съвета на ЕС 2018 Лиляна Павлова, министъра на 
културата Боил Банов, Румен Порожанов, министър на 
земеделието, храните и горите, министъра на младе-
жта и спорта Красен Кралев, председателя на УС на 
НСОРБ инж. Даниел Панов, Йорданка Фандъкова, кмет 
на Столичната община, Елен Герджиков, председател 
на Столичния общински съвет, инж. Дончо Атанасов, 
председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“, 
Ивелина Василева, председател на парламентарната 
Комисия по околната среда и водите, арх. Иван Несто-
ров, началник на ДНСК, инж. Тодор Топалски, председа-
тел на УС на НКСВ, председателят на ОП на КСБ – Вра-
ца, инж. Росен Дудушки и др. 

Арх. Здравко Здравков, 
главен архитект на София: 
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Иван Иванов, член на УС на КСБ

Мирослав Еленков

Групата ЧЕЗ в България разширява об-
хвата на програмата „Стани стипенди-
ант на ЧЕЗ“, като от настоящата година 
в нея вече ще могат да участват и сту-
денти от електротехнически специал-
ности. Това съобщиха от дружеството. 
Целта е да се повиши популярността на 
тези специалности сред младите хора 
и да им се покаже, че те имат перспек-
тиви за развитие в енергийния сектор в 
България, който през последните годи-
ни претърпява изключително динамични 
промени.

„Чрез програмата „Стани стипенди-
ант на ЧЕЗ“ за ученици и студенти се 
надяваме да ги мотивираме да изберат 
професията на енергетика за своя съдба. 
Българската енергетика и българското 
общество имат нужда от младите си 
таланти“, каза Карел Крал, регионален 
мениджър на ЧЕЗ за България.

По програмата могат да кандидат-
стват всички студенти от технически 

висши учебни заведения на територията 
на Западна България. Всяка година ком-
панията ще предоставя стипендии на 
трима изявени студенти, класирани на 
конкурсен принцип и на база обявените 
критерии, които са публикувани на сай-
та www.stipendiant.com. Указанията за 
кандидатстване и сроковете ще бъдат 
предоставени и на предстоящата сесия 
на „ЧЕЗ Академия“, която ще се проведе 
на 26.04.2018 г. в новия Технически учебен 
център на „ЧЕЗ Разпределение България“.

Конкурсът „Стани стипендиант на 
ЧЕЗ“ е част от дългосрочна политика на 
дружеството за насърчаване на профе-
сионалното образование в България. Той 
стартира през 2012 г. и е насочен към 
ученици от XII клас на професионалните 
технически гимназии на територията на 
Западна България. Досега в състезание-
то са кандидатствали над 750 ученици, 
от които 49 са получили стипендии. По-
вече подробности за конкурса и прави-
лата може да бъде намерени на сайта: 
www.stipendiant.com.
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„Поздравявам Ви сърдечно по повод 
деветата годишнина на вестник „Стро-
ител“. Желая Ви здраве и нови журналис-
тически постижения“, пише в поздрави-
телния адрес от министър-председателя 
Бойко Борисов. „През изминалите години 
вестник „Строител“ се утвърди като ав-
торитетна медия, отразяваща всеобх-
ватно и безпристрастно проблематика-
та, събитията и приоритетите както на 
КСБ, така и на всички институции, фирми 
и заинтересовани в бранша. Надяваме се 
медията на Камарата да продължи да 
бъде еталон за специализирана журна-
листика, представяща перспективите за 
развитие на строителната индустрия в 
България“, се посочва в поздравителния 
адрес от инж. Илиян Терзиев. „Вярвам, че 
изданието ще продължи да допринася за 
решаването на истинските предизвика-
телства пред българската строителна 
индустрия“, заявява вицепремиерът То-
мислав Дончев. По думите на председа-
теля на Комисията за регионално разви-
тие към ЕП Искра Михайлова вестникът 
е „перфектният посредник между инсти-
туциите и четящата публика“. 

„От създаването на официалното 
издание на КСБ до сега допринесохте за 
добрия имидж на журналистиката в стра-
ната чрез професионализма на екипа, от-
крито и прозрачно отразяване на акту-
алните теми за бранша и обективното 
представяне на различните гледни точки. 
Показахте, че „Строител“ е един успешен 
проект на хората, съзиждащи модерния 
образ на страната“, пише до изданието 
министър Николай Нанков. „В. „Строител“ 
се превърна през последните девет годи-
ни от специализирано издание на КСБ в 
предпочитан източник на информация за 
широката публика“, казва министър Ивай-
ло Московски. „Вашият журналистически 
екип успява да отправи послания към чи-
тателската аудитория и жънете успехи 
сред бизнеса“, подчертава министър По-
рожанов. Министър Димов ни благодари 
за обективното и ангажирано отразява-
не на темите, свързани с опазването на 
околната среда у нас. 

„Заради доверието и професионализма 

на целия екип винаги имам Вашето издание на бюрото си“, 
акцентира министър Павлова. „Продължавайте да улавяте все 
така безпогрешно съвременните тенденции“, ни пожелава ми-
нистър Банов. „Високо ценя Вашия професионализъм и подход в 
това да търсите нови начини за поднасяне на новини и инфор-
мация“, подчертава министърът на младежта и спорта Красен 
Кралев.  „Вестникът се нарежда сред медиите с най-модерна 
визия“, пише в поздравителния адрес на председателя на УС 
на НСОРБ инж. Даниел Панов. Ивелина Василева ни поздравява 
за професионалния принос за повишаване на обществената 
информираност по въпросите на строителството, регионал-
ното развитие и околната среда. „Честит празник, приятели! 
Работата Ви е знак за професионализъм“, пише в поздрава си 
инж. Дончо Атанасов, председател на УС на АПИ. Арх. Иван 
Несторов, началник на ДНСК, подчертава, че вестникът е ко-
ректен партньор, който е успял да създаде свой оригинален 
медиен облик. Според председателя на УС на НКСВ инж. Тодор 
Топалски вестник „Строител“ е глашатаят на КСБ и на НКСВ. 

 стр. 1 Снимка Румен Добрев
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Десислава Бакърджиева

„Решенията, които предстои да се вземат относ-
но следващата многогодишна финансова рамка на ЕС, 
имат решаваща роля за развитието на жп транспорта 
в България“. Това заяви зам.-министърът на транспор-
та, информационните технологии и съобщенията Велик 
Занчев при откриването на среща на високо равнище 
на тема „Подкрепа от ЕС за развитието на железопът-
ния транспорт в България и Западни Балкани: настоящи 
възможности и бъдеща перспектива“. Събитието се 
проведе в рамките на календара на Българското пред-
седателство на Съвета на ЕС. Форумът бе организиран 
от Министерството на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията (МТИТС) в сътрудничество 
с Асоциацията на европейската железопътна транс-
портна индустрия (UNIFE). В него участие взеха още 
Андрей Новаков, член на Комисията за регионално разви-
тие към Европейския парламент, ген. директор на UNIFE 
Филип Ситроен, ръководителят на Представителство-
то на Европейската комисия в България Огнян Златев, 
както и представители на ЕК, бизнеса и др.

„Структурните фондове, Кохезионният фонд и Ме-
ханизмът за свързване на Европа са основни източници 
на финансиране на инфраструктурата в изоставащите 
региони на територията на ЕС и България много раз-
чита на тази подкрепа, за да продължи изграждането 
на базовата железопътна инфраструктура“, подчерта 
Велик Занчев. „Преди месец МТИТС приключи свое про-
учване относно необходимите инвестиции за свързване 
на транспортните мрежи на държавите от Западните 
Балкани и за изграждане на коридорите от основната 
TEN-T“, допълни зам.-министърът. Той посочи, че общи-
ят размер на средствата, нужни за строителство на 
всички жп връзки в региона, възлиза на 43 млрд. евро, 
като от тях осигурените до момента инвестиции от 
държавите са 8 млрд. евро.

В рамките на събитието беше обсъден и Четвър-
тият железопътен пакет. Той ще допринесе същест-
вено за развитието и ефективното функциониране на 
Единното европейско железопътно пространство. Чрез 
него ще се гарантират висока степен на безопасност, 
оперативна съвместимост, както и повишаване на кон-
курентоспособността на железниците.

Повече по темата четете в следващия брой на  
в. „Строител“.

Снимки Румен Добрев

Мирослав Еленков 

„На Балканите е нужен 
стратегически инвести-
ционен план за региона, 
който ще обедини ре-
сурсите, така че най-ва-
жните проекти за свър-
заност и растеж да се 
реализират.“ Това заяви 
министърът на икономи-
ката Емил Караниколов на 
международния форум „Ин-
фраструктура за растеж“, 
организиран от Българска 
банка за развитие (ББР). 

На конференцията водещи 
европейски икономисти, 
министри и банкери дис-
кутираха възможности-
те за финансирането на 
инфраструктурната и 
икономическа свързаност 
на Балканите. В нея взеха 
участие зам.-министърът 
на икономиката Лъчезар 
Борисов, председателят 
на Управителния съвет 

(УС) и главен изп. дирек-
тор на ББР Стоян Мавро-
диев, пpeдceдaтeлят нa 
УС на Eвpoпeйcкия фoнд зa 
cтpaтeгичecки инвecти-
ции (ЕФСИ) Гepacимoc 
Toмac. От страна на Ка-
марата на строителите 
в България присъстваха 
председателят на УС инж. 
Илиян Терзиев и изп. дирек-
тор инж. Мирослав Мазнев. 

Караниколов посочи, че 
няма друга алтернатива за 
региона освен свързанос-
тта, инфраструктурното 

развитие и европейската 
перспектива на държави-
те. „Тук започваме важния 
дебат за източниците и 
механизмите на финанси-
ране – без тях всичко ще 
остане само добро поже-
лание. Колкото повече вло-
жения в свързаност между 
страните на Балканите се 
реализират успешно, тол-
кова повече се разгръща 

икономическият потен-
циал на целия регион и на 
всяка от нашите икономи-
ки“, допълни той.

По думите му e време 
за хибридно финансиране, 
като се поставя фокус 
върху синергията меж-
ду ЕФСИ, Европейските 
структурни и инвести-
ционни фондове и ресурси-
те на националните банки 
за развитие. „Трябва да 
започнем да строим, защо-
то инфраструктурата е 
кръвоносната система на 
икономиката, а споделяне-
то на риска и съчетаване-
то на инвестиционните 
ресурси увеличава ангажи-
ментите за успех на всич-
ки“, каза Караниколов.

„Целта ни е срещата 
да се провежда всяка го-
дина със задача финансово 
сътрудничество, иконо-
мически просперитет и 
стабилност за страните 
в региона“, каза главният 
изп. директор на ББР Сто-
ян Мавродиев. „Идеята на 

ББР е да инвестира в об-
ществено-икономическо-
то развитие на страната, 
без да се стреми към мак-
симална печалба. Въпреки 
това имаме добри финан-
сови резултати - най-ви-
сок рейтинг за българска 
банка и привличане на се-
риозен ресурс от водещи 
чужди институции“, посочи 
Мавродиев.

„Oчaквaмe oщe пo-
aктивнo  yчacтиe  oт 
мpeжaтa oт нaциoнaлни 
бaнки зa paзвитиe в пpи-
лaгaнeтo нa инвecтици-
итe. B пapтньopcтвo c 
ББР чacтнитe пpoизвoди-
тeли мoгaт дa бъдaт пoд-
пoмoгнaти и дa пocтигнaт 
мнoгo“, зaяви председате-
лят на УС на ЕФСИ Гераси-
мос Toмac.

Oбщo 274 млрд. eвpo ca 
били oтпycнaти oт ЕФСИ 
зa пoдкpeпa нa  пpoeкти у 
нас. Пo дyмитe нa Toмac 
Бългapия e cpeд дeceттe 
cтpaни c нaй-дoбpo ycвoя-
вaнe нa cpeдcтвa.



5ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКАпетък, 20 април 2018 Ñòðîèòåë

Емил Христов

С кворум от 129 народ-
ни представители започна 
четвъртата сесия на 44-
тото Народно събрание. 
Началото беше дадено от 
зам.-председателя на пар-
ламента Емил Христов, 
който пожела успешна и 
ползотворна работа на 
колегите си. Заседанието 
продължи с декларации на 
парламентарните групи, 
в които те представи-
ха приоритетите си за 
настоящия политически 
сезон. 

Председателят на ПГ 
на ПП ГЕРБ Цветан Цве-
танов акцентира върху 
успешното протичане на 
Българското председа-
телство на Съвета на 
ЕС. „Проведохме над 1000 
срещи в София и Брюксел. 
Получихме само похвали 
от нашите партньори“, 
подчерта той и допъл-
ни, че близо 624 млн. лв. 
ще бъдат вложени по ОП 
„Региони в растеж 2014 - 
2020“ за подобряване на 
образователната инфра-
структура. По думите му 
Националната програма 
за енергийна ефектив-
ност на многофамилните 
жилищни сгради ще про-
дължи да работи. „При-
ключиха дейностите по 
над 1000 многофамилни 

жилищни блока. Заради 
интереса към програмата 
ще бъдат разработени и 
представени за публично 
обсъждане варианти за 
нейното продължаване 
по изцяло нов регламент“, 
подчерта Цветанов.  

По думите на пред-
седателя на ПГ „БСП за 
България“ Корнелия Нино-
ва Българското предсе-
дателство на Съвета на 
ЕС остава приоритет и 
за социалистите. Тя за-
яви, че основна задача на 
групата през следващите 
месеци са законопроекти, 
касаещи развитие на ико-
номиката, производство-
то и здравеопазването. 

Искрен  Веселинов, 
зам.-председател на ПГ 
„Обединени патриоти“, 
посочи, че предходният по-

литически сезон е бил ус-
пешен както за държава-
та, така и за Народното 
събрание. Той припомни, 
че от парламентарната 
група са внесени промени 
в Закона за устройството 
на територията, целящи 
да намалят администра-
тивната тежест за ин-
веститорите. 

В декларация от името 
на ПГ „Движение за права 
и свободи“ председателят 
й Мустафа Карадайъ каза, 
че визията за управление 
трябва да цели реформи. 
„Този подход изисква нов 
тип управление и форму-
ла“, подчерта той. 

От името на ПГ на ПП 
„Воля“ изказване направи 
зам.-председателят на 
парламента Веселин Ма-
решки.

Йорданка Фандъкова, кмет на Столичната община:

Росица Георгиева

„През тази година ни 
очаква тежък строителен 
сезон. Отново акцентът 
ни е върху базовата ин-
фраструктура. Около 20 
са големите обекти, по 
които ще работим“. Това 
заяви кметът на Столич-
ната община Йорданка 
Фандъкова при предста-
вяне на програмата за 
обновяване на инфра-
структурата в София. На 
събитието присъстваха 
и зам.-кметът с ресор 
„Транспорт и транспорт-
ни комуникации“ Евгени 
Крусев и гл. архитект 
Здравко Здравков. Фандъ-
кова обясни, че някои от 
проектите ще продължат 
да се изпълняват и през 
2019 г. 

Сред големите обекти 
през 2018 г. са цялостно-
то обновяване на трам-
вайните трасета по ул. 
„Граф Игнатиев“, ул. „Ка-
меноделска“, по бул. „Цар 
Борис I I I” ,  отсечка от 
трасето на трамвай 7 по 
бул. „България“. Кметът 
Фандъкова подчерта, че 
основните затруднения 
в трафика ще бъдат през 
юни, юли и август. 

10 млн. лв. са заделени 
за ремонт на тротоари-
те. Ще се работи още по 

подлеза на булевардите 
„България“ и „Акад. Иван 
Евстатиев Гешов“. 

От миналата годи-
на продължава изпълне-
нието на разширението 
на бул.  „Монтевидео“ . 
Ще бъде преасфалтиран 
бул. „Христофор Колумб“ в 
район „Дружба“.

„До края на май трябва 
да имаме избран изпълни-
тел за зоната около храм-
паметник „Св. Александър 
Невски“ и за подмяната 
на трамвайното трасе 
на бул. „Цар Борис III“, под-
черта Фандъкова.

„Продължаваме стро-
ителството на третия 
лъч на метрото. Пред-

стои да започнем изграж-
дането на шахта и съо-
ръжение за отклоняване 
на подземната железни-
ца към кв. „Гео Милев“ и 
кв. „Слатина“, затова ще 
се наложи стесняване на 
движението на бул. „Евло-
ги и Христо Георгиеви“, 
обясни тя.

„Благодаря на всички 
за търпението за вре-
мето, в което спираме и 
затрудняваме движение-
то, но това е начинът да 
обновяваме и изграждаме 
инфраструктура“, каза 
кметът Фандъкова.

 
Повече четете в след-

ващ брой на в. „Строител“

Снимки Румен Добрев
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Вестник „Строител“ е един от сериозните органи, които предават обективно информацията

Арх. Здравко Здравков, главен архитект на София: 

Свилена Гражданска 

Арх. Здравков, приетите 

от народните представители 

изменения в Закона за устрой-

ството и застрояването на 

Столичната община (ЗУЗСО) 

вече са обнародвани в Държавен 

вестник от 10 април т.г. Как те 

ще променят досегашната Ви 

дейност? 

Одобрените текстове на  
ЗУЗСО от 44-тото Народно събра-
ние вече са в сила от 16 април. Рад-
вам се, че те получиха подкрепата 
на повече от парламентарните 
групи, защото създават ясни пра-
вила по отношение на застроява-
нето в София. Те бяха инициирани 
от кмета на Столичната община 
Йорданка Фандъкова и внесени от 
депутати от ПГ на ПП ГЕРБ. Про-
мените спират възможностите 
за увеличаване на параметрите 
чрез създаване на формални ъгло-
ви имоти. Свидетели сме на много 
такива примери, които грубо нару-
шават градската среда. 

С приетите изменения се въ-
ведоха ограничения във височина-
та на сградите в зоните, за кои-
то липсваха такива. Така южно 
над Софийския околовръстен път 
(СОП) тя може максимално да 
е 15 м. За останалата част от 
града котата корниз е до 75 м 
в смесените многофункционал-
ни (СМФ) зони. Това решение се 
възприе като по-консервативно 
между първо и второ четене на 
промените на ЗУЗСО в парламен-
та. В историческия център на 
София се заложи височина до 50 м, 
като трябва да се отбележи, че 
нарастването на сградите във 
височина следва да бъде изслед-
вано кумулативно съвместно с 
другите изисквания за отстоя-
ние на сградите и съответните 
устройствени параметри за съ-
ответната зона.

Важен момент с приетите из-
менения в ЗУЗСО е създаването 
на редица правила по отношение 
на запазване на реализирани-
те жилищни комплекси. Досега 
действащата нормативна уред-
ба даваше възможност веднага 
след приключване на изключи-
телно сложните процедури по 
изработването на подробен ус-
тройствен план (ПУП) за зоните 
за комплексно жилищно застро-
яване да се стартира в малък об-
хват частично изменение. Вече 
въведохме стабилност на тези 
планове и те пет години няма да 
могат да бъдат променяни. От-
делно въведохме задължително 
урегулиране на реализираните зе-
лени площи в междублокови прос-
транства като площи за широко 
обществено ползване, без да се 
държи сметка за нормативите за 
прилежащи площи на съществу-
ващите сгради, така те попадат 
под общата защита на чл. 11 и не 
могат за бъдат преотреждани.

Съществена промяна в ЗУЗСО 
е увеличаване на срока за далеко-
перспективните територии от 
2020 г. до 2025 г. Целта е пони-
жаване на натиска върху тези 
зони, които не са обезпечени с 
инженерна инфраструктура и 
транспортни връзки. Задачата 
на изменението бе намаляване на 
дисперсното развитие на града 
по периферията. Така всеки, кой-
то реши да инвестира там, ще е 
наясно, че ангажиментът за из-
граждане на инфраструктурата 
остава изцяло за негова сметка. 
Това са част от мерките, които 
сме предприели за развитие на 
града в компактната му част, 
защото неконтролираното разви-
тие е свързано с придвижването 
в София изцяло с личен автомо-
бил.

Важна промяна са новите 
наредби, които въвеждаме – за 
градската среда и транспорт-
ния достъп. Първата цели да се 
създаде система от стандарти, 
които да бъдат обвързани както 
с подробните устройствени пла-
нове, така и с инвестиционните 
проекти, т.е. ще разширим обема 
и съдържанието на инвестицион-
ните проекти в определени зони, 
за да може да има задължителни 
изисквания към оформянето на 
фасадите, партерните етажи и 
елементите на градското обза-
веждане. Това е пилотно за Со-
фия и се надявам впоследствие 
опитът ни да бъде пренесен и в 
страната. В целия свят има ре-
дица примери за подобни мето-
дически указания как трябва да 

изглежда определена територия 
в историческия център или в от-
делни квартали, като се стига 
дори до елементите на градско-
то обзавеждане – цветови реше-
ния, форма и височина. Взимаме 
пример не само от Европа, но и 
от Америка и Азия. Идеята е да 
подредим градската среда, като 
създадем и конкретни задължения 
към собствениците. 

Другата наредба е за транс-
портния достъп. Целта й е да 
отговори на три основни въпро-
са – кой ще предоставя данните 
– Столичната община, или ще 
възлагаме на частно преброява-
не как ще се прави анализът по 
отношение на самото проучване, 
кой ще провери данните. 

Приетото изменение на ЗУЗСО 
е съществено и отчита  динамич-
ното развитие на града в рамки-
те на изминалите 10 години. Не-
обходимостта от тези промени 
беше наложителна и се радвам, че 
всички успяхме да се обединим око-
ло тях, включително и професио-
налните организации. Желанието 
да подредим нещата първоначално 
не срещна доброто разбиране от 
всички, но вследствие на редица 
срещи с колегите успяхме да ги 
убедим, че когато има работещи 
правила, ще е по-лесно и за проек-
тантите, бизнеса, строителите 
и т.н.

 
Кога планирате проектите 

на двете наредби да са готови? 

Заложили сме шестмесечен 
срок за целта. Проучваме доста 
сериозен европейски опит. Смя-

там, че ще ги внесем по график. 
Ще спомена, че в момента 

предложението за промяна в На-
редбата за преместваемите 
обекти, за рекламните, информа-
ционните и монументално-деко-
ративните елементи и за реклам-
ната дейност на територията 
на Столичната община е качено 
за обсъждане на електронната 
страница на Столичния общин-
ски съвет (СОС). Идеята е да въ-
ведем методически указания как 
трябва да изглеждат частите 
на градското обзавеждане, които 
излизат в публичните простран-
ства – летни градини, покрития, 
ползване на тротоари, включи-
телно и елементите, които се 
изнасят пред магазините – ка-
сетките с плодове и зеленчуци и 
т.н. Искаме не да ги унифицираме 
като войници, а да има ясни пра-
вила, които да приоритизират 
пешеходното придвижване.

Имаме огромен обем от рабо-
та, който трябва да свършим по 
отношение на промяна на норма-
тивната уредба. 

Ще има ли София своето 

сити? 

Между двете четения на 
промените в ЗУЗСО се въведе 
дефиниция за смесена много-
функционална зона за много висо-
ко застрояване. Къде ще бъдат 
разположени подобни територии 
ще бъде определено в бъдещето 
изменение на ОУП. Считам, че 
това е правилно решение, защото 
не бива такива зони да бъдат по-
сочвани предварително, преди да 

има съответния инвестиционен 
интерес, защото съществува 
опасност от спекулация с недви-
жими имоти. За това ни преду-
преди и италианският архитект 
Максимилиано Фуксас. Ще тръг-
нат да се изграждат сгради, от 
които няма да има необходимост. 
Градът сам ще покаже къде има 
нужда от подобни територии с 
високо застрояване. 

В момента една от тях, която 
естествено се оформя, е около 
метростанцията на бул. „Цари-
градско шосе“, където има обез-
печеност с добра връзка с АМ 
„Тракия“, СОП, с метрото, буферен 
паркинг и т.н. Предвиждам подоб-
но нещо да се случи и в зоната в 
западно направление на града, ко-
гато метрото стигне до СОП от 
метростанция „Люлин“. Подземна-
та железница е огромен катали-
затор на инвестиции в града. В 
момента се вижда това осезаемо 
по визите, които издавам в ком-
плексите „Дружба“ и „Овча купел“. 
Развитието на метрото проме-
ня облика на цели райони. Хората 
търсят близостта на жилищата 
до метростанциите (МС), защо-
то предпочитат използването на 
удобен градски транспорт вмес-
то личния автомобил. Същевре-
менно все повече ще се създават 
рестрикции за навлизането на 
коли в града. 

Кога да очакваме промяна на 

ОУП? 

Тя ще следва Визията за раз-
витието на София до 2050 г., по 
която работата най-вероятно 

Снимка Румен Добрев
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ще приключи в края на тази и на-
чалото на следващата година. 
(Повече за процеса за изготвяне 
на Визията за развитието на Со-
фия до 2050 г. на стр. 20)

Междувременно през този ме-
сец стартирахме съгласуването 
на изменението на ОУП по повод 
промените на трасето на метро-
то. Едната е свързана с лъча до 
Бизнес парка в „Младост“. По ОУП 
е заложено продължението му от 
там да завие на изток. Сега иде-
ята е да се обърне и да тръгне в 
западна посока с междинна метро-
станция на „Декатлон“ и послед-
ната спирка да е между Sofia Ring 
Mall и „Икеа“. Вече сме разговаряли 
със собствениците на терените 
там да се изгради връзка до лифт 
„Симеоново“. Така ще свържем ме-
трото с планината. 

Другата промяна касае тре-
тия метродиаметър. Едното 
му отклонение е в посока към 
кв. „Левски Г“. Другото ще тръг-
ва от Военна академия „Г. С. Ра-
ковски“, ще завива на изток, като 
преминава под бул. „Асен Йорда-
нов“ пред зала „Арена Армеец“, и 
ще продължи към комплексите, 
които се обособиха в местност-
та Къро. 

Следващата промяна е от 
МС „Люлин“ с междинна спирка 
във втори и трети микрорайон и 
достигане до СОП. Това е чудесен 
вариант за развитието на буфер 
в тази зона за трафика, който 
идва от АМ „Люлин“, Божурище, 
Драгоман и Сливница.

Другата връзка, която е пред-
видена, е от МС „Витоша“ с от-
клонение към „Студентски град“, 
като ще има станции на бул. „Чер-
ни връх“, бул. „Симеоновско шосе“, 
пред Националната спортна ака-
демия „Васил Левски“ и до Висше-
то училище по телекомуникации 
и пощи. 

Процедурата по отношение 
на изменение на ОУП, касаеща ме-
трото, стартира със съгласуване 
на заданието. През следващите 
месеци ще проведем обществено 
обсъждане. 

Докъде стигна развитието 

на пешеходните територии в 

София? 

Приключи процедурата за из-
бор на изпълнител за зона 2 по 
ул. „Граф Игнатиев“, на финална-
та фаза е тази и за зона 4 около 
храм-паметник „Свети Алексан-
дър Невски“. 

Ще продължим дейността ни 
по развитие на пешеходните зони 
с конкурса за пл. „Света Неделя“, 
като задачата ни е да свържем 
площада с участъка от бул. „Ви-
тоша“, който е между ул. „Алабин“ 
и бул. „Александър Стамболийски“. 
Имаме намерение през тази го-
дина да започнем да го ползваме 
по-активно като пешеходно прос-
транство с кампанийни събития, 
до премирането на проект. След 
това ще работим и за продължа-
ване на пешеходната зоната до 
ул. „Съборна“. 

Междувременно зам.-кметът 
с ресор „Транспорт и транспорт-
на комуникация“ Евгени Крусев 
освободи южния тротоар на ул. 
„Съборна“ от паркирани автомо-
били. Идеята ни е постепенно 
да правим това и в други зони на 
центъра. Вече го сторихме с пър-

вия пръстен около паметника на 
„Цар Александър II Освободител“ 
срещу Народното събрание. Все 
по-трудно ще става да се парки-
ра в централната градска част. 
Това е последователна политика 
за намаляване на броя на автомо-
билите и за да се демотивират 
хората да се придвижват в цен-
търа с коли. 

Проведохте заседание на 

специализирания състав на Об-

щинския експертен съвет по 

устройство на територията 

за решаване на проблемите на 

транспорта в югозападната 

част на големия център в гр. Со-

фия (териториален обхват: 

пл. „Македония“ – бул. „Христо 

Ботев“ – бул. „Ген. Скобелев“ – 

подлеза пред Националния дворец 

на културата (НДК) – бул. „Бъл-

гария“ – бул. „Черни връх“ – 

бул. „Арсеналски“). 

Вече седем години трамвай 6 
минава под прозорците на хората, 
които живеят на бул. „Скобелев“, 
и техните очаквания е той да 
бъде преместен. От друга стра-
на, имаме желанието на гражда-
ните, които са в района на бул. 
„Арсеналски“, да ползват градския 
транспорт. Решението на екс-
пертния съвет е да се внесат в 
СОС двата варианта, които оси-
гуряват двуколовозно развитие 
на трамваите по бул. „Скобелев“ и 
тролей. Единият предлага пробив 
на съществуващия тунел и изли-
зането пред бул. „Витоша“ с една 
дълга рампа на трамвая. Други-
ят вариант е развитие на тро-
лейбусен транспорт, който да е 
по ул. „Бяла черква“, по бул. „Ар-
сеналски“ и оттам по бул. „Черни 
връх“, като може да бъде развит 
в посока Многопрофилна болница 
за активно лечение „Света Анна“ 
или кръговото кръстовище при 
Сточна гара. Считам, че и двата 
варианта имат своите предим-
ства и недостатъци. Ще напра-
вим симулация по отношение на 
броя натоварвания от страна на 
пътниците заедно с микросиму-
лация за зоните на Петте кьо-
шета и на „Черни връх“ и „Бълга-
рия“. След това ще внеса доклад 
в Комисията по устройство на 
територията, архитектура, дос-
тъпна среда и жилищна политика 
и Комисията по транспорт и ту-
ризъм към СОС, за да може да се 
вземе достатъчно информирано 
решение. Все пак трябва да се на-
прави анализ на двата варианта 
и като цена. 

Какви са плановете Ви за 

развитие на веломрежата? 

Радвам се, че виждам все 
повече хора по велотрасетата, 
които направихме. За мен е ва-
жно да се реализира и системата 
от меки мерки, за да могат да се 
използват още повече. Послед-
ните алеи, които изградихме, са 
изключително добри и безопасни. 
Оттук нататък задачата ни със 
зам.-кмета Крусев е да свържем 
трасетата в цялостни маршру-
ти. По всички нови и ремонтирани 
улици, които отговарят на схе-
мата, залагаме подобни обекти, 
включително с новите ПУП-ове 
планираме развитие на веломре-
жата. Трасетата ще се изграж-
дат максимално съгласувано с 

хората, които ги ползват. Напра-
вих заедно със зам.-кмета Крусев 
среща с велоорганизациите. 

По издадените разрешител-

ни за строеж как оценявате раз-

витието на сектора в София? 

Ръстът е много висок, но 
само по отношение на жилищно-
то строителство. Забелязвам 
добра тенденция в бившата на-
учно-производствена зона „Хла-
дилника“. Собствеността там 
не е толкова разпокъсана и няма 
огромен брой частни инвестито-
ри. Благодарение на това успях да 
събера всички, за да се направи 
градоустройството в тази зона, 
за да се реализира велосипедната 
мрежа и пешеходното придвижва-
не. Желанието ми е да се израбо-
ти анализ за броя обитатели, за 
необходимостта от обекти на 
обществено обслужване, да се 
създаде правилният микс от ра-
бота, забавление и обитаване в 
рамките на един такъв квартал, 
за да може да се намали броят на 
единичните пътувания. В подобни 
бивши индустриални зони се дава 
тази възможност за развитие. 
Проблемът е, че в повечето слу-
чаи всеки инвеститор търси да 
извлече максималното от имота 
си, без да отчете влиянието на 
бъдещата сграда в цялостната 
градска тъкан.

Иначе се издават основно раз-
решителни за жилищно застро-
яване и пазарът на този сегмент 
върви нагоре. Провеждам срещи с 
инвеститорите, като целя да ги 
накарам да мислят в една по-да-
лечна перспектива, защото лоши-
те примери са налице. Не можеш 
да изграждаш един продукт и да 
му търсиш печалбата в рамките 
на 36 или 48 месеца. Трябва да си 
наясно, че той трябва да е доста-
тъчно устойчив, защото в него 
ще живеят хора през следващите 
10, 20 или 50 години. Той трябва 
да им осигури нормалния комфорт 
на обитаване. 

Радвам се, че строителният 
сектор върви нагоре, но е важно 
да се мисли и в една по-далечна 
перспектива. В момента, в който 
пазарът се свие, ще се търсят 
само продуктите, които са дос-
татъчно стабилни и качествени.

Как протича партньорство-

то Ви с Камарата на строите-

лите в България? 

Работя чудесно с КСБ и с но-
вия председател на Управител-
ния съвет инж. Илиян Терзиев. 
Благодаря за подкрепата, която 
получих за промените в ЗУЗСО. 
На срещата, която направихме 
заедно в кк Боровец, им пред-
ставих измененията. Те бяха 
едни от първите, които приеха 
идеята, че има необходимост от 
подобно регламентиране. Впо-
следствие успяхме да убедим и 
другите организации. Необходи-
мостта от ясни правила е важна 
за всички. 

Оттук нататък ще работим 
активно с КСБ да намерим начи-
на, по който Столичната община 
да придобива улици, особено в юж-
ните квартали. 

Другото, което е важно, е 
разтоварване на администраци-
ята от тежестта за одобряване 
на инвестиционни проекти, т.е. 

тежестта да бъде върната към 
проектанти, надзорници и стро-
ители. Получава се така, че при 
проект за къща има хубава 3D 
визуализация, а не е помислено 
за елементарни неща като де-
тайлите за водоотвеждането 
например. Не може проектантът 
да се крие зад надзорника, той пък 
зад главния архитект и в крайна 
сметка строителят, приемател-
ната комисия и хората, които 
купуват обектите, почват да 
търсят кой е виновникът за про-
блемите. Трябва да има разпре-
деление на отговорностите по 
цялата верига. 

Вестник „Строител“ навър-

ши 9 години. Какво ще ни поже-

лаете за рождения ден? 

Вече не сте никак малки. На-

трупахте достатъчно опит и 
сте един от сериозните органи, 
които предават обективно ин-
формацията. Искам да благодаря, 
че работим толкова добре заед-
но. Пожелавам да продължите да 
сте все така активни по отно-
шение на проблематиката в це-
лия строителен сектор, защото 
ние имаме нужда от промяна в 
нормативната уредба и в начи-
на на мислене на хората, а това 
става само чрез правилната ко-
муникация. Заедно успяваме да 
убедим хората, че не е важно как-
во тяхната сграда ще успее да 
вземе от града като параметри, 
а как тя ще влияе на неговата ви-
зия. Медията Ви е проводник на 
идеята да накараме инвестито-
рите да мислят повече за София 
и нейното развитие.
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в общината, и Валентин 
Златински – директор на 
Дирекция „Инспекция по 
труда“ - Кюстендил. Пред-
седателят на ОП на КСБ 
– Кюстендил, инж. Свето-
слав Борисов откри сре-
щата, която се проведе 
в новата зала на Област-
ното представителство, 
и приветства присъства-
щите с добре дошли. 

„От една страна, цел-
та на срещата е члено-
вете на ОП на КСБ – Кюс-
тендил, да се запознаят 
с новото ръководство на 
Камарата, а от друга – да 
представим своите про-
блеми пред представите-
лите на местната власт. 
Смятам, че този формат 
за провеждане на работни 
дискусии е подходящ. На-
дявам се да организираме 
подобни мероприятия и за 
бъдеще“, каза инж. Свето-
слав Борисов. 

„Идвам във Вашия реги-
он с огромно удоволствие. 
Преди близо два месеца 
с инж. Мирослав Мазнев 
бяхме избрани на ръко-
водните постове в КСБ, 
съответно като предсе-
дател на УС и изп. дирек-
тор. През този период ор-
ганизирахме поредица от 
срещи с редица държавни 
институции - министер-
ства, агенции, общини. 
На тях представяме на-
шите приоритети, какво 
е състоянието на секто-
ра, проблемите, пред кои-
то са изправени нашите 
фирми членове, и търсим 
начините как бихме си 
партнирали с тях“, заяви 

инж. Терзиев. „Поели сме 
ангажимент да посетим 
всички Областни пред-
ставителства на КСБ, да 
чуем какво мислите и да се 
запознаем с проблемите 
на местните фирми. Вече 
бяхме в Русе, Разград, Ва-
рна и Добрич. Проблемите 
навсякъде са едни и същи, 
затова заедно ще търсим 
решенията им“, обясни 
председателят на УС на 
КСБ. 

„През последните годи-
ни Камарата се утвърди 
като институция. Нашият 
глас се чува. Позицията ни 

може да стигне до всеки 
един представител на цен-
тралната или местната 
власт“, каза изп. директор 
на КСБ инж. Мирослав Маз-
нев. „В момента 80% от 
заетостта в бранша се 
осигуряват от обществе-
ните поръчки. Общините 
са сред най-големите бе-
нефициенти. Ето защо за 
нас връзките, които осъ-
ществяваме с местната 
власт, са изключително 
важни. Започнахме работа 
по иницииране на законода-
телни промени. Безспорно 
Законът за обществените 
поръчки (ЗОП) и Законът 
за устройството на тери-
торията (ЗУТ) не работят 
добре в момента. Знаете 
специално по ЗОП колко 
проблеми се създават с 
тръжните документи. Все 
по-осезаема е липсата на 
квалифицирани кадри. Това 
е другият сериозен въпрос, 
който Камарата и бран-
шът като цяло трябва да 
се опитаме да разрешим“, 
допълни инж. Мазнев. 

Като основен проблем 
по време на проведената 
дискусия в Кюстендил 

се очерта борбата с т.нар. 

сив сектор – 

фирми, които работят, 
без да са вписани в Цен-
тралния професионален 
регистър на строителя 
(ЦПРС), като не спазват 
трудовото и осигурител-
ното законодателство, 
правилата за безопасност 
и ощетяват държавата, 
като не плащат данъци. 

Тази група създава нело-
ялна конкуренция за леги-
тимните фирми, от една 
страна, а от друга, краде 
работници поради това, че 
им се плаща на ръка, без 
документи. „Арматурис-
ти и кофражисти – най-
търсените специалисти 
в момента, отиват и ра-
ботят там на по-високи 
от нашите цени в т.нар. 
бригади. Има ги навсякъде. 
Те не плащат нищо - нито 
осигуровки, нито данъци, 
нито ДДС. А РДНСК про-
верява само нас“, сподели 
инж. Атанас Кирилов, член 
на Контролния съвет на 
КСБ. „Чест прави този 
подход на новото ръковод-
ство за срещи с Област-
ните представителства“, 
коментира инж. Кирилов. 

„Истина е, че проверя-
ваме само юридическите 
лица. Правили сме опити за 
контрол на тези бригади, 
но те не съществуват в 
правния мир. Ако има за-
конодателство, ние ще го 
прилагаме“, каза директо-
рът на Дирекция „Инспек-
ция по труда“ – Кюстен-
дил, Златински. 

„Вашите проблеми са 
и наши. Ние сме възложи-
тели на най-големите про-
екти в региона. Ние също 
изпитваме трудности при 
изпълняване на изисквани-
ята на ЗОП. Проверявани 
сме за всяка обществена 
поръчка от поне две ин-
ституции, затова мно-
го внимаваме как правим 
процедурите“, заяви инж. 
Росица Плачкова, зам.-
кмет по „Инвестиционна 
политика“ на община Кюс-
тендил. 

„За съжаление има-
ме случаи на подаване на 
оферти, в които са вклю-
чени и фалшиви докумен-
ти. Превръщаме се в сле-
дователи, за да можем да 
установим фактическата 
обстановка и да прове-
дем по най-правилния на-
чин търговете. Нерядко 
сме търпели последици 
от сключени договори с 
фирми, които не си изпъл-
няват задълженията или 
които никога не са имали 
такива намерения, като 
са се надявали на подиз-
пълнители“, поясни тя. „По 
този въпрос много може 
да се каже и да се поми-
сли. Напълно Ви подкрепям 
за това, което споделя-
те за тези бригади от 
сивия сектор“, каза инж. 
Плачкова. Ръководството 
на Камарата, Областно-
то представителство 
и представителите на 
местната власт се до-
говориха срещите им да 
бъдат регулярни, а при не-
обходимост за подготовка 
на документи КСБ да оси-
гурява експерти.

След срещата в Кюстендил беше 
посетен изграждащият се Медико-бал-
неологичен комплекс „Св. Иван Рилски“. 
Той ще се състои от три модула и ще 
разполага с 324 места за рехабилита-
ция и възстановяване, 430 места легло-
ва база и още 380 места в конферентни 
центрове. В него ще работят 244 души. 
В ниското тяло ще бъде разположен 
рехабилитационен и възстановителен 
център. Там ще се извършва основната 
част от дейностите по лечебни и оздра-
вителни процедури. Предвижда се в него 
да има басейн с минерална вода, кабини с 
джакузи, тангентори, апарати за физи-
отерапия, руска баня, калолечение, аро-
матерапия, масажи и други. В центъра 
ще се лекуват травматични, ставни и 
мускулни заболявания, както и на пери-
ферната нервна и дихателна система. 

Предварителната стойност на 
целия проект е около 6 071 996,95 лв.,  
финансирането е от общината. Функ-
ционирането на комплекса може да се 
класифицира като път към здравен ту-

ризъм. Широк спектър заболявания ще 
се лекуват в балнеологичния комплекс 
– кюстендилската минерална вода води 
до подобрение при над 50 болести. 

След срещата в Перник бяха посете-
ни санирани блокове по Националната про-
грама за енергийна ефективност на мно-
гофамилните жилищни сгради. „Перник е 
един от първенците с 44 санирани блока“, 
обясни кметът Церовска. Строителите 
и кметът Церовска бяха посрещнати с 
възторг от гражданите, живеещи в обно-
вените здания, които изразиха своята ис-
крена благодарност към местната власт 

и изпълнителите.  По Националната 
програма в кв. „Тева“ в момента се 
санират три блока с общо чети-
ри входа. Те са съответно 6-, 7- и 
8-етажни с обща РЗП 7 440 кв. м.  
Очаква се строително-монтаж-
ните работи да бъдат завършени 
скоро. 

Посетени бяха и детски, и 
спортни площадки, реализирани със 
средства по „ОПРР 2014 – 2020“. 

Продължават срещите на ръководството 
на КСБ с ОП на Камарата и местната власт

Мартин Славчев
Ренета Николова

Актуални  въпроси, 
касаещи бранша,  бяха 
обсъдени на срещи на 
ръководството на КСБ 
и Областните предста-
вителства на Камарата 
в Кюстендил и Перник, 
на които бяха поканени и 
представители на мест-
ната власт, Регионална-
та дирекция за национа-
лен строителен контрол 
(РДНСК), Инспекцията по 
труда и професионални-
те училища. В събитията 
участваха председателят 
на Управителния съвет 
(УС) на КСБ инж. Илиян 
Терзиев, изп. директор 
инж. Мирослав Мазнев, 
Димитър Копаров, начал-
ник-отдел „Организацион-
на политика“, инж. Виктор 

Шарков, зам.-председател 
на УС на Националния клуб 
на строителите ветерани 
(НКСВ), Ренета Николова, 
главен редактор и проку-
рист на в. „Строител“ и 
ПР на КСБ. 

Гости на срещата в 
Кюстендил бяха инж. Ро-
сица Плачкова, зам.-кмет 
с ресор „Инвестиционна 
политика“, Илиян Фусков 
– началник-отдел „Капи-
талово строителство“ 

Граждани изразиха своята благодарност 

към строителите за санираните блокове

След срещата в Кюстендил беше посетен 

изграждащият се Медико-балнеологичен 

комплекс „Св. Иван Рилски” 
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ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
    ДО 
    ИНЖ. ПЛАМЕН ПЕРГЕЛОВ – 
    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД НА В. „СТРОИТЕЛ“ ЕАД
    Г-ЖА РЕНЕТА НИКОЛОВА –
    ПРОКУРИСТ И ГЛАВЕН РЕДАКТОР

УВАЖАЕМИ Г-Н ПЕРГЕЛОВ,
УВАЖАЕМА Г-ЖО НИКОЛОВА,

Приемете най-искрените ми пожелания по случай рождения ден на в. „Стро-
ител“.

Това е повод да засвидетелствам пред Вас моето и на моите колеги уважение 
и признателност за дългогодишната и ползотворна работа.

С най-добри чувства пожелавам на Вас и на екипа на вестник „Строител“ да 
бъдете живи и здрави, просперитет и професионални успехи. 

С уважение:    Инж. Р. Дудушки 
03.04.2018 г.    Председател на ОП на КСБ - Враца

ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО – ВРАЦА

Инж. Ивелина Велчева, 
ОП на КСБ - Шумен

Областното представителство на 
КСБ – Шумен (ОП на КСБ - Шумен), съв-
местно със „Строителна квалификация“ 
ЕАД  проведе ежегодните си обучения 
по здравословни и безопасни условия на 
труд (ЗБУТ). Те бяха разделени в три мо-
дула: „Длъжностно лице по безопасност 
и здраве в строителството“, „Координа-
тор по безопасност и здраве в строи-
телството“ и „Контрол върху качество-

то на изпълнение на строителството, за 
съответствие на влаганите в строежи-
те строителни продукти със същест-
вените изисквания за безопасност“. За 
всички членове на КСБ и фирми, вписани 
в ЦПРС, курсовете бяха напълно безплат-
ни. Общо в трите модула бяха обучени 
над 70 души.

Лектор бе доц. д-р инж. Лъчезар Хрис-
чев, преподавател в УАСГ, който запозна 
участниците със съвременните изисква-
ния за тези длъжности, както и с приме-
ри от практиката.

Ренета Николова

Ръководството на Камарата на 
строителите в България и председате-
лят на ДПС Мустафа Карадайъ проведо-
ха работна среща. На нея присъстваха 
още зам.-председателят на ДПС Ахмед 
Ахмедов, народните представители и 
членове на Комисията по регионална 
политика, благоустройство и местно 
самоуправление Рамадан Аталай и Танер 
Али, народният представител Велисла-
ва Кръстева. КСБ бе представена от 
председателя на Управителния съвет 
на Камарата инж. Илиян 
Терзиев, зам.-председателя 
Владимир Житенски,  из-
пълнителния директор Ми-
рослав Мазнев, членовете 
на УС инж. Любомир Кача-
маков, Руен Панчев и Лю-
бомир Пейновски, Ренета 
Николова, гл. редактор на 
в. „Строител“ и ПР на КСБ. 
По време на срещата бяха 
обсъдени теми, засягащи 
строителния бранш, сред 
които належащите проме-
ни в Закона за устройство 
на територията, необходи-
мостта от промени в ЗОП, 

проблемът с липсата на квалифицирани 
кадри в бранша. Ръководството на ДПС 
и Камарата на строителите изразиха 
своята готовност за сътрудничество в 
законодателната дейност. ДПС от своя 
страна увери представителите на Кама-
рата, че както винаги ще търси баланса 
между бизнеса и ползващите услугата. 
Мустафа Кара дайъ подкрепи подобни ини-
циативи и заяви готовност ДПС да рабо-
ти с активните граждани по отношение 
на въздействие върху управлението при 
вземането на решения, както и за подо-
бряването на качеството на живот.

С
ни

м
ки

 а
вт

ор
ът

На работната среща на 

ръководството на КСБ  

в Перник 

присъстваха Вяра Це-
ровска, кмет на община 
Перник, инж. Владислав 
Караилиев – зам.-кмет 
с ресор „Изграждане на 
инфраструктура и ТСУ“, 
инж. Богомил Алексов, 
директор на Дирекция 
„Строителство, инфра-

структура и екология“, 
Цветелина Миленова, ди-
ректор на Професионална-
та гимназия по техника и 
строителство „Арх. Йор-
дан Миланов“, и Димитър 
Живков, член на УС на КСБ. 
Домакин на събитието бе 
инж. Таня Каменова, пред-
седател на ОП на КСБ – 
Перник. Сред гостите на 
събитието бяха и акад. 
Ячко Иванов, председател 
на Научно-техническия 
съюз по строителство, 
член на УС на НКСВ и пред-
ставител на Европейския 
политехнически универ-
ситет - Перник, членове 
на Областното предста-
вителство на Камарата 
и на Регионалния клуб на 
строителите ветерани. 

Като един от най-се-
риозните проблеми, с кои-
то се сблъскват фирмите 
от ОП на КСБ – Перник, 

бе посочена липсата на 

квалифицирани работници. 

Друга основна пречка 
пред строителите са не-
съвършенствата в ЗОП. 

„Кадрите все повече 
намаляват както при нас, 
така и в професионалните 
гимназии по строител-
ство. Поради липсата на 
работа или други причини 
много от тях заминаха за 
чужбина. Някои се връщат, 
но повечето – не“, каза 
председателят на УС на 

КСБ инж. Терзиев.
„Младите хора вече 

не виждат перспектива в 
строителната професия и 
започнаха да се ориенти-
рат в друга посока. Ква-
лифицираните работници 
ни напуснаха. Те са гото-
ви да работят в България 
и за по-ниско заплащане, 
отколкото в чужбина, но 
непостоянността на па-

зара доведе до сериозни 
затруднения“, заяви изп. 
директор на КСБ инж. 
Мазнев. 

„Трябва да работим 
съвместно – Камарата с 
общините и гимназиите 
за дуалното обучение. 
Фирмите ни са готови да 
покажат на децата колко 
привлекателна може да 
бъде нашата професия и 
от малки да ги ориенти-
раме. Трябва да мислим за 
тези, които няма да оста-
нат само с образование-
то от професионалните 
гимназии, а ще искат и да 
продължат да се обучават 
във висшите училища“, до-
пълни той. „Институтът 
ме надгради, но основата 
я получих в техникума. 
Това ми позволи да бъда 
по-бързо адаптиращ се 
към висшето учебно за-
ведение. Който иска, ще 
продължи да учи. Но има 

и такива, които отпадат 
от професионалните гим-
назии. Трябва и за тях да 
помислим - да им осигурим 
някаква строителна ква-
лификация“, поясни инж. 
Мазнев. 

„Действително никога 
не се е чувствала такава 
липса на кадри в бранша. 
Всичко това е следствие 
от разликата в заплаща-
нето между страните от 
Източна и Западна Европа. 
Трябва да положим усилия 
да задържаме тези, които 
са тук, и да ги обучаваме 
и възпитаваме“, каза Ди-
митър Живков, член на УС 
на КСБ. 

„Благодаря на инж. 
Каменова за поканата за 
тази среща. Показали сме 
неведнъж отношението 
си към КСБ, защото без 
строителите нищо не 
може да се случи в гра-

да“, заяви Вяра Церовска, 
кмет на Перник. „Пробле-
мите, които ни вълнуват 
в ЗОП, сте ги отбелязали 
изключително правилно. 
Една голяма особеност 
на Перник е близостта до 
София. Ще говоря само за 
минусите от този факт. В 
столицата цените са по-
високи, а отговорността 
на изпълнителите е една 
и съща. Нашите фирми мо-
гат да работят там, но 
това дава възможността 
и софийските да са тук“, 
обясни тя. 

„Ние имаме изключи-
телно добри отношения с 
Камарата и аз безкрайно 
уважавам техния труд. 
Пожелавам повече рабо-
та, включително и по об-
щински проекти, защото 
най-голямото желание на 
всеки един градоначалник 
е именно да гради“, под-
черта тя. 

Снимки Румен Добрев
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Инж. Джани Антова, 
КСБ, Брюксел 

Камарата на строителите 
в България получи поредната 
висока оценка за усилията, кои-
то полага в международната 
си дейност. Номинираният от 
Управителния съвет (УС) на 
КСБ инж. Любомир Качамаков, 
член на Изпълнителното бюро 
и УС на КСБ, председател на ОП 
на КСБ – София, и председател 
на секция „Високо строител-
ство“ в КСБ, беше единодуш-
но одобрен за вицепрезидент 
на Европейската федерация 
на строителната индустрия 
(FIEC) на извънредното Общо 
събрание (ОС) на организация-
та. Форумът се проведе на 
11 април т.г. в Брюксел, Белгия, 
и в него участваха делегати от 
30 национални федерации членки 
в 26 държави (23 от ЕС & ЕАСТ 
и Турция). В делегацията на КСБ 

се включиха и инж. Николай Ни-
колов, зам.-председател на УС 
на КСБ и председател на ОП на 
КСБ - Бургас, и инж. Джани Ан-
това, началник-отдел „Между-
народна дейност“. 

Инж. Качамаков ще представ-

лява във FIEC строителните 

федерации от страните от 

Централна и Източна Европа,

а именно България, Хърва-
тия, Естония, Унгария, Литва, 
Румъния, Словакия и Словения. 
Чрез членството си в органи-
зацията КСБ представлява и 
защитава интересите на на-
ционалната индустрия пред 
европейските институции и се 
улеснява обмяната на опит и 
сътрудничество между отдел-
ните федерации. През измина-
лите десет години КСБ се дока-
за като активен участник при 
подготовката на проучвания и 
изготвянето на общи станови-
ща, касаещи европейското зако-
нодателство. 

В Брюксел ОС на Европей-
ската федерация гласува ос-
вобождаването от пост на до-
сегашния президент Жан-Луи 
Маршан (FR) и 

встъпването в длъжност на из-

брания през 2017 г. за президент 

Кйетил Тонинг (N).

Той има над 30-годишен 
професионален опит на упра-
вленски позиции в национални и 
международни фирми от бран-
ша, инженерно-консултантски 
компании, както и в норвежката 
армия. В момента е регионален 

директор с ресор „Строител-
ство с тежка механизация“ 
в най-голямата строителна 
компания в Норвегия Veidekke 
Entreprenor AS, която има 7 500 
работници и 100 стажанти. То-
нинг е много активен в общест-
вения живот. Почетен предсе-
дател е на различни дружества. 

Членува в съветите на няколко 
регионални, национални и евро-
пейски компании и професионал-
ни асоциации на строителите и 
инженерите консултанти.

Президентът на FIEC Кйе-
тил Тонинг заяви, че федера-
циите не развиват дейности 
изолирано и не могат сами да 
постигнат същите резулта-
ти за фирмите си, както ако 
работят съвместно и в дух на 
сътрудничество. В същото вре-
ме Тонинг посочи, че национал-
ните камари се ръководят от 

разработването на политики 
и от нуждите на индустрията 
на местно равнище, което по-
някога означава разнообразни 
предизвикателства и различен 
акцент върху конкретните де-
тайли на дадено законодател-
ство. „Въпреки различията 
в националните приоритети 
сътрудничеството е ценно за 
това, защото колективната ре-
акция има по-голямо въздейст-
вие. Ето защо във FIEC трябва 
да търсим общата позиция, 
без да спорим за разликите, и 
именно в това е ключът към 
издигането на по-силен глас в 
институциите на ЕС”, обобщи 
президентът Кйетил Тонинг.

ОС на FIEC в Брюксел се оп-
ределя от редица представите-
ли на федерациите членки като 
историческо, защото беше фи-
налният етап в дългия процес 
на трансфериране на организа-
цията от френско в белгийско 

юридическо лице, запазвайки 
същото наименование, съдържа-
ние и структура. На заседание 
на ОС на FIEC от 17 юни 2016 г. 
се взеха решения за фундамен-
тални промени в устава и упра-
влението на FIEC и се набеля-
заха конкретни мерки, така че 
да се преодолеят трудностите 
в дейностите на организация-
та, да се активира диалогът 
в групите и да се постигне 
по-голяма удовлетвореност по 
отношение на представител-
ството на федерациите членки 

в УС. Според изразените тогава 
очаквания от асоциациите мо-
ментът предоставяше уникал-
на възможност на FIEC да адап-
тира структурата и начина си 
на работа към новата европей-
ска рамка и предизвикателства. 

Главната задача бе да се оформи 

такъв FIEC,

който да работи ефектив-
но и без значителни изменения 
през следващите години.

През 1905 г. Европейската 
федерация на строителната 
индустрия се основава като 
френско сдружение със седали-
ще в Париж. През последните 
десетилетия обаче повечето й 
дейности протичат в Брюксел, 
което води до известни проти-
воречия между френските и бел-
гийските разпоредби. В същото 
време активното лобиране, в 
което е същината на FIEC, на-
лага основната й работа да се 
ръководи от офис, който физи-
чески се намира в Брюксел. След 
консултации с юристи, специа-
лизирали в областта, стана 
ясно, че белгийското законода-
телство позволява създаване-
то на специфично юридическо 
лице с правна структура, която 
е адаптирана към подобни на 
FIEC организации, и тази форма 
се използва от основните меж-
дународни европейски профе-
сионални асоциации, намиращи 
се в Брюксел. 

Успоредно с това бяха про-
ведени оживени дебати по на-
зрялата необходимост от изме-
нения в основните документи 
на FIEC. По време на дискусии-
те за промени в Правилника на 
FIEC КСБ инициира разместване 
в групите от федерации членки, 
като внесе обосновано предло-
жение по структурата на УС на 
Федерацията, избирането на 
членовете на органа и начина на 
представителство на малките 
държави в отделните групи. В 
рамките на УС големите държа-
ви - Германия, Испания, Франция, 
Италия и Турция, са представе-
ни със самостоятелен мандат. 
Докато останалите асоциации 
сформират на географски или 
друг признак групи с по един 
общ представител. В различ-

ните уставни документи не 
съществуват специфични пра-
вила за състава на тези групи 
и това понякога водеше до въ-
трешни напрежения.

Работната група по про-
ектопромените в Устава на 
Федерацията обобщи в своя 
доклад, че има нужда от дефи-
ниране на правила за определяне 
на състава на тези структури. 
КСБ се включи в дебатите с 
предложение за сформиране на 
различно представителство на 
страните в УС, като основни-
ят мотив на Камарата беше, 
че една по-самостоятелна фор-
ма на представителство на 
националните федерации ще 
доведе до по-ефективна рабо-
та в групите и ангажираност 
на държавите в политиката 
и стратегията на FIEC. В ре-
зултат на последователната 
и целенасочената дейност на 
българската организация на за-
седание на ОС на FIEC на 9 юни 
2017 г. в Стокхолм, Швеция, Ев-
ропейската федерация одобри 
създаването на нова група от 
федерации членки, включваща 
страните от Централна и Из-
точна Европа, а от 11 април 
т.г. инж. Любомир Качамаков я 
оглавява. Председателството, 
както и създаването на новата 
група по инициатива на бъл-
гарските строители е не само 
отговорна задача, с която КСБ 
сериозно се беше ангажирала в 
международен план в последни-
те две години, но и безспорно 
доказателство за авторитета, 
с който 

Камарата затвърждава стабил-

ни позиции във FIEC. 

ОС на Европейската феде-
рация в Брюксел гласува окон-
чателното трансфериране на 
FIEC от френско към белгий-
ско юридическо лице. За целта 
в края на 2017 г. бе учредена 
белгийска асоциация с участи-
ето на две френски, две нем-
ски и една гръцка строителна 
камара. В основата на новата 
структура бе заложен Уставът 
на FIEC с отразените послед-
ни промени в него, приети през 
миналата година, като бяха 
вписани измененията, касаещи 

Европейската федерация на строителната индустрия вече е със седалище в Брюксел 
Снимки авторът

Българската делегация заедно с досегашния президент на FIEC Жан-Луи 

Маршан и вече встъпилия в длъжност Кйетил Тонинг
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адреса на седалището на орга-
низацията и препращането към 
белгийското законодателство. 
Съгласно националните разпо-
редби Уставът се прилага към 
нотариалния акт, а нотариусът 
удостоверява, че документът 
отговаря на законовите изиск-
вания. След това той предста-
вя целта на организацията пред 
белгийското Министерство на 
правосъдието за одобрение, а 
юридическата самостоятел-
ност на новата организация се 
предоставя в деня на публикува-
нето на Кралския указ.

Прехвърлянето на активите 
беше предварително подгот-
вено от адвокатска кантора, 
като на присъстващите в за-
лата се обърна внимание, че 
процедурата не е свързана с до-
пълнителни разходи, защото се 
ползва формулата трансфер на 
универсалност. Това обяснява 
също така и факта, че одобре-
нието се прави не от одитор, 
а от нотариус. Представите-
лят на адвокатската кантора 
уточни, че при тази форма на 
прехвърляне действието се счи-
та изцяло за вътрешен процес 
и всичко се трансферира. Що се 
отнася до таксите, беше отбе-
лязано, че те няма да се отра-
зят на бюджета на FIEC, защо-
то се покриват от Френската 
строителна камара FNTP. ОС в 
Брюксел одобри прехвърлянето 
на активите и необходимoто 
утвърждаване на финансовия 
отчет към 31 декември 2017 г. 

В присъствие на юридиче-
ските консултанти и на но-
тариуса на 11 април т.г. на 
извънредното ОС на новата ор-
ганизация в Брюксел всички фе-
дерации подписаха изискуемите 
документи за присъединяване 
към структурата.

От името на КСБ нотариалният 

акт беше подписан от  

инж. Николай Николов, 

зам.-председател на УС на 
КСБ. Камарата на строителите 
в България е пълноправен член 
на FIEC от 2008 г. и участва 
активно в нейните дейности, 
проучвания и становища. С но-
вата структура на УС обаче и 
с председателството на група-
та държави от Централна и Из-
точна Европа КСБ е убедена, че 
ще разполага с по-широки въз-
можности за издигане ролята 
на региона, за защита общите 
интереси на групата и има ам-
бицията да я представлява по 

най-ефективния и целесъобра-
зен начин. 

В рамките на дневния ред 
на ОС бяха разгледани и други 
въпроси. Сред тях бе подаде-
ната молба за членство във 
FIEC от Чешката строителна 
камара SPS. Беше уточнено, че 
преди години тя е била част от 
FIEC, след което е решила да 
напусне организацията и сега 
изявява желание отново да се 
присъедини, но със статут на 
политически член, което озна-
чава по-нисък членски внос, но и 
ограничени правомощия. Докла-
дващият по темата поясни, че 
и в годините на непряко учас-
тие в организацията Чешката 
федерация е била съпричастна 
към целите и мисията на FIEC и 
е била ангажирана с дейности-
те на Федерацията, затова УС 
препоръча нейното приемане. 

Делегатите подкрепиха предло-
жението, като само 12 от общо 
301 гласуваха против. 

Федерацията от Литва LBA 
подаде искане за промяна в при-
надлежността на групата и 
от тази, която включва стра-
ните от Централна и Източна 
Европа, да премине в Сканди-
навската, като се мотивира с 
географската близост с дър-
жавите. Представител на се-
верната група поясни, че пора-
ди липса на достатъчно време 
въпросът не е бил обсъден и се 
обърна с молба за отсрочка до 
следващото ОС на FIEC за взе-
мане на решение.

На заседанието в Брюксел 
се разгледа официалната мол-
ба на Швейцарската федерация 
SBV за промяна в статута им 
от пълноправен в политически 
член, а на следващ етап - за 
напускане на организацията, 
което породи оживени дискусии 
сред делегатите. Беше изтък-
нато, че удовлетворяването на 
това искане може да мотивира 

и други да тръгнат към подоб-
на промяна. В същото време 
в залата се изказаха мнения, 
че Швейцария е със специален 
статут в Европа, има различно 
законодателство и е особено 
важно под една или друга фор-
ма да се задържи федерацията 
във FIEC. Беше предложено да 
се приеме искането й за по-
литическо членство и да й 
се предостави възможност с 
едноседмично предизвестие 
след ОС на FIEC през декември 
да напусне. Решението беше 
взето с обикновено мнозин-
ство, като 256 гласуваха „за“, 
„против“ бяха 45 делегати на 
всички скандинавски държави 
- Дания, Швеция, Норвегия и 
Финландия.

Делегатите на Общото съ-
брание разгледаха молбата за 
членство на Френската стро-

ителна федерация Savoie, която 
по същество е регионално сдру-
жение. Уставът на FIEC дефи-
нира, че в случай на постъпило 
подобно искане от организация 
от европейска страна, която 
вече е представлявана в рам-
ките на FIEC, се изисква поло-
жителното становище на фе-
дерацията, която е пълноправен 
или политически член, преди да 
се вземе каквото и да било ре-
шение. Тъй като и двете френ-
ски федерации, FFB - Federation 
Francaise du Batiment, и FNTP - 
Federation Nationale des Travaux 
Publics, които са пълноправни 
членове, бяха „против“, ОС на 
FIEC единодушно отхвърли ис-
кането на Savoie.

На форума в Брюксел 

бяха представени докладите за 

дейностите на трите основни 

комисии на FIEC – 

Социалната, Техническата и 
Правно-икономическата. 

Социалната на FIEC е изгра-

дена от три подкомисии - SOC-1 
Професионално обучение, SOC-2 
Здраве и безопасност и SOC-3 
Заетост, в които представите-
ли от всички федерации членки 
обсъждат и разработват общи 
становища и подготвят заседа-
нията на социалния диалог. Док-
ладчикът се спря по-обстойно 
на директивата за командиро-
ване на работници и на деба-
тите по нейното изменение. 
Предложението е направено от 
Европейската комисия (ЕК) през 
юли 2016 г. и предвижда над 500 
промени, внесени в Европейския 
парламент. Беше докладвано за 
постигнати конкретни резул-
тати по предварителното спо-
разумение от края на февруари 
т.г. в рамките на тристран-
ната среща. По отношение на 
възнагражденията да се спазва 
принципът еднакво заплащане 
за една и съща работа, на едно 
и също място, т.е. минимални-
те плащания и другите парични 
добавки да се определят в прие-
мащата страна. Що се касае до 
добавките, трябва да е ясно, че 
разходите за пътуване, изхран-
ване и настаняване са отделно 
от възнагражденията, платими 
от работодателя, и не могат 
да бъдат приспадани от запла-
тата. В частта единен нацио-

нален уебсайт задължително 
трябва да са налице отделните 
елементи на възнаграждение-
то. Продължителността на ко-
мандироването е определена с 
максимален срок от 12 месеца 
и с възможност за удължаване 
с още 6 месеца. Предвижда се 
транспониране на директивата 
в националните законодател-
ства за две години с незабавно 
прилагане във всички държави 
членки в края на този период.

В рамките на ОС в Брюксел 
българската делегация прове-
де предварително договорена 
среща с президента на Нем-
ската строителна федерация 
HDB Томас Бауер и изп. дирек-
тор на организацията Дитер 
Бабил. Беше договорено скоро 
да бъде проведена работна 
среща между двете камари по 
актуални за строителството 
въпроси. Представителите на 
КСБ разговаряха също с част 
от федерациите в групата на 
Централна и Източна Европа 
– Мирела Гудан от Хърватска-
та строителна асоциация HUP, 
президента на Литовската 
строителна камара LCA Далиус 
Гедвилас и президента на Ру-
мънската асоциация на строи-
телните контрактори ARACO 
Лаурентиу Плошчану.

От името на КСБ нотариалният акт беше подписан от инж. Николай 

Николов, зам.-председател на УС на КСБ
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Инж. Йоана Бетова, 
експерт КСБ,
екип на КСБ

През 2017 г. в Бълга-
рия се наблюдава положи-
телен икономически рас-
теж. Брутният вътрешен 
продукт (БВП) за страна-
та възлиза на 50 429 млн. 
евро, като спрямо 2016 г. 
се увеличава с 2 301 млн. 
евро.  Брутната доба-
вена стойност (БДС) 
общо за икономика за 
2017 г. е 43 671 млн. евро 
стойностен обем по те-
кущи цени, като спрямо 
2016 г. нараства с 2 145 
млн. евро. Динамиката 
на БДС се определя ос-
новно от регистрирания 
растеж на различните 
отрасли. За 2017 г. отно-
сителният дял на БДС в 
сектор „Строителство“ 
е 3,6% от БВП и възлиза 
на 1 827 млн. евро, като 
отчетеният икономиче-
ски ръст е 202 млн. евро. 
на годишна база. Стро-
ителството в България 
през 2017 г. се характе-
ризира с положителна ди-
намика за разлика от пре-
дходната година, когато 
в бранша се наблюдаваше 
забавен темп и връщане 
към отрицателен баланс 
при постигане на целите 
за развитие. 

По  предварителни 
статистически данни 
очакваният растеж в 
сектора през 2017 г. се 
потвърждава от достиг-
натите положителни ре-
зултати по някои основни 
показатели:

Произведената  

продукция 

в отрасъла за 2017 г. 
по предварителни данни 
на Националния статис-
тически институт въз-
лиза на 6 606 млн. евро 
и регистрира ръст от 
11,7% спрямо 2016 г. Уве-
личението от 17,9% при 
„Сградно строителство“ 
продължава да движи 
общата строителна 
продукция нагоре, като 
формира произведена 
продукция в размер на 
3 698 млн. евро, което е 
с дял от 56% от цялата 
за бранша. „Инженерно 
строителство“ въпреки 
забавения темп ускорява 
растежа си, като стро-
ителната продукция е 
2 908 млн. евро, или е с 
дял от 44% от общата 
за  сектора.  Отчита 
се ръст от 4,7% спря-
мо предходната година. 
Като цяло „Инженерно 
строителство“ зависи 
от държавния бюджет 
и средства по фондове, 
финансирани от ЕС, и е 
от особено значение за 
развитието на отрасъ-
ла и икономиката. Прог-
нозите за 2018 г. са за 
положителна тенденция 
в „Инженерно строител-

ство“.
Очакванията за ця-

лостен ръст на строи-
телната продукция се 
запазват и през 2018 г. 
Предстои европейските 
средства от програмния 
период 2014 - 2020 г. да 
окажат своето положи-
телно влияние. Проекти-
те, финансирани по линия 
на Европейските струк-
турни и инвестиционни 
фондове, остават движе-
щата сила за реализира-
нето на напредък в отра-

съла и през 2018 г.

Обявените обществени 

поръчки 

в сектора за 2017 г. 
са 2 435 бр. на стойност 
3 075 млн. евро, като спря-
мо предходната година се 
регистрира спад от 13,4% 
на броя и ръст от 50,1% 
на стойността. 

Сключените договори

по обявени общест-

вени поръчки в  отра-
съ л  „С тр ои т ел с т в о “ 
за 2017 г. възлизат на 
2 798 бр. на обща стой-
ност от 1 304 млн. евро 
при отчетен спад от 
6,9% на броя и нараства-
не на стойността от 4% 
на годишна база.

Анализът, който се 
основава на прогнозните 
статистически данни, 
показва, че приходите 
от дейността на стро-
ителните предприятия 
за 2017 г. (окончателни-

те данни ще бъдат пуб-
ликувани на 30.11.2018 г.) 
ще бъдат с положителен 
знак.  При  жилищното 
строителство се очак-
ва те  да са 23,3% от 
общите приходи от дей-
ността в сектора, а при 
нежилищното строител-
ство – 27,4%. Тенденци-
ята, която се наблюдава 
през последните години, 
е намаляване на разходи-
те за дълготрайни мате-
риални активи в бранша, 
което показва, че инвес-
тиционната активност 
на дружествата за при-
добиване на дълготрай-
ни материални активи е 
ниска. За 2017 г. те на-
маляват с 27,3% спрямо 
предходната година.

Издадените разрешения  

за строеж 

общо за 2017 г .  се 
увеличават с 19,1% на 
годишна база, както и 
разгънатата застроена 
площ с 20,4%. При жи-
лищните сгради се уве-
личават с 23,2%, както и 
разгънатата застроена 
площ с 32,5%. При админи-
стративни/офис сгради 
намаляват с 22,1%, както 
и  разгънатата застрое-
на площ с 23%. При други 
сгради нарастването е с 
16,5% и увеличението на 
разгънатата застроена 
площ е с 14,3% в срав-
нение с 2016 г. Започ-
натото строителство 
на жилищни сгради за 
2017 г. регистрира ръст 
от 23,2%, увеличение-
то на жилищата в тях 
е от 17,5%, както и по-
вишаване на разгъната-
та застроена площ от 
17,6% спрямо 2016 г. При 
административни/офис 
сгради се отчита спад 
от 5,6% и нарастване на 
разгънатата площ от 
4,2% на годишна база.

Въведените  

в експлоатация

жилищни сгради за 
2017 г. се увеличават с 
2,4%, като жилищата в 
тях отчитат спад от 
10,2% и намаляване на 
разгънатата площ с 6,7% 
в сравнение с 2016 г. От 
общо въведените в екс-
плоатация жилищни сгра-
ди 75,4% са от стомано-
бетон, което е ръст от 
4,1%. Делът на тухлени-
те сгради е 21,7%  - спад 
от 2,2%. Панелните и 
други видове завършени 
сгради представляват 
2,9%. 

Заетост 

Заетите в отрасъл 
„Строителство” са 5% 
от общо заетите в ико-
номиката на страната, 
като спрямо 2016 г. се 
увеличават с 0,1%. 

Безработните 

в бранша за 2017 г. 
са 9,1% от общо безра-
ботните в страната. 
Тенденцията е намалява-
не на безработицата с 
16,3% общо за страната, 
както и за строителния 
сектор с 33,1% спрямо 
предходната година.

Преките чуждестранни 

инвестиции 

в отрасъла за 2017 г. 
по предварителни данни 
са 70,7 млн. евро и в срав-
нение с 2016 г. регистри-
рат значителен ръст от 
204,7% (данните подле-
жат на ревизия). Очер-
тава се добра тенденция 
на фона на отрицателни-
те числа от предходните 
години.

Вписаните компании в 

Централния професиона-

лен регистър на стро-

ителя на Камарата на 

строителите в България

към 9.03.2018 г .  на 
база 2016 г. са 4956, от 
които - 4913 са българ-
ски юридически лица и 43 
- чуждестранни фирми. 
Заличени са 494 фирми от 
Регистъра за неизпълне-
ние на процедурата чл. 20, 
ал. 2 на Закона за Камара-
та на строителите. От 
вписаните компании по 
критерий „персонал“ 85,4% 
са малки, 13,3 % са средни 
и 1,3% -  големи компании. 

Перспективите за 
2018 г. са строителни-
ят отрасъл да увеличи 
обектите, свързани с из-
граждане на пътна, водна 
инфраструктура, както и 
с обновяване и повишава-
не на енергийната ефек-
тивност на жилищните 
сгради. Очакванията са и 
през 2018 г. развитието 
на отрасъла да остане 
зависимо от инфраструк-
турни проекти, финанси-
рани с европейски сред-
ства.

Снимки в. „Строител“

Приходи от дейността на строителните предприятия
 2005 – 2017*, млн. евро * прогноза

жилищно 

строителство

нежилищно 

строителство

инженерно 

строителство

Строителна продукция 2007 – 2017*, млн. евро
* прогноза

инженерно 

строителство

сградно 

строителство
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Bulgaria records a posi-
tive economic growth for 2017. 
The gross domestic product 
(GDP) of the country amounts 
to € 50,429 million represent-
ing an increase by € 2,301 
million juxtaposed to 2016. 
The gross value added (GVA) 
generally for the economy in 
2017 amounts to € 43,671 
million at current prices with 
an increase of € 2,145 mil-
lion compared to 2016. The 
dynamics of the gross value 
added is basically deter-
mined from the registered 
growth of the various eco-
nomic branches. For 2017, the 
relative share of GVA in the 
construction industry is 3.6% 
of the GDP and amounts to 
€1,827 million whereas the 
recorded economic growth 
is € 201 million on an annual 
basis. The construction in 
Bulgaria is characterized with 
positive dynamics. According 
to interim statistical data, the 
expected economic progress 
as growth in the construction 
sector in 2017 is confirmed by 
the achieved positive results 
of some basic indicators:

The output of the 

construction industry for 

2017, 

as per interim data of the 
Statistics Institute, amounts to 
€ 6,606 million and shows a 
growth of 11.7% compared to 
2016. The registered growth 
of 17.9% in buildings construc-
tion continues to drive the to-
tal construction business by 
achieving an output of € 3,698 
million and share of 56.0% of 
the total industry output. Civil 
engineering regardless of the 
slower rate accelerates its 
growth with construction at 
the amount of € 2,908 million 
or share of 44% of the total 
construction industry output 
and shows a growth of 4.7% 
compared to the preceding 
year. In general, civil engi-
neering is dependent on the 
state budget and funding by 
the EU. The expectations for 
an overall growth of construc-
tion output continue for 2018 
as well. The European fund-
ing for the new programming 
period will have a positive 
impact thereon. The projects 
financed by European institu-
tions and investment funds re-
main as a driving force for the 
progress of the construction 
industry in 2018. 

The announced public 

procurement procedures in 

the construction sector 

are 2,435 for 2017 at 
the amount to € 3,075 mil-
lion showing a decrease of 
13.4% in their number and a 
growth of 50.1% in their value 
as compared to the preced-
ing year. 

The concluded contracts 

under public procurement 
procedures in the construc-
tion industry for 2017 are 

2,798 at the total amount of 
€1,304 million with a regis-
tered decrease of 6.9% in 
their number and a growth of 
4% in their value on an annual 
basis.

The analysis based on 
prognostic statistical data 
shows that the operating rev-
enue of construction entities 
for 2017 (final data will be 
published on 30 November 
2018) will be with a positive 
sign with expected share of 
residential construction – 
23.3% of the construction in-
dustry total operating revenue 
and that of non-residential 
construction – 27.4%. The 
observed trend for the recent 
years is a decrease in the ex-
penses on tangible fixed as-

sets in the construction, which 
shows that the investing activ-
ity of the entities for acquisi-
tion of tangible fixed assets is 
low. For 2017 they have de-
creased by 27.3% compared 
to the previous year.

The total number of issued 

construction permits for 2017 

shows an increase by 
19.1% on an annual basis 
while the total floorage area 
is increased by 20.4%. For 
residential buildings they 
have increased by 23.2% and 
the total floorage area – by 
32.5%. For administrative/
office buildings they have 
decreased by 22.1% and the 
total floorage area – by 23%. 
The growth for other buildings 
is by 16.5% with an increase 
in the total floorage area by 
14.3% as compared to 2016. 
The started construction of 
residential buildings for 2017 
shows a growth of 23.2%, 
growth in the number of dwell-
ings therein by 17.5% as well 
as growth in the total floorage 
area by 17.6% compared to 
2016. Administrative/office 
buildings show a decline by 
5.6% with a growth in the total 
floorage area by 4.2% on an 
annual basis.

The number of residential 

buildings brought into use 

for 2017 

has increased by 2.4% 
while the number of dwellings 
therein shows a decline by 
10.2% and the total floorage 
area is decreased by 6.7% 
compared to 2016. Out of 
the total number of residen-
tial buildings brought into use 
75.4% are made of reinforced 
concrete and they show a 
growth of 4.1%. The share 
of brick buildings is 21.7% 
with a registered decrease of 
2.2%. Panel and other types 
of completed buildings hold 
2.9%. 

Employment 

in the construction indus-
try. The people employed in 
the construction industry rep-
resent 5.0% of all employed 
in the economy of the coun-

try and their number has in-
creased by 0.1% compared 
to 2016. 

Unemployment 

in the construction indus-
try for 2017 represents 9.1% 
of the total unemployment for 
the country. There is a trend 
of decrease in unemployment 
by 16.3% in total for the coun-
try and by 33.1% for the con-
struction industry compared 
to the preceding year.

Direct foreign investments 

in the construction indus-
try for 2017, as per interim 
data, amount to € 70.7 mil-
lion, which is a significant 
growth of 204.7% (data is 
subject to revision) com-
pared to 2016. Good trends 
are expected juxtaposed to 
the negative data for the pre-
ceding years.

The registered construction 

companies in the Central 

Register of Professional 

Builders at the Bulgarian 

Construction Chamber 

(BCC) 

as at 9 March 2018 based 
on year 2016 are 4,956, in-
cluding 4,913 registered Bul-
garian legal entities and 43 
foreign companies. There are 
494 companies deleted from 
the Register of Builders due 
to non-compliance with the 
procedure outlined in Art. 20, 
paragraph 2 of the Bulgarian 
Construction Chamber Act. 
Based on personnel crite-
ria, 85.4% of the registered 
construction companies are 
small, 13.3% are medium-
sized and 1.3% are big com-
panies. 

According to the expecta-
tions for 2018, the construc-
tion industry will increase the 
number of projects related to 
road or water infrastructure 
as well as to renovation and 
improvement of the energy 
efficiency of residential build-
ings. It is expected that again 
in 2018 the development of 
the construction industry will 
remain dependent on infra-
structural projects financed 
with European funds.

Construction Industry Output 2007 – 2017*, mln. €
* forecast

Investment in Construction 2005 – 2017*, mln. €
* forecast
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Борислав Брайков, 
началник-отдел, КСБ, 
Мартина Кръстева, 
експерт, КСБ

На 2 април в Обучител-
ния център на немската 
строителна индустрия за 
провинциите Хесен – Тю-
рингия -  BiW в гр. Ерфурт, 
бе дадено началото на 
триседмично практическо 
обучение на тема „Изо-
лация на нови и същест-
вуващи сгради с фокус 
върху външната изолация“ 
в изпълнение на проект 
„УМЕн“. Той е разработен 
от Камарата на строи-
телите в България (КСБ) 
по програма „Еразъм +“, 
мярка КД1 „Мобилност на 
обучаеми и учители в про-
фесионалното образование 
и обучение“. „УМЕн“ се из-
пълнява в партньорство с 
шест професионални гим-
назии по строителство в 
градовете София, Бургас, 
Велико Търново, Стара За-
гора, Плевен и Пазарджик, а 
Агенцията по заетостта 
е посредник.  

Целева група са 30 ученици 

от XI и XII клас

по строителни специ-
алности, които участват 
в образователната мобил-
ност до 22 април т.г. в цен-
търа на BiW в гр. Ерфурт. 
Организацията има повече 
от 25-годишен опит в про-
фесионалното обучение и 
квалификацията на кадри 
за нуждите на немската 
строителна индустрия във 
федералните провинции 
Хесен - Тюрингия. Изборът 
се е спрял върху центъра 
заради добрите традиции 
в Германия, където дуал-
ното образование е въве-
дено от десетилетия и е 
помогнало, за да се справи 
страната с предизвика-
телства, сходни с днешна-
та реалност в България – 
изпреварващи темпове на 
растеж на строителната 
индустрия в сравнение с 
образователния сектор и 
сериозен дефицит на спе-
циалисти. Германия е добър 
пример за държава с изгра-
дени традиции в сферата 
на теоретико-практиче-
ските обучения и в осигу-
ряването на качество на 
изпълнение на строител-
ните дейности. Това се 
постига чрез ефективно 
партньорство между всич-
ки заинтересовани стра-
ни, дългосрочно планиране 
на търсенето на работна 
сила, синхронизиране на 
нуждите от кадри с про-
грамите на центровете 
на професионално образо-
вание и обучение (ПОО) и 
гъвкави механизми за фи-
нансиране на строителна-
та квалификация.

В рамките на 21 дни 
практическото обучение 
запознава участниците с 

теоретичните основи на 
външната изолация. Пома-
га да се свърже теорията 
с практически примери 
и предоставя ноу-хау за 
работа на терен. Обуча-
емите се запознават с 
основни теми, свързани с 
изолациите в строител-
ството:

 специфики на фа-
садната изолация, видове, 
композитна система за 
топлоизолация и изолация 
на ядрото, вътрешна изо-
лация и окачена фасада;

 типове сгради и 
опис ва щи показатели, въз-
можности и последици от 
реализирането на ниско-
енергийната сграда, влия-
ние на правилния избор на 
материали и въздухоплът-
ност;

 използване на различ-
ни системи за  производ-
ство на енергия и топлина 
и енергийни паспорти.

Като резултат от 

обучението участниците 

ще придобият 

професионални умения и 

компетенции за: 

 разпознаване и иден-
тифициране на рисковете 
на строителния обект;

 правилно поставя-
не и използване на лични-
те предпазни средства в 
строителството;

 правилен избор и мон-
таж на изолационните ма-
териали;

 правилно съчетаване 
на различните изолационни 
материали и системи;

 разграничаване на 
фасадните изолации към 
другите видове изолации;

 оценка за избор на 
строителните материали 
за различните видове кон-
струкции;

 анализ на параме-
трите на строителните 
материали за приложение в 
различните видове сгради.

По време на практиче-
ските занятия участници-
те се учат да използват 
съвременни материали за 
нискоенергийни изолации 
върху различен тип по-

върхности. Обучителният 
процес е съпътстван от 
излети с цел обследване на 
реални строежи и сгради 
за онагледяване на взаимо-
връзките и зависимостите 
при външната изолация, а 
курсистите имат възмож-
ност да разговарят със 
специалисти от практи-
ката.

След завръщането им 
в България Агенцията по 
заетостта ще надгра-
ди кариерните умения на 
участниците чрез т.нар. 
Ателие за търсене на ра-
бота. По този начин учени-
ците ще придобият знания 
и способности за намира-
не на заетост и успешно 
представяне пред работо-
дател. Темите, които се 
преподават в Ателието, 
са свързани с:

 подготовка на доку-
менти за кандидатстване 
за работа - автобиогра-

фия, писма, формуляри, въ-
просници и др.;

 умения за добро пред-
ставяне пред работодател 
и проследяване на всяка 
възможност за заетост;

 ефективно използ-
ване на източниците за 
информация за търсене на 
работа и стаж, вкл. EURES 
портала;

 използване на пози-
тивното влияние на гру-
пата - повишаване на ак-
тивността за търсене на 
работа, сътрудничество, 
подпомагане, насърчаване;

 вербална и невербал-
на комуникация и повишава-
не на самоувереността и 
мотивацията.

Проект „УМЕн“ има за 
цел да надгради знанията, 
професионалните умения 
и компетенции на млади-
те специалисти по отно-
шение на европейските 
тенденции в сферата на 

полагането на високока-
чествени външни изола-
ции. Наред с това да вне-
се европейски практики 
в сферата на енергийно 
ефективното строител-
ство и да отговори на на-
растващата потребност 
от квалифицирани кадри в 
тази област.

Динамичните промени в 

бранша и нарастващите 

изисквания към уменията

на работната сила по-
вишиха несъответстви-
ето между равнището на 
професионалната подго-
товка и нуждите на биз-
неса. Образователният 
процес не е съобразен със 
спецификите на предла-
гането на работни мес-
та, което води до трудно 
намиране на квалифици-
рани кадри и затруднява 
реализацията на младите 
специалисти на пазара на 
труда след дипломирането 
им. Използваните педаго-
гически методи за теоре-
тична подготовка невина-
ги задържат вниманието 
на съвременните ученици, 
което ги демотивира и 
губят интерес към про-
фесията. Практическите 
занятия по учебен план не 
са достатъчно ефективни, 
поради което младежите 
не могат да демонстри-
рат умения и качествена 
работа в реална среда, 
нито пък да боравят с ви-
сокотехнологични стро-
ителни материали и тех-
ники. Всичко това води до 
дефицит на квалифицирани 
кадри в сектора, което му 
пречи да развие потенциа-
ла си, да предоставя ка-
чествени услуги и да бъде 
конкурентоспособен на 
националните и чуждите 
пазари. От гледна точка 
на завършващите образо-
вание млади специалисти 
професионалната реализа-
ция в България е предизви-
кателство. Същевременно 
строителството започна 
да губи атрактивността 
си сред младежите. Ето 
защо е наложително бран-
шът да предприеме свое-

временни мерки за повиша-
ване на нивото на ПОО на 
кадрите. Поради комплекс-
ния характер на наблюда-
ваните негативни тенден-
ции обаче ефективното 
справяне с предизвикател-
ствата на пазара на труда 
може да стане само в съ-
трудничество с организа-
циите в сферата на ПОО, 
държавните институции 
и неправителствения сек-
тор чрез изграждане на 
стабилни партньорства 
между всички заинтересо-
вани страни. 

За КСБ темата за про-
фесионалното образова-
ние е стратегическа. В 
този смисъл е важно да се 
обърне внимание на дипло-
миращите се по професия 
строител, особено в сред-
ното образование, защото 
колкото по-добри са ба-
зисните характеристики 
на кадрите, които ще се 
влеят в сектора, толкова 
по-малко време и средства 
са необходими за усъвър-
шенстването им. 

Чрез изпълнението на 

проекта „УМЕн“ КСБ се 

стреми да

повиши качеството на 
средното образование чрез 
въвеждане на практика в 
чужбина, която ще помог-
не на младите специали-
сти да усвоят модерните 
технологии за енергийно 
ефективно строителство 
и ще ги подготви за успеш-
но адаптиране към пазара 
на труда. 

През последните годи-
ни професионалните учили-
ща са все по-затруднени да 
оборудват залите с подхо-
дящи материали за практи-
ческа демонстрация. Чрез 
интернационализацията 
ще се ограничи този нега-
тивен ефект и училищата 
ще подкрепят израстване-
то на своите възпитаници, 
които ще придобият прак-
тически опит за актуални-
те европейски тенденции 
в областта на нискоенер-
гийната сграда. Учениците 
ще бъдат обучавани по ат-
рактивни методи с фокус 
върху практическото из-
пълнение. Ще се запознаят 
с нови технологии, матери-
али и работата с тях, като 
същевременно ще повишат 
своите езикови и междукул-
турни компетенции.

В дългосрочен план 
интернационализацията 
ще повиши качеството 
на предлаганото обуче-
ние, ще подобри имиджа 
на ПОО по строителни 
специалности, ще улесни 
привличането на пове-
че мотивирани ученици и 
не на последно място ще 
осигури ефективното въ-
веждане и възприемане на 
усъвършенствани органи-
зационни стратегии в сфе-
рата на образованието. 

Темата е „Изолация на нови и съществуващи сгради с фокус върху външната изолация“ 
Снимки Милена Желязкова 
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Общият размер на инвестициите е близо 12,8 млн. лв. 
по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“

Страницата подготви 
Елица Илчева

Министърът на околната сре-
да и водите Нено Димов подписа 
договор за изграждане на компос-
тираща инсталация и такава за 
предварително третиране на би-
тови отпадъци в община Ботевг-
рад и контракт за строителство 
на компостираща инсталация 
за разделно събрани зелени и би-
оразградими битови отпадъци в 
Харманли. Това съобщиха от прес-
центъра на Министерството на 
околната среда и водите. 

Целта на проектите е да се 
намали количеството отпадъци 
чрез осигуряване на допълните-
лен капацитет за предварител-
но третиране. Общият размер 
на инвестицията в Ботевград е 
близо 9,6 млн. лв., като по Опе-
ративна програма „Околна среда 
2014 – 2020“ („ОПОС 2014 – 2020“) 
са осигурени 7,2 млн. лв. Компо-
стиращата инсталация там е 
предвидена да е с капацитет 

2 700 тона годишно и да обслуж-
ва 32 500 жители от Ботевград, 
Етрополе и Правец. Срокът за из-
пълнение е 30 месеца.

В Харманли проектът е на 
стойност над 3,2 млн. лв., 2,4 
млн. лв. от тях са по „ОПОС 2014 – 
2020“. Той трябва да се реализира 

за 19 месеца. Социално-икономи-
ческите ползи от изпълнението 
на двете предложения са насочени 
към подобряване качеството на 
околната среда и предоставяне на 
нов тип услуга за управление на от-
падъците за жителите на обхвана-
тите общини. 

Министър Димов подписа договорите с кметовете Димитър Димитров 

(Етрополе), Иван Гавалюгов (Ботевград) и Румен Гунински (Правец) - от 

ляво на дясно

Над 15,6 млн. евро, ка-
къвто е бюджетът на 
втората покана по Програ-
мата за трансгранично съ-
трудничество INTERREG-IPA 
„България – Турция 2014 – 

2020“, ще бъдат инвести-
рани в 29 български общи-
ни от областите Хасково, 
Ямбол и Бургас и 17 турски 
от провинциите от Одрин 
и Къркларели. В рамките 

на крайния срок за канди-
датстване са получени 
130 предложения, които 
за пръв път бяха подавани 
изцяло по електронен път. 
Това съобщиха от пресцен-

търа на Министерството 
на регионалното развитие 
и благоустройството. 

Финансовият ресурс 
ще бъде вложен в мерки за 
предотвратяване на по-

следиците от бедствия в 
трансграничните райони, 
в подобряване на капаци-
тета за опазване на окол-
ната среда, устойчиво из-
ползване и управление на 

общите природни ресурси, 
както и към повишаване на 
туристическата привле-
кателност и потенциала 
за трансграничен туризъм 
и т.н.
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Десислава Бакърджиева

През 2018 г. държавната път-
на администрация на България 
навърши 135 години. Като една 
от най-старите структури в 
страната институцията има со-
лидна история, изпълнена с много 
успехи, които Агенция „Пътна ин-
фраструктура“ (АПИ) продължава 
и в настоящето. Благодарение на 
работата и полаганите усилия на 
пътната администрация през го-
дините сега България може да се 
похвали с близо 20 000 км републи-
канска мрежа, която се увеличава 
с всеки изминал ден с изпълнение-
то на важни обекти с финанси-
ране от Европейския съюз и дър-
жавния бюджет. Независимо от 
различните трансформации, през 
които преминава структурата, 
тя има ключова роля за страната 
от самото й създаване. Начало-
то на пътната администрация 
се поставя на 

3 април 1883 г. с Указ №267 на княз 

Александър I Батенберг. 

С него се утвърждават За-
кон за направата, поправката 
и поддръжката на държавните 
пътища, Закон за направата, 
поправката и поддръжката на 
окръжните пътища и Правилник 
за службата на кантонерите. 
Двата норматива са изработе-
ни от княз Михаил Хилков, който 
е ръководел Министерството на 
общите сгради, земеделието и 
търговията, към което са били и 
пътищата на държавата. Регла-
ментирано е и финансирането 
им. С тези актове пътното дело 
в страната получава организира-
но и правно начало. По тази при-
чина 3 април 1883 г се приема за 
рожден ден на българската пътна 
администрация.

Постиженията в развитието  

на пътната мрежа 

в различни периоди през из-
миналите 135 г. се дължат на 
политическите идеи и програ-
ми за прогрес на икономиката, 
конкретните представители на 
държавата в управлението и ней-
ното политическо, финансово и со-
циално състояние. При Освобож-
дението на България през 1878 г. 
дължината на пътната мрежа е 
била 2 111 км, от които 1 300 км 
в Княжество България и 811 км в 
Източна Румелия. След Съедине-
нието през 1885 г. тя е достигала 
до 3 367 км. През 1908 г., когато 
е обявена независимостта на 
България, пътната мрежа вече 
е 7 710 км, от които 5 485 км – 

държавни, а 2 225 км - окръжни 
и общински. Увеличаването на 
дължината й продължава и през 
следващите години. В началото 
на Първата световна война през 
1915 г. тя е 8 876 км., а в края й 
през 1918 г. - 10 150 км, от които 
6 100 км са държавни, а остана-
лите 4 050 км са общински. През 
този период от 30 години (1878 
- 1918  г.) пътната мрежа е на-
раснала над 4 пъти. Освен това 
са приети и редица закони за 
развитието й, нейната класифи-
кация и финансиране, както и за 
задълженията и отговорностите 
на пътната администрация. Из-
теглят се заеми и се изграждат 
пътищата: София - Банкя, София 
- Самоков, Враца - Мездра, Оряхо-
во - Враца, Асеновград - Чепеларе, 
Пазарджик - Брацигово, Хасково - 
Кърджали, Варна - Шумен, Варна 
- Бургас, Бургас - Малко Търново, 
Русе - Силистра, много мостове 
и др.

В следващите 25 години (1919 
- 1944 г.) мрежата се развива от 
10 150 км до 22 195 км, от които 
11 048 км са държавни и 11 147 км 
– общински. Още в началото на 
този период, през 1919 г., са при-

ети два норматива - Закон за 
пътищата и Закон за трудовата 
повинност. Те регламентират 
приходите от пътния данък, кре-
дитите и заемите, които Бълга-
рия взема, глобите и таксите, 
които се разходват само за дър-
жавните пътища. Общинските 
се финансират от пътна тего-
ба, с регламентирани помощи от 
държавата и окръжните съвети, 
кредити, облог на предприятията 
в региона и др. Със Закона за тру-
довата повинност се дава 

сериозен тласък на пътното 

строителство. 

Добре организираната тру-
дова повинност е основен стро-
ител на нови участъци, като 
част от тях са София - Мездра, 
Сливен - Елена, Троян - Кърнаре, 
Кричим - Девин и др. Във времето 
след Освобождението до 1934 г. 
конструкциите на пътните на-
стилки са от ръчно подреден и 
заклинен основен пласт – калдъ-
ръм, от ломен камък и пласт от 
трошен камък, уплътнен с валяк. 
В последните десет години на 
тази 25-годишна фаза до 1944 г. 
се отбелязва увеличаване на 
автомобилното движение. По-
ради това с Указ 215 от 1934 г. 
се утвърждава Наредба-закон за 
пътищата. Текстовете на нор-
матива поставят на здрава ос-
нова по-нататъшното развитие 
на пътната мрежа. Той определя 
сигурни източници за финанси-
ране изграждането, ремонта и 
поддържането на отсечките. С 
него се слага край на различни-
те деления, като се определят 
всички пътища за държавни и се 
класифицират като главни, пър-
вокласни, второкласни и трето-
класни. Годините 1919 – 1944 се 
характеризират още с доизграж-
дането на международния път 
Калотина - Драгоман - София - 
Пловдив - Свиленград, като 95 км 
са с паважна настилка, а 50 км с 
бетонова. Освен това влизат в 
действие правилници за повиша-
ване техническото ниво на път-

ното дело като за натоварване 
на пътни мостове, за изчисление 
на масивни мостове, за дървени 
и железни мостове, за каменно-
паважни настилки, за извършване 
на земни работи при направа на 
пътища, за изпълнение на бето-
нови настилки. Правят се първи-
те опити за полагане на асфал-
тови пътни настилки.

Следващият етап от исто-
рията, от 1945 г. до 1971 г., е бе-
лязан със започването на авто-
магистралното строителство. 
Тогава мрежата в страната на-
раства до 35 055 км, като дър-
жавни са 12 848 км, а общински 

са 22 207 км. През първите 10 
години на периода се изграждат 
пътищата Русе - Велико Търново 
- Килифарево, участъци от София 
– Карлово - Бургас, проходите „Ха-
инбоаз”, „Витиня”, „Стражата” и 
др. През 1954 г. е въведен в екс-
плоатация първият мост над р. 
Дунав между България и Румъния 
при Русе. Важна е и годината 
1948-а, когато с постановление 
към Министерството на стро-
ежите и пътищата се създава 
първата проектантска органи-
зация „Пътпроект“, която през 
февруари 2018 г. отбеляза своя 
70-годишен юбилей. По-късно на 
13 март 1950 г. с Постановление 
№600 на Министерски съвет 
(МС) се основава Държавното 
строително управление „Пътни 
строежи“. Следва създаването на 
Главно управление на пътищата 
към МС с Постановление №922 
от 24.12.1952 г. на Министерски 
съвет. В останалите години от 
този етап до 1971 г. са се форми-
рали два ключови периода. Първи-
ят е от 1957 г. до 1971 г. Той се 
характеризира с няколко основни 
момента като обезпрашаването 
на основната пътна мрежа. Ши-
роко се внедряват 

различни видове асфалтови по-

крития. 

От 9 км асфалтови настил-
ки през 1944 г. те нарастват 

на 8 283 км през 1964 г. и са по-
строени 2 132 км пътища. Някол-
ко ключови момента са записани 
и през 1959 г. Във връзка с ново 
административно деление на 
страната се структурират 27 
окръжни пътни управления, а с 
постановления на МС се одобря-
ва Указ за пътищата и се създава 
„Научноизследователски инсти-
тут по пътища“. С Указ №445 на 
Народното събрание през 1962 г. 
България се присъединява към 
Конвенцията за движение по пъ-
тищата, подписана в Женева 
през 1949 г.

Вторият период от 1964 до 
1971 г. остава в историята с мо-

2015 г. е една от най-успешните в историята й, 
а 2018 г. и 2019 г. ще са ключови за развитието 
на републиканската мрежа

Снимки АПИ

1946 г., прокопаването на прохода Хаинбоаз, днес Проход на Републиката

1937 - 1938 г., поправка на пътищата в Пловдивски окръг

 Ремонт на второкласния път София – Дървеница  Валиране на настилка

1937 - 1938 г., строителството на пътя София - Пловдив. 

Първата половина от бетонната настилка е готова, а 

втората се държи под вода



дернизацията и цялостната ре-
конструкция на основната пътна 
мрежа на страната. Обновени са 
редица важни обекти с интен-
зивно натоварване. С трайни на-
стилки са покрити 97% от глав-
ните и 85% от първокласните 
трасета. През 1969 г. са приети 
Главни насоки за развитието на 
пътната мрежа за периода 1970 - 
1975 г. С Разпореждане №239 от 
19.05.1971 г. на МС се утвърждава 

изграждането на автомагистра-

лен пръстен 

в страната с направления: 
София - Пловдив - Сливен - Бургас 
- Варна и София - Плевен - Бяла - 
Попово - Шумен - Варна с обща 
дължина около 1 000 км. Рингът 
включва три самостоятелни ма-
гистрали – АМ „Тракия” с дължина 
360 км, АМ „Хемус” - 430 км, и АМ 
„Черно море” - 110 км. 

Развитието на автомагис-
тралното строителство и ка-
чественото израстване на път-
ното дело в България обхваща 
1972 - 1990 г. Главно управление 
на пътищата преминава от Ми-
нистерството на строежите и 
архитектурата към Министер-
ството на транспорта с ПМС 
№173 от 08.08.1973 г. Въвеждат 
се нови нормативи за проекти-
ране на автомагистралите. През 
1986 г. е открит най-трудният 
планински участък от АМ „Хемус” 
– Витиня – Правец с три тунела 
и 15 големи съоръжения. В края на 
периода, през 1990 г., дължина-
та на държавната пътна мрежа 
е 36 922 км, от които 13 455 км 
републикански и 23 467 км чет-
въртокласни/общински. Автома-
гистралите в експлоатация са 
274 км, пътищата с трайна на-
стилка са 91,6%, а тези с асфал-
това настилка са 87,5%. В средно 
и добро състояние са 84,5% от 
цялата мрежа.

През 1993 г. държавните 
строителни поделения на Ок-
ръжните пътни управления и на 
СО „Пътни строежи“ се преобра-
зуват в еднолични дружества 
с ограничена отговорност със 
стопроцентова държавна соб-
ственост, работещи изцяло 
по Търговския закон, като след 
1996 г. започва тяхната прива-
тизация. През 1997 г. с промяна 
на Закона за пътищата Главно 
управление на пътищата пре-

минава от Министерството на 
транспорта към Министерство-
то на регионалното развитие и 
благоустройството.

През 2000 г. с Разпореждане 
№6 на МС на база дейностите 
по поддържане и текущ ремонт 
в Областните пътни управления 
са обособени 63 еднолични друже-
ства с ограничена отговорност. 
Тогава пътната администрация 
подписва заемни споразумения 
със Световната банка, Евро-
пейската банка за възстановя-
ване и развитие, Европейската 
инвестиционна банка, програ-

мите ФАР и ИСПА, с които се 
осигурява финансирането за 
модернизирането на обекти от 
транзитната пътна мрежа с ев-
ропейско значение. Реализират се 
програмите „Транзитни пътища“ 
1 и 2 – 1 349 км, както и някои 
други, чрез които се обновяват 
над 1 500 км. Въпреки това през 
2000 г. 39% от пътната мрежа 
са били в лошо състояние. Дъл-
жината й е достигала 37 458 км, 
от които 19 435 км са републи-
кански, а 18 023 км - общински. За 
изминалите 10 години (от 1990 г. 
до 2000 г.) автомагистралите 
се увеличават само с 50 км до 
324 км. 

През периода 2000 до 2010 г. 
Главно управление на пътищата 
се трансформира неколкократно 
като: 

 Изпълнителна Агенция „Пъ-
тища”, обособена с Постановле-
ние 143/25.07.2000 г. на МС;

 Фонд „Републиканска път-
на инфраструктура” с ПМС от 
08.08.2006 г.;

 Национална Агенция „Път-
на инфраструктура” с ПМС от 
08.08.2008 г.;

 Агенци я  „Пътна  ин -
фраструктура ”  с  ПМС от 
09.09.2009 г.

С финансиране по 

Оперативна програма „Транспорт 

2007 - 2013“ („ОПТ 2007 – 2013“)

в страната са реализирани 
няколко ключови проекта. До-
изградена е АМ „Тракия“, като в 
периода 2010 – 2013 г. са изпъл-
нени лотове 2, 3 и 4 от автома-
гистралата. Със средства от 
ЕС се построяват лотове 1, 2 и 
4 на АМ „Струма“ и АМ „Марица“. 
Приоритетен обект в „ОПТ 2007 
– 2013“ е връзката на АМ „Хемус” 
със Софийския околовръстен път 
(СОП) – п.в. „Яна“. Други важни 
проекти, осъществени по опе-
ративната програма, са път I-5 
Кърджали – Подкова, обходните 
пътища на Враца, Монтана и 
Габрово (фаза 1), както и Запад-
ната дъга на СОП - участък 1.

Подемът на пътното строи-
телство продължава и през изми-
налите пет години, като 2015 г. 
се определя като една от най-
успешните, тъй като тогава се 
приключват проектите по „ОПТ 
2007 - 2013“ и стартират дей-
ности по обекти, включени в ОП 
„Транспорт и транспортна инфра-
структура 2014 - 2020“ („ОПТТИ 
2014 - 2020“). От АПИ отчитат, 
че със средствата от ЕС авто-
магистралната мрежа се е увели-
чила с над 300 км и в момента е 
около 740 км. 

В етап на строителство  

по „ОПТТИ 2014 - 2020“

са лот 3.1 и лот 3.3 на АМ 
„Струма“. Със средства от дър-
жавния бюджет се изгражда нов 
участък от АМ „Хемус“ – от Ябла-
ница до Боаза. По ОП „Региони в 
растеж“ се изпълнява рехабили-
тация и реконструкция на вто-
рокласна и третокласна републи-
канска пътна мрежа.

Очаква се 2018 г. и 2019 г. 
също да бъдат исторически за 
пътното строителство, тъй 
като ще бъде дадено начало-
то на стратегически проекти 
като най-сложния участък от 
АМ „Струма“ през Кресненско-
то дефиле – лот 3.2, отсечки 
от АМ „Хемус“, както и на Русе 
- Велико Търново, Видин - Бо-
тевград и София - Калотина. 
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Пътният сектор разчита през 
2019 г. да бъде въведена и ТОЛ 
системата, с която годишните 
приходи ще са от порядъка на 

над 1 млрд. лв. Тези средства 
ще се инвестират в поддържа-
не и развитие на републикан-
ската пътна мрежа.

Пътят Троян – Кърнаре е един от 

най-високо разположените в Стара 

планина. Най-високата му точка е  

1 565 м

1979 г., строителство на виадукта в близост до тунел „Витиня“ на АМ „Хемус“

1979 г., изграждането на тунел 

„Траянови врата“ на АМ „Тракия“

1980 г., техническият ръководител 

Тодор Сандов на пътя Борован – 

Мизия

Път Айтос – Провадия
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Елица Илчева

Сватбените ритуали в 
Пещера се връщат в Риту-
алната зала след приключ-
ване на обновяването й, съ-
общават от пресцентъра 
на местната власт. Сгра-
дата е построена в начало-
то на ХХ век. Тя е памет-
ник на културата и сега е 
ремонтирана по проект по 
схема за безвъзмездна фи-
нансова помощ „Енергийна 
ефективност в периферни-
те райони“. 

„Благодаря на строите-
ля, който в много кратки 
срокове и с изключителна 
прецизност извърши дей-
ностите. Тази уникална 
сграда бе осъвременена. 
Бяха извършени и допълни-
телни работи извън одо-
бреното предложение по 
канализационната част, 

дворното място и т.н. Бла-
годаря и на ръководителя 
на проекта, както и на еки-
па от община Пещера за 
свършената работа. Надя-
вам се много млади хора от 
района да започнат от тук 
своя щастлив и успешен 
съвместен живот“, е казал 
при откриването на обекта 
кметът на Пещера Николай 
Зайчев.

Общата стойност на 

проекта е 207 999 лв. Из-
пълнител е „Сигма строй“ 
ООД. 

Дейностите по енер-
гийната ефективност са 
извършени предимно от въ-
трешната страна, за да се 
запази оригиналният вън-
шен вид на сградата, като 
е достигнат клас „А“. Сме-
нен е и покривът. Монти-
рана е и рампа за трудно-
подвижни хора и за колички. 

Започна пресяването 
на проектите за изграж-
дането на парк до бившия 
Дом на народната армия 
в Хасково. Подадени са 
15 идейни предложения, 
съобщиха от местната 
администрация. Предсе-
дател на комисията по 
избора е доц. д-р Елена 

Драгозова, преподавател 
в Лесотехническия уни-
верситет и специалист 
по ландшафтна архитек-
тура. Комисията работи, 
без да знае кои са авто-
рите. Срокът за вземане 
на решение е два месеца.

Класираният на първо 
място кандидат, който 

ще изработи и техниче-
ския проект, получава на-
града от 5 000 лв., втори-
ят – 3 000 лв., и третият 
– 1 000 лв. Парцелът, вър-
ху който ще се изгражда 
паркът, е предоставен 
безвъзмездно на община-
та от Министерството 
на отбраната. 

Недялка Маргаритова, 
ОП на КСБ – Смолян

Зам.-кметът на община 
Смолян инж. Мариана Цекова 
представи проекта „Обновява-
не и енергийна ефективност 
на образователна инфраструк-
тура в гр. Смолян“ по Опера-
тивна програма „Региони в рас-
теж 2014 - 2020“ („ОПРР 2014 
– 2020“). Общата му стойност 
е 6 598 925,21 лв., а периодът е 
до 12.7.2019 г. Той обхваща дей-
ности в четири училища и една 
детска градина.

Предвижда се обновяване на 
Профилираната природо-мате-
матическа гимназия „Васил Лев-
ски“, включително и внедряване 
на мерки за енергийната ефек-
тивност на сградата. Заложено 
е изграждане на нов физкулту-
рен салон от три самостоятел-
ни в конструктивно отношение 
блока: топла връзка със същест-
вуващия корпус, игрална зала със 
зрителски места и обслужващ. 
Ще бъде доставено и необходи-

мото обзавеждане и оборудване.
В VI Основно училище „Иван 

Вазов“, Езикова гимназия „Иван 
Вазов“ и Средно училище „Отец 
Паисий“ ще бъдат обновени учи-
лищните дворове и спортните 
площадки. Предвижда се смяна 
на настилки и изграждането на 
още едно ново игрище на тери-
торията на ЕГ „Иван Вазов“ и ОУ 

„Иван Вазов“.
Поради сериозни проблеми в ДГ 

№5 „Буратино“ се планира основен 
ремонт на сградния фонд и при-
лежащото дворно пространство, 
както и доставка и монтаж на 
оборудване и обзавеждане. Зало-
жено е изграждането на 6 детски 
площадки до 50 кв. м, обзаведени 
с всички необходими съоръжения.

Изграждане на нов физкултурен салон за ПМГ „Васил Левски“

Снимка авторът

Звезда Кошничарова, 
ОП на КСБ - Сливен

В Сливен беше даден старт 
на благоустрояване на кв. „Репу-
блика“. Изпълнител е Обединение 
„Зелена среда“, което е съста-
вено от „Трейс Ямбол“ АД и „Про 
Плантс“ ЕООД. Дейностите са 
част от проект „Подобряване 
на градската среда на Сливен”, 
който се осъществява по Опера-

тивна програма „Региони в рас-
теж 2014 - 2020“ и е включен в 
Инвестиционната програма на 
общината. Общата му стойност 
е 2 199 911 лв. Проектът е разде-
лен на две части. Едната е „Реха-
билитация и благоустрояване на 
поречията на река Асеновска“, а 
втората - „Рехабилитация, бла-
гоустрояване и обновяване на 
обществени зелени площи за 
широко ползване и междублокови 

пространства в кв. „Република“. 
Срокът за завършване на проек-
та е 13 януари 2019 г.

На официалното събитие в 
кв. „Република“ присъстваха кме-
тът на Сливен Стефан Радев, 
председателят на Общинския 
съвет Димитър Митев, зам.-кме-
тът Румен Иванов, представи-
тели на изпълнителите и др. 

Основен предмет на благо-
устройствата ще са зелените 

площи в парка, градинките и 
алеите около сградите с магази-
ни и обществено обслужване. За-
ложено е алеите да се разширят 
и да се положи нова настилка. Ще 
се монтират градински освети-
телни тела. Предвидени  са фон-
тани с падаща вода на етажи. 

В парка ще се изгради ком-
бинирана спортна площадка за 
игра на волейбол, баскетбол и 
футбол на малки врати. В от-

делен сектор ще се монтират 
фитнес уреди на открито.  Ще 
се направят и 3-метрова ограда, 
изолационен пояс от храстова и 
висока растителност и паркинг 
с 10 места. Ще се планира място 
за монтаж на новогодишна елха.

Кметът на Сливен призова 
гражданите, ако имат забележки, 
да ги казват на изпълнителя и в 
общината, за да се реагира на-
време. „Нека се поздравим с успех 
и придобивките да радват както 
децата, така и останалите жи-
тели на квартала“, допълни той.
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Кметът на Столичната об-
щина Йорданка Фандъкова е пред-
ставила пред Съвета за управле-
ние на Специализирания общински 
приватизационен фонд (СУСОПФ) 
списък с проекти, които ще бъ-
дат финансирани със средства-
та от приватизацията на „Об-
щинска банка“ АД. Това съобщиха 
от пресцентъра на местната 
администрация. Финансовата 
институция беше продадена за 
46 млн. лв. след решение на Сто-
личния общински съвет. „Пред-
ложението за разпределение на 
средствата е направено на база 
приоритети и цели дългосрочни 
инвестиции в развитието на Со-
фия“, е обяснила кметът Фандъко-
ва. Залагат се вложения в култура 
и спорт, общинско здравеопазва-
не, социални дейности, както и за 
електронно управление. Най-се-
риозен дял от средствата - 26%, 
или 12 млн. лв., се насочват за еко-
логия и зелена система. На второ 
място - 21,7%, или 10 млн. лв., са 
вложенията в образование. Те са 

за ремонт и изграждане на дет-
ски градини и училища. Ще се фи-
нансира и изготвяне на проекти 
за сгради за учебни заведения. За 
третия приоритет транспорт 
и транспортна инфраструктура 
се предлагат 20% от средства-
та – 9,2 млн. лв. „След напредъка 
по обновяването на базовата ин-
фраструктура на града продъл-
жаваме със сериозни инвестиции 
в този сектор, като целта ни е 
да насочим повече пари в изграж-
дане и реконструкция на улици в 
кварталите“, е подчертала Фан-
дъкова. В сферата на общинското 
здравеопазване се предвижда да 
се вложат 5,6 млн. лв., а за кул-

тура – 5,4 млн. лв. Един от про-
ектите, за които се планират 
средства, е превръщането на 
бившата Топлоцентрала на НДК 
в център за съвременна култура. 
Друг важен обект е площадното 
пространство около храм „Света 
Неделя“. За социални дейности са 
предвидени 1,8 млн. лв. Около 800 
хил. лв. са заложени за нови квар-
тални спортни зали, които ще 
бъдат изградени в дворове на 6 
училища. 800 хил. лв. са отделени 
за развитие на нови технологии 
и системи в областта на елек-
тронното управление. 

Докладът е одобрен от члено-
вете на СУСОПФ. 

Средствата ще бъдат вложени в екологична, образователна, 
транспортна, социална и здравна инфраструктура 

Кметът на Столич-
ната община Йорданка 
Фандъкова отпразнува 
рождения си ден в Завода 
за механично-биологично 
третиране на отпадъци-
те в с. Яна. По време на 
събитието беше обявено 
началото на информацион-
на кампания за насърчава-
не намаляването на хра-
нителните отпадъци. На 
гостите беше поднесена 
вечеря от спасена храна, 
съобщиха от пресцентъ-
ра на местната админи-
страция. „Над 670 хил. т 
годишно е храната, коя-
то изхвърляме. Този факт 
ни накара да се включим 

в кампанията за разумно 
пазаруване и намаляване 
на пилеенето й. 10 евро-
пейски града, сред които 
Лондон, Брюксел, София, 

Барселона, Осло, Милано, 
участваме в инициати-
вата под патронажа на 
кмета на столицата на 
Великобритания Садик 

Столичната община обяви поръчка на 
инженеринг (проектиране и строител-
ство) за ул. „Кукуш“ и ул. „Йосиф Щрос-
майер“, район „Илинден”, по съществу-
ващо положение. Ориентировъчната 
дължина на трасето на ул. „Кукуш“ е 
1500 м. Пътната й настилка в участъка 
от бул. „Сливница“ до ул. „Билянини извори“ 
е асфалтова, а до ул. „Йосиф Щросмайер“ 
е от среден паваж. Двата участъка са в 
лошо състояние с видими дефекти като 
огъвания, напуквания, пропадания, дуп-
ки. В транспортно-комуникационно от-
ношение ул. „Йосиф Щросмайер“ е част 
от първостепенната улична мрежа на 

гр. София с дължина от 700 м. Същест-
вуващата настилка е от среден паваж, 
който е в лошо състояние с видими дефе-
кти, като огъвания, пропадания, дупки. И 
двете трасета са предвидени за тежко 
движение. 

При избора на оферти критерият 
„Срок за проектиране“ има тежест 3 т., 
„Изпълнението на дейностите“- 7 т., „Тех-
ническите показатели“ – 40 т. Предложе-
ната цена ще носи 50 т. 

Индикативната стойност на дей-
ностите без ДДС е 4,6 млн. лв. Продъл-
жителността на изпълнение е 390 дни. 
Оферти се приемат до 17,30 ч. на 21 май. 

Обявиха търг за обновяване на бло-
кове в район „Красно село“ по Национал-
ната програма за енергийна ефектив-
ност на многофамилни жилищни сгради 
(НПЕЕМЖС). Стойността на поръчката 
е 1 696 560,77 лв. без ДДС. Тя е разде-
лена на обособени позиции. Първата 
от тях е за инженеринг (проектиране и 
строителство) за бл. 185 и бл. 186. При 
избора на изпълнител „Техническите по-
казатели“ ще имат тежест 40 т., а це-
ната – 60 т. Индикативната й стойност 
е 1 654 284,60 лв. без ДДС. Дейностите 

трябва да се извършат до 240 дни. 
Втората обособена позиция е изгот-

вяне оценка на съответствие на инвес-
тиционните проекти със съществените 
изисквания към строежите и упражнява-
не на строителен надзор. Стойността е 
31 860,30 лв. без ДДС. Позиция три е за 
инвеститорски контрол, като за целта 
са отделени 10 415,87 лв. без ДДС. За по-
зиции 2 и 3 предложената най-ниска цена 
ще има тежест 100 т. 

Оферти се приемат до 17,00 ч. на 15 
май. 
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Хан“, е заявила Фандъкова. 
Тя е обяснила, че от 2014 г. 
всички храни от ресторан-
ти, детски градини, пазари, 
търговски вериги и зелени-

те отпадъци се събират 
разделно и се преработ-
ват. „През 2017 г. са об-
работени почти 14 хил. т 
зелени и над 8 500 т хра-
нителни отпадъци. От тях 
са произведени 2 109 MWh 
електроенергия и 8 876 т 

компост, от който 21 т са 
предоставени безплатно 
на гражданите, платили 
своята такса битови от-
падъци”, е допълнила тя и 
е посочила, че основната 
цел е да се превърнат от-
падъците в ресурс.
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Арх. Георгиев, завърши 

втората фаза от изра-

ботването на „Визията 

за развитие на София и 

крайградските райони до 

2050 г.“. Ще обобщите ли 

изводите, до които екс-

пертите достигнаха на 

този етап?

Втората фаза на проце-
са приключи през декември 
2017 г.  със съставянето на 
9 доклада. В седем от тях 
са систематизирани и ана-
лизирани знанието и инфор-
мацията за града, до които 
сме успели да достигнем 
към онзи момент. Те отго-
варят на броя направления, 
по които събираме данни. 
В отделен доклад коорди-

национният екип, чийто 
ръководител съм аз, е на-
правил обобщение на из-
вършената досега работа. 
А в последния екипът, мони-
ториращ дейността, пред-
ставя своите наблюдения 
за качеството на процеса 
и постигнатия към онзи 
момент резултат. Мате-
риалите са доста обемни, 
но в началото на всеки от 
тях има и резюме от 5 - 10 
страници. Всичките девет 
доклада са публично дос-
тъпни от януари през на-
шия сайт - www.vizia.sofia.
bg, в раздел „Библиотека“. 
Документите бяха пред-
ставени и на страниците 
на в. „Строител“, за което 
благодаря. 

На базата на докладите 
можем да направим няколко 
основни извода. Първият 
е, че не съществува мяс-
то, на което да се съби-
ра, съхранява, обработва  
и/или анализира информа-
ция за средата във всички-
те й аспекти. В момента 
не можем да имаме пълна 
и реалистична картина за 
състоянието на града и 
процесите, които проти-
чат в него. Отделни орга-
низации, било то общински, 
държавни или частни, имат 
части от тези данни, но 
никой няма цялостния по-

глед. Това е огромно пре-
дизвикателство, с което 
обаче няма как да не се зае-
мем, ако искаме да достиг-
нем по-високо качество на 
живот в София и региона. 
Вторият извод би бил, че 
вече протичат процеси, ха-
рактерни за метрополитен 
град. Например наблюдава 
се много силна динамика на 
работната ръка – столи-
цата привлича хора от раз-
лични райони на страната, 
а вече и от чужбина. Поради 
този процес тя поддържа 
демографски прираст. Има 
и случаи на силно изразени 
контрасти в развитието 
на територията - бедни 
и богати зони, сериозни 
различия в инфраструк-
турната обезпеченост 

или огромно количество из-
ползвани ресурси - енергия, 
вода, въздух. По света има 
разнообразни метрополиси 
- от Сао Пауло през Мумбай 
до Москва. Една от причи-
ните за успеха на някои и 
за трудностите при други 
е именно капацитетът за 
обработка на информация 
за средата и използването 

й за планиране. 
От докладите могат 

да бъдат направени и още 
много по-специфични из-
води. Като например, че 
делът на хората, избира-
щи да пътуват с градски 
транспорт, намалява от 
44% на 37% за 6 години, до-
като този на придвижващи 
се с кола се увеличава от 

29% на 30%. Или пък - че 
нивото на шума в 41 от  
49-те измервателни пунк-
та по софийските улици се 
задържа трайно над гранич-
ните стойности. Над 26% 
от жилищния фонд са под 
22 години, близо 50%  - под 
32 години, а само 4% са от-
преди 1919 г. В докладите е 
пълно с такива заключения. 
За да направим информаци-
ята достъпна, всяка седми-
ца публикуваме на сайта и 
на Фейсбук страницата ни 
по няколко подобни извадки. 
И тъй като това е първи-
ят етап от събиране на 
информация за средата, то 
сме наясно, че част от нея 
е непълна или пък неточна. 
И затова търсим постоян-
но обратна връзка, в случай 
че някой може да коригира 
изнесените данни.

Какво предстои като 

стъпки в следващите ня-

колко месеца? Кога ще е 

готова черновата на до-

кумента и кога се очаква 

окончателният му вари-

ант?

След окомплектоване-
то на докладите се оказа, 
че има бели петна на зна-
ние за много елементи от 
градската среда. Затова 
в момента провеждаме 
обществена поръчка за из-
следвания на различни аспе-
кти на средата - от тра-
фика през зелените клинове 
до голямо социологическо 
проучване. Паралелно с 
това правим срещи с пред-
ставители на общинската 
администрация, неправи-
телствени организации 
(НПО) и бизнеса от различ-
ни сектори, за да дискути-
раме събраната досега ин-
формация и да подпомогнем 
нейното допълване. След 
като бъдат реализирани 
изследванията и след като 
бъде събрана още информа-
ция от администрация, биз-
нес и граждани, ще пристъ-
пим към предлагането на 
цели на визията, тоест на 
нейната чернова. Това ще 
се случи в края на лятото. 

А окончателният вариант 
ще се състави след широ-
ко публично включване за 
изясняване на това кои от 
предложените цели привли-
чат най-много поддръжници 
и имат най-голям шанс за 
реализация.

Доколко бъдещото 

развитие на града до 

2050 г. буди интерес в не-

говите жители и получа-

вате ли предложения от 

тях в каква посока трябва 

да се развива София - по 

отношение на транспорт, 

на жилищна политика, на 

публични пространства?

Досега сме имали кон-
такт с над 1 000 заинте-
ресовани страни, 2/3 от 
които са някакъв вид орга-
низация - бизнес, браншо-
ва, НПО, администрация и 
т.н. Успели сме според мен 
да въвлечем - къде повърх-
ностно, къде задълбочено -  
гледната точка на няколко 
хиляди души. На тази база 
можем да кажем, че инте-
рес към бъдещето, и то 
едно по-добро, подредено 
и премислено, има. Още по-
обнадеждаващо е, че в по-
голямата си част обратна-
та връзка е активна, т.е. 
има желание за включване и 
принос. Чрез публикуването 
на извадки от докладите на 
достъпен и лесно разбира-
ем език започваме да се об-
ръщаме и към по-широката 
публика. Планираме и анке-
ти, интерактивни карти и 
срещи на живо в различни 
части на общината. Пред-
ложенията, които получава-
ме до момента, са свързани 
най-вече с допълване или 
коригиране на събраната 
досега информация, тъй 
като на този етап това е 
приоритет. Все още не по-
ставяме целите и затова и 
не дискутираме посоката 
на развитие.

Предстои промяна в 

Общия устройствен план 

(ОУП) на София. На какъв 

етап е процесът? Какви 

са основните стъпки, по 

които ще протече, кои са 

по-важните изменения, 

на които ще станем сви-

детели?

Актуализацията на ОУП 
все още не е започнала. За 
да стартира, трябва да 
имаме поне черновата на 
Визията, която ще зададе 
посоката на измененията. 
Затова и на този етап как-
вото и да кажа за съдър-
жанието на ОУП, то ще е 
безпочвено. Целта е след-
ващият план да работи 
много повече като договор 
за средата, в която искаме 
да живеем, сключен меж-
ду всички заинтересовани 
страни.

Столичната община 

подготвя промени в на-

редбата, регламентира-

ща облика на града. Как тя 

ще се впише във Визията? 

Според мен наредбата 
е необходима. Струва ми 
се, че много хора, включи-
телно такива, които не 
са в проектантската или 
строителната ниша, раз-
бират нуждата от визуа-
лен ред, да го наречем дори 
визуална хигиена. Веднъж 
съставена, тя ще трябва 
да бъде въведена и това 
може би ще бъде най-голя-
мото предизвикателство. 
Ако успеем да я приложим 
напълно и справедливо, то 
мисля, че резултат ще има 
много бързо и той ще бъде 
положителен. В момента 
нито наредбата същест-
вува, нито Визията е със-
тавена, за да мога да кажа 
как ще се вписва. Нашият 
екип ще цели да подпомог-
не Направление „Архитек-
тура и градоустройство“ 
при нейното съставяне с 
конкретна информация и 
заключения, придобити до-
сега. 

Как Камарата на стро-

ителите в България (КСБ) 

според Вас трябва и може 

да се включи в процеса на 

промени в града? 

От една страна това 
може да се случи чрез кори-
гиране или потвърждаване 
на събраната до този мо-
мент информация. За цел-
та ще търсим скорошна 
среща с ръководството 
на Камарата, както пра-
вим и с другите браншови 
организации от сектора. 
За да можем да имаме пъл-
ната картинка за средата 
и процесите, протичащи в 
нея, ще е важно също така 
да осъществим контакт с 
членовете на КСБ под фор-
мата на анкети или срещи. 
И това да става на регу-
лярна база. Само чрез във-
личането на всички заинте-
ресовани страни можем да 
имаме визия и ОУП, които 
отговарят на амбициите 
ни и които се стремим да 
постигнем, а не да заоби-
каляме.

Арх. Любо Георгиев, директор на Общинско предприятие „Софпроект – Общ градоустройствен план“: 

Предвиждаме да поканим ръководството на КСБ на среща, за да дискутираме бъдещето на града 
Снимка Силвия Георгиева

Доброволци провеждат анкети, необходими за изготвяне на Визията за развитие на София
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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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  ДО  
  Колектива на в. „Строител“

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н  А Д Р Е С

Имам удоволствието от името на УС на НКСВ 
и лично от мое име да поздравя с 9-годишния юби-
лей колектива на вестник „Строител“ – глашатая 
на Камарата на строителите в България и НКСВ.

Пожелавам Ви крепко здраве, лично щастие и 
все така успешно да отразявате живота на стро-
ителите в България.

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

Инж. Тодор Топалски
Председател на УС на НКСВ

НКСВ НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НА СТРОИТЕЛИТЕ 
ВЕТЕРАНИ

Страницата 
подготви 
Мартин Славчев

„От учредяването на 
Националния клуб на стро-
ителите ветерани (НКСВ) 
изминаха вече пет години. 
Няколко десетки столич-
ни строители ветерани 
са сред основателите на 
НКСВ. Разбира се, трябва 
да отдадем дължимото на 
инициаторите - инж. Вик-
тор Шарков, инж. Иван 
Стоянов, академик Ячко 
Иванов“, заяви председа-
телят на секция „Граж-
данско строителство“ 
инж. Стоян Шатов при 
провеждане на годишното 
отчетно събрание и до-
пълни, че в столицата са 
се изградили и вече функ-
ционират няколко секции 
с ранг на регионални клу-
бове - „Гражданско стро-
ителство“, „Инженерно 
строителство“, „Строи-
тели воини“, „Строител-
на наука и образование“ и 

„Транспортно строител-
ство“. 

Инж. Шатов припомни, 
че на 26 март 2014 г. е уч-
редена секция „Гражданско 
строителство“ към НКСВ. 
В нейното основаване са 
се включили 25 известни 
строители ветерани. В 
края на 2017 г. секцията 
вече наброява 60 души, 
сред които бивши ръко-
водители на различни 
нива от бранша - основ-
но инженери, архитекти, 
проектанти, икономисти, 
бригадири, квалифицирани 

работници, настоящи соб-
ственици и управители на 
фирми, членове на Кама-
рата на строителите в 
България (КСБ) и такива, 
вписани в ЦПРС.

„Отношенията между 
ръководствата на НКСВ и 
КСБ се развиват ползот-
ворно както на национал-
но, така и на регионално 
ниво. За това спомага и 
фактът, че основният 
офис на НКСВ в София е 
в сградата на Камарата. 
Това дава възможност кон-
тактите ни с КСБ, както 

и с Областното предста-
вителство в София да 
бъдат по-чести и по-регу-
лярни“, обясни инж. Шатов. 

„Сътрудничеството 
на НКСВ и в частност на 
секция „Гражданско строи-
телство“ с в. „Строител“ 
е взаимно полезно. За нас, 
строителите ветерани, 
изданието е онази три-
буна, която ни дава въз-
можност да споделяме 
позитивен опит от прак-
тиката ни и да очерта-
ваме различни проблеми в 
бранша“, каза още той. 

Секция „Строители воини“ 

Плевен

Пловдив

Видин

Ямбол

На 4 април 2018 г. в заседателната зала на ОП на КСБ 
- Плевен, членовете на регионалния клуб на строители-
те ветерани проведоха годишно отчетно събрание. Бяха 
гласувани и приети план-сметка за 2018 г. и доклад за дей-
ността за изминалата 2017 г. 

Присъстващите се запознаха с поздравителния адрес, 
изпратен от председателя на УС на НКСВ инж. Тодор То-
палски, който им благодари за изключителната активност, 
многообразната дейност и инициативите, които допри-
насят за обединяване на ветераните от строителната 
гилдия през всичките години от учредяването на клуба.

„2017 г. бележи началото на пет-
годишнината от учредяването на ре-
гионалния клуб на строителите вете-
рани в Ямбол. Съставът се увеличи с 
още двама и вече сме 26 души. През 
отчетния период провеждахме ежеме-
сечни събрания“, заяви председателят 

инж. Тодор Богданов при провеждане 
на годишно отчетно събрание на ор-
ганизацията.

„Съгласно приетата програма за 
дейността през 2017 г. отбелязахме 
съвместно с ОП на КСБ – Ямбол, Деня 
на строителя. Направихме посещение 

на колегите си в Бургас. Посетихме 
остров Св. Анна и обменихме опит за 
дейността ни“, допълни инж. Богда-
нов.  

„Надявам се на активността на 
всички членове през 2018 г.“, допълни 
той.

„Създаденият преди 
четири години Регионален 
клуб на строителите ве-
терани (РКСВ) във Видин 
се превърна в обединяващо 
звено на специалистите 
от бранша“, заяви пред-
седателят на местната 
структура инж. Йордан 
Бързашки при провеждане 
на годишното отчетно съ-
брание. 

„ Пр е з  и з м и н а л ат а 
2017 г. в РКСВ във Видин 
членуваха 44 души, като 
през настоящата година 
очакваме техният брой да 
нарасне до над 50. Повече 

от 60% от тях са работе-
щи специалисти“, подчерта 
той и допълни, че предстои 
да започне мащабен за гра-
да проект по ОП „Региони в 
растеж“ за над 15 млн. лв. 
По тази програма предстои 
обновяване на централна 
градска част, както и на 
сградите на Драматичния 
театър, Средно училище 
„Цар Симеон Велики“ и др. 
„Убеден съм, че голяма част 
от нашите членове пряко 
ще участват в реализира-
нето на обектите“, обясни 
инж. Бързашки. 

„Нашият клуб си взаи-

модейства непрекъснато 
с Видинската търгов-
ско-промишлена палата 
(ВТПП). Благодарение на 
това сътрудничество през 
предишните две години по-
сетихме Румъния и Сърбия, 
където се срещнахме на 
професионално ниво с те-
хни специалисти“, припом-
ни председателят на РКСВ 
- Видин.

Инж. Бързашки инфор-
мира, че по инициатива на 
централното ръководство 
предстои издаването на 
книга по случай навършва-
не на пет години от учредя-

ването на НКСВ. „В нея ще 
бъде отразена и част от 
живота и дейността на на-
шия клуб през този период“, 
добави той. 

„Чрез вестник „Стро-
ител“ ежеседмично се ин-
формираме за актуалните 
събития, свързани с обек-
тите в страната, усвоя-
ването на европейските 
фондове при изграждане 
на пътните магистрали, 
водните цикли, другите 
инфраструктурни проек-
ти, санирането на жили-
ща и др.“, каза инж. Йордан 
Бързашки. 

Регионалният клуб 
на строителите ве-
терани в Пловдив про-
веде своето годишно 
отчетно-изборно съ-
брание в залата на 
Областното предста-
вителство на КСБ в 
Града под тепетата. 
На срещата присъстваха 43 представители на клуба. 
Гости бяха инж. Виктор Шарков, зам.-председател на 
УС на НКСВ, и Надежда Петрова. В нея взе участие и 
инж. Тодор Петков - член на клуба, бивш кмет и пред-
седател на Областния съвет на Пловдив.

Освен отчетния доклад за изминалия петгодишен 
период на клуба дневният ред включваше и избор на 
нов председател и членове на Управителния съвет. 
Досегашният ръководител инж. Йорданка Близнако-
ва се оттегли от поста по здравословни причини, 
но заяви, че няма да преустанови членството си и 
ще продължи да работи в помощ на УС. За неин за-
местник единодушно бе избрана Пепа Енчева, а УС 
бе разширен до петчленен, като в него влязоха инж. 
Данаил Търпоманов и инж. Диана Маджарова, а оста-
налите членове са Марко Кощинаров, Никола Шкодров 
и Пепа Енчева.

От името на УС на НКСВ инж. Виктор Шарков 
връчи на инж. Йорданка Близнакова почетен плакет 
– „Заслужил деятел“, а по предложение на Марко Ко-
щинаров тя бе избрана за почетен председател на 
клуба в Пловдив. Инж. Саркис Гарабедян също под-
несе грамота на бившия председател за нейния 
принос и всеотдайна дейност в бранша, в града и 
в областта. 

„Строители воини“ към НКСВ 
също проведе годишно отчетно съ-
брание. На него присъстваха 41 чле-
нове на секцията. Неин председател 
е ген. Борис Анакиев. В събранието 
се включиха и председателят на 
Управителния съвет на Камарата на 
строителите в България инж. Илиян 
Терзиев, който е член на „Строите-
ли воини“, както и председателят 
на „Гражданско строителство“ инж. 
Стоян Шатов. Последният привет-
ства участниците от името на ръ-
ководството на НКСВ. 

На събранието бяха приети чети-
рима нови членове, с което съставът 
на секцията достигна 66 души. 

В отчета си ръководството на 
„Строители воини“ посочи основните 

мероприятия, проведени през 2017 г. 
Сред тях бе участието на предста-
вители на секцията в откриването 

на паметна плоча, монтирана на вхо-
да на бившата сграда на ГУСВ (днес 
Софийски районен съд).

Секция 
„Гражданско строителство“  

Снимка авторът

Снимки Галя Узунова

Снимка авторът

Снимка Станислава Босева-Минковска
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: „Ремонт на улици и пътища, община Ловеч“

Наименование: „Избор на изпълнител за изпълнение на първи и 
втори етап от обект Разширение на СДВНЧ - гр. Любимец, с финан-
совата подкрепа на HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0046 по Механизма за 
спешна фин. помощ по ФУМИ”

Наименование: „Облагородяване и оформяне на централната алея 
на гр. Каспичан“ – Етап - I“

Наименование: „Ремонт на улична мрежа на територията на Об-
щина Луковит по населени места и основен ремонт на улици и тротоари 
в гр. Луковит, Община Луковит”

Наименование: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и 
изпълнение на СМР на обект: „Ремонт, реконструкция и обновяване на 
детска градина в град Велинград”

Наименование: „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Оборудва-
не, обзавеждане и подобрение на прилежащите пространства на двете 
сгради на детска градина „Митко Палаузов" в УПИ VI - 936 и УПИ VII - 940, 
кв. 8 по планa на гр. Крумовград"

Наименование: „Пространствено и архитектурно благоустрой-
ствено решение на площадното пространство, пешеходните зони и 
парк в централната част на с. Бойница"

Наименование: „Ремонтно-възстановителни работи на общински 
сгради и пространства на територията на Община Генерал Тошево по 
обособени позиции”

Наименование: „Рехабилитация на уличната мрежа в с. Габрица, 
общ. Венец"

Наименование: „Ремонтно-възстановителни работи на общински 
сгради и пространства на територията на Община Генерал Тошево по 
12 обособени позиции”

Наименование: „Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни 
работи (СМР/СРР) на обект: Подмяна покривно покритие и благоустро-
яване на фасади за обновяване за енергийна ефективност на сградата 
на народно читалище „Христо Ботев 1898“ с. Ружинци”

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

ОФЕРТА
ОФ

ЕРТА

М о я т а 
О Ф ЕРТА

Възложител: Община Ловеч
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 8 064 330 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 456
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 21/05/2018 Местно време: 
18:00 
Отваряне на офертите: Община Ловеч

Дата: 22/05/2018 Местно време: 10:00 
За контакти: Найден Вълчев
Факс: +359 68688280
Адрес: ул. „Търговска“ №22
Адрес на възложителя: www.lovech.bg.
Телефон: +359 68688251
E-mail: lovechrsk@gmail.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=841602&mode=view

Възложител: Дирекция Миграция
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 323 555.66 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 15/05/2018 Местно време: 
17:30 
Отваряне на офертите: София, бул. „Княги-
ня Мария Луиза“ №48

Дата: 17/05/2018 Местно време: 13:30 
За контакти: Ст. Широканска
Факс: +359 29823775
Адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза“ №48
Адрес на възложителя: https://www.mvr.bg/
migration
Телефон: +359 29825649
E-mail: migration@mvr.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=842035&mode=view

Възложител: Община Луковит
Oсн. предмет: 45233200
Прогнозна стойност: 1 041 916 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 12
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 14/05/2018 Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: гр. Луковит, Об-
щина Луковит, ул. „Възраждане“ №73, ет.4, 

конферентна зала.
Дата: 15/05/2018 Местно време: 11:00 
За контакти: гл. експерт ППОП А.Цветанова
Факс: +359 69752014
Адрес: ул. „Възраждане“ №73
Адрес на възложителя: www.op.lukovit.bg
Телефон: +359 69752464
E-mail: lukovit@lukovit.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=842134&mode=view

Възложител: община Велинград
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 606 637.33 лева
Краен срок за изпълнение: 12/05/2020 
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 14/05/2018 Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: Малката заседа-
телна зала в административната сграда на 
община Велинград, гр. Велинград, бул. „Хан 
Аспарух“ №35

Дата: 15/05/2018 Местно време: 11:00 
За контакти: Мария Николова - мл. експерт 
в отдел УСНРОПЗ
Факс: +359 35954341
Адрес: бул. „Хан Аспарух“ №35
Адрес на възложителя: www.velingrad.bg
Телефон: +359 35953140
E-mail: obshtina@velingrad.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=842048&mode=view

Възложител: Община Крумовград
Oсн. предмет: 45214100
Прогнозна стойност: 561 591.24 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 14/05/2018 Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: Община Крумовград, 
гр. Крумовград, площад „България” 5, ет. 1
Дата: 15/05/2018 Местно време: 10:00 

За контакти: инж. Асен Хаджиев – замест-
ник-кмет на община Крумовград
Факс: +359 36417024
Адрес: пл. „България” №5
Адрес на възложителя:  h t tps : / /www.
krumovgrad.bg/
Телефон: +359 36417318
E-mail: minkrum@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=841662&mode=view

Възложител: община Бойница
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 416 667.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 3
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 14/05/2018 Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: Сградата на об-
щинска администрация Бойница.

Дата: 15/05/2018 Местно време: 10:00 
За контакти: Анета Генчева
Факс: +359 93382436
Адрес: ул. „Георги Димитров“ №1
Адрес на възложителя: http://obshtina-boinica.
com
Телефон: +359 93898802
E-mail: boinica@mail.orbitel.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=842116&mode=view

Възложител: Община Каспичан
Oсн. предмет: 45112711
Прогнозна стойност: 208 333.33 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 70
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 14/05/2018 Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: Административна-
та сграда на община Каспичан, гр. Каспичан, 

ул. „Мадарски конник” №91, Заседателна зала
Дата: 15/05/2018 Местно време: 10:00 
За контакти: Радостина Механджийска
Факс: +359 053517470
Адрес: ул. „Мадарски конник“ №91
Адрес на възложителя: http://www.kaspichan.org.
Телефон: +359 053517417 
E-mail: obshtina@kaspichan.org
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=842003&mode=view

Възложител: Община Генерал Тошево
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 181 250 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 60
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 16/05/2018 Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. Генерал Тошево, 
ул. „Васил Априлов” №5, сградата на Общин-
ска администрация, заседателна зала, ет.3.
Дата: 17/05/2018 Местно време: 10:00 

За контакти: инж. Ст. Лищева, началник-
отдел Териториално устройство, инвести-
ционна дейност и екология, Елена Маркова 
- гл. спец. стр. техник, отдел „ТУСИДЕ”
Факс: +359 57312505
Адрес: ул. „Васил Априлов“ №5
Адрес на възложителя: www.toshevo.org
Телефон: +359 57312020
E-mail: mail@toshevo.org
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=841707&mode=view

Възложител: Община Венец
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 180 833.66 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 30
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 14/05/2018 Местно време: 16:30 
Отваряне на офертите: Административна-
та сграда на община Венец, с. Венец, „Кирил и 
Методий“ №24, Заседателна зала, ет. 2

Дата: 15/05/2018 Местно време: 10:00 
За контакти: Левент Зекериев - юрискон-
султ на община Венец
Факс: +359 053438980
Адрес: ул. „Кирил и Методий“ №24
Адрес на възложителя: www.venets.bg
Телефон: +359 053432191
E-mail: obs_vn@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=842167&mode=view

Възложител: Община Генерал Тошево
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 169 083.33 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 60
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 15/05/2018 Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. Генерал Тошево, 
ул. „Васил Априлов” №5, сградата на Общин-
ска администрация, заседателна зала, ет.3.
Дата: 16/05/2018 Местно време: 10:00 

За контакти: Красимира Станева, гл. спе-
циалист информационно обслужване,Миглена 
Йорданова, гл. специалист информационно об-
служване
Факс: +359 57312505
Адрес на възложителя: www.toshevo.org
Телефон: +359 57312487
E-mail: mail@toshevo.org

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=841720&mode=view

Възложител: Община Ружинци
Oсн. предмет: 45200000
Прогнозна стойност: 127 945.71 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 3
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 14/05/2018 Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: Заседателната 
зала на община Ружинци, адрес с. Ружинци, 
ул. „Георги Димитров” №31, обл. Видин

Дата: 15/05/2018 Местно време: 11:00 
За контакти: Евтим Евтимов
Факс: +359 93242604
Адрес: ул. „Георги Димитров“ №31
Адрес на възложителя: http://obshtina-
ruzhintsi.com/
Телефон: +359 93242283
E-mail: rujinci@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=842126&mode=view
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Елица Илчева

Рон Арад е отдавна 
признат за гуру на съвре-
менния дизайн и не го спо-
менаваме за първи път, но 
сега имаме повод да си на-
помним за него и иронични-
те му своенравни мебели, 
които наложиха нов стил 
в обзавеждането и поко-
ряват въображението на 
публиката. 

И така в първите дни 
на април една 

футуристична маса за 

тенис

намери почетно мяс-
то във всички световни 
сайтове за дизайн и архи-
тектура. Автор на проек-
та е именно израелският 
дизайнер, художник и архи-
тект, който твърди, че я 
е създал съвсем случайно. 
Нарекъл я е 10 LAYERS (10 
слоя) и е втъкал в нея чер-

но, бяло и два нюанса сиво. 
Идеята му дошла от посе-
щение на завода Cosentino, 
където търсел нещо за об-
лицовка на една кула. Там 
останал очарован от про-
изводството на silestone 
– модерния материал за 
сградни облицовки и кух-
ненски плотове. Той е на 
основата на естествения 
камък, прилича на гранит 
или мрамор, но съставът 
му е обогатен с елемен-
ти като кварц, за да се 
подобри издръжливостта 
му във времето и възмож-
ността да се моделира. 
Архитектът решил да си 
представи какво още може 
да се направи с silestone, 
така че всичката му кра-
сота да се побере в един 
продукт. И подредил 10 
слоя от него в новата си 
творба. С нея изпълнил и 
друга своя цел - да увели-
чи желанието на хората 
да се задържат по-дълго в 

играта, като й се наслаж-
дават по съвсем различен 
начин - фокусирайки по-
гледа си върху материала 
на предмета. Той е напра-
вен от 10 кварцови плочи 
silestone, фрезовани по 
технологията CNC и пре-
ливащи във всички посоки. 
Дизайнерът е използвал 
и неръждаема стомана и 
бронз. 

Рон Арад наистина е 
успял да смеси тези плочи 
по най-красивия възможен 
начин. Все още няма ин-
формация за цената на ма-
сата за тенис, но тя със 
сигурност няма да остане 
скрита в близко бъдеще. 

Творецът е роден през 
1951 г. в Йерусалим и учи 
в местната Академия по 
изкуствата. През 1973 г. 
се премества да живее 
в Лондон, където продъл-
жава образованието си в 
Архитектурния факултет 
на Architectural Association. 

Началото на кариерата си 
поставя, като през 1981 г. 
заедно с Каролайн Тормън 
открива One оff дизайнер-
ско студио, работилни-
ца и шоурум за уникати. 
През 1989 г. - отново с 
Тормън, основава архите-
ктурното бюро „Рон Арад 
асоусиътс“. Днес е много 
известен и като професор 
по мебелен и продуктов 
дизайн.

Както повечето голе-
ми дизайнери и Арад е из-
кушен главно от мебелите 
за седене. Негов запазен 
знак обаче е хуморът на 
столовете, които съз-
дава, и не на едно място 
може да прочетете, че 
творбите му граничат с 
фантастиката. Като че 
ли най-известни и до днес 
си остават Big еasy от 
1988 г. и The well-tempered 
chair от 1986 г. Те синте-
зират металния му период, 
в който изследва възмож-

ностите на стоманената 
ламарина - както никели-
рана, така и пигментира-
на. Това са кресла, изпъл-
нени като кухи обеми от 
заварена ламарина с добре 
шлайфани заварки и огро-
мни издути подръчници. 
Визуалният ефект е като 
че ли човек седи между две 
рула ламарина. Освен от 
усещането за метал впе-
чатлението е заострено 
от агресивните режещи 
ръбове. 

Емблематична творба 
за Рон Арад е 

етажерката Bookworm 

(„Книжен червей“),

от 1994 г. за фирма-
та „Картел“. Това е една 
система, състояща се 
от гъвкава екструдира-
на пластмасова лента, 
прикрепвана към сте-
ната посредством пра-
воъгълни, инжекционно 

формовани пластмасови 
конзоли, които служат и 
за подпиране на книгите. 
На практика формата се 
постига посредством 
закачването на лентата 
към стената и води до 
безкрайни вариации на 
фантазията на потре-
бителя - спирала, зигзаг 
и др. Изглежда, че идея-
та за летящото килим-
че го занимава още при 
един друг модел кресло - 
Papardelle от 1992 г. 

Така наречените RTW 
storage wheels („Колела 
за съхранение RTW“) от 
1996 г. показват внимание-
то му към кръга. Тези коле-
ла с оформен в тях растер 
за рафтовете са в някаква 
степен доразвита тема 
на етажерката Bookworm, 
затворена в кръг, отделен 
от носещата стена, като 
самостоятелен параван. 

През 1977 г. за фир-
мата „Картел“ Рон Арад 

реализира изключително 
новаторски и остроумни 
изделия, начело със сто-
ла FPE (Fantastic plastic 
elastic chair). Конструк-
цията представлява два 
алуминиеви полукръгли 
отворени профила, съе-
динени посредством на-
пречно мостче. В обра-

зуваните прорези влиза 
плосък лист инжекционно 
формована полупрозрачна 
пластмаса. След това це-
лият пакет се огъва, за да 
се постигне профилът за 
седене. При този процес 
се осъществява запоява-
нето на пластмасата към 
алуминиевите профили. 
Накрая при последната 
технологична фаза двой-
ният алуминиев профил се 
разцепва по средата, за да 
се оформи отделно огъна-
тият назад крак. Формата 
е елегантна, флуидна и съ-
щевременно изключително 

лаконична.

Особено интересна е 

B.O.O.P. (Blown out of 

proportion) – 

колекци я  от ниски 
маси, стоящи фруктиери 
и вази. Логиката се крие в 
съчетанието на органич-

ни, визуално меки форми 
с твърд материал и кон-
трастиращи по форма и 
цвят повърхности. Дизай-
нерът противопоставя 
изпъкнали повърхности с 
вдлъбнати – балони, раз-
рязани на две и обърнати 
обратно. Това става чрез 
вакуумно изтегляне на 
свръх пластичен алумини-
ев лист, нагрят до 500°C 
и надут през стоманена 
матрица с неправилни от-
вори, в резултат на което 
се появяват тези абсурд-
ни мехури, обърнати нао-
паки. 

10 LAYERS
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RTW storage 
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Дължината му ще бъде над 150 м
Страницата подготви 
Емил Христов

Фpaнция се включи в глoбaлнoтo 
cъcтeзaниe за paзpaбoтвaнe нa тoвap-
ни лeтaтeлни мaшини, кaтo пpeдcтaви 
диpижaбъл c дължинa oт нaд 150 м, пpeднaз-
нaчeн дa пpeнacя дъpвeн мaтеpиaл. Моде-
лът е нa кoмпaниятa Flуing Whаlеs. Машина-
та щe мoжe дa превозва тoвap oт нaд 60 т. 
От пpoизвoдитeля пocoчвaт, чe paзличнoтo 
пpи този дирижабъл e изпoлзвaнeтo нa нoв 
мeтoд зa зaкpeпвaнe нa стоките.

Oт дpyжecтвoтo вe чe ca cи ocигypили 
кaпитaл oт 200 млн. eвpo, кaтo плaниpaт дa 
нaпpaвят и пъpвичнo пyбличнo пpeдлaгaнe 

нa aкции пpeз 2021 г. Toгaвa ce oчaквa да е 
и тecтoвият пoлeт нa лeтaтeлнaтa мa-
ши нa. „Пpeз гoдинитe имa мнoгo пpoeкти 
зa пoдoбни диpижaбли, нo познаваме и реди-
ца провали“, е кoмeнтиpaл ocнoвaтeлят нa 
Flуing Whаlеs Ceбacтиeн Бюгoн. „Пaзapът 
нa дъpвeн мaтepиaл щe гapaнтиpa възвpъ-
щaeмocттa нa инвecтициитe ни“, е доба-
вил тoй.

Maшинaтa щe бъдe двa пъти пo-дъл-
гa oт Воеing 747. Tя щe бъдe зaдвижвaнa 
oт мaлки дизeлoви или eлeктpичecки дви-
гaтeли, кoитo щe тpябвa дa paбoтят нa 
минимaлнa мoщнocт. Cпopeд изчиcлeниятa 
нa кoмпaниятa пpoдaжбите ще са зa 5 млрд. 
eвpo в cлeдвaщитe 10 гoдини.

През лятото Alphabet 
Inc ще започне строеж 
на интелигентен квар-
тал в Торонто, Канада. 
От компанията планират 
той да е готов до 2020 г. 
Проектът е на местната 
управа, която през март 
2017 г. започна инициати-
ва за разработване на нов 
квартал с площ от 12 акра 
– замислен като екологич-
на зона със смесено пред-
назначение, която да бъде 
достъпна за всички въз-
растови групи. Целта е да 
се увеличи ефективност-
та на ползване на земи, да 
се намалят разходите и да 
се пести енергия в Торон-
то – един от най-скъпите 
жилищни пазари в света. 

Идеята е първата стъпка 
от планираното съживя-
ване на около 800 акра ин-
дустриални територии на 
изток от центъра при езе-
рото Онтарио. Проектът 
се ръководи от Waterfront 
Toronto – общинска компа-
ния.

През октомври Alpha-
bet Inc бе избрана за из-
пълнител въз основа на 
предложението й, включ-
ващо автономни превозни 
средства, топлофикацион-
на мрежа без употреба на 
изкопаеми горива, евтини 
модулни сгради и роботи-
зирани системи за дос-
тавка и управление на от-
падъците. 

„Според плановете 

пър вите жители би тряб-
вало да могат да се на-
станят още през 2022 г.“, 
е заявил изп. директор на 
компанията Дан Докто-
фор. „Това, което се опит-
ваме да направим, е нещо, 
което досега никой не е 
успял да стори“, е допъл-
нил той. Според Доктофор 
повечето от досегашните 
проекти за умни градове и 
квартали се натъкват на 
различни предизвикател-
ства и срещат редица 
трудности – бюджетни 
ограничения, участие на 
твърде много заинтересо-
вани страни и използване 
на публични ресурси без 
незабавни ползи за по-ши-
рокото население.

След успешното приключване на търг 
за сондажни дейности и съответния над-
зор това лято ще започне работа по из-
граждането на система за централизира-
но геотермално отопление в град Сиерад 
в централната част на Полша. Планът 
предвижда горещата минерална вода да 
се подава към топлофикационната систе-
ма на града за жилищните здания. Мест-
ната управа вече е подписала договор с 
печелившия участник, който ще ръководи 
проекта и дейностите по сондирането, 
Pro-Invest Solutions Sp. z oo Sp. k. със се-
далище в Краков, Полша, за 102 000 евро. 
Съгласно споразумението компанията ще 
осигури надзор по време на изпълнението 
на строителните работи, свързани с из-
граждането на изследователския сондаж. 
На база на резултатите от проучвания-
та ще бъде детайлизиран проектът за 
геотермалното отопление.

В края на 2017 г. Националният фонд 
за опазване на околната среда и управле-
ние на водите в Полша отпусна на града 
субсидия за геотермален сондаж в размер 
на 2,4 млн. евро.

Ню Йорк скоро ще въ-
веде такса за достъп на 
автомобилите до центъ-
ра. Предложението е част 
от пакет мерки, подгот-
вени от управата на ме-
гаполиса. Целта е да се 
намалят задръстванията 
по улиците. Проектът 
все още не е детайлизи-
ран. Ако той бъде одобрен, 
Ню Йорк ще се присъедини 
към други градове в све-
та, които са приложили 
политика на таксуване на 
достъпа до централната 
част. Сред тях са Синга-
пур, Лондон и Стокхолм.

Китайски учени раз-
работиха нов огнеупорен 
строителен материал, 
който може да издържа на 
огън с температура над 
13000C. Изследователи от 
Университета за наука 
и технологии в Пекин са 
създали композитен ае-
рогел с ниска топлопро-
водимост. Композитът, 

синтезиран от фенол-фор-
малдехидна смола и сили-
ций, може да издържа на 
високите температури, 
без да се разпадне.

Самият състав е дос-
та еластичен и показва 
много по-висока устойчи-
вост на огън, отколкото 
другите изолационни ма-
териали.

Според учените, ако 
се използва в стените, 
продуктът може да пови-
ши значително защитата 
на бетонни конструкции в 
случай на пожар, което пък 
ще позволи повече време 
за евакуация на хората 
от обекта. Материалът 
може да се използва и в 
изолация на стари здания.

Китай е предприел няколко мегапроекта, които ще 
трансформират градовете му. Този месец ще бъде от-
ворен мост, който свързва Хонконг, Макао и южния град 
Джухай. Той е с дължина от 54,4 км, с което ще бъде 
най-дългият в света.

Мостът включва шecт тpaceтa и чeтиpи тyнeлa, 
eдин oт кoитo е пoд вoдaтa. За изграждането му са 
създадени 4 изкуствени острова. Благодарение на него 
хората ще могат да пътуват от Макао до Хонконг за 
един час.

Технологичната компания Apple съоб-
щи, че е постигнала целта си да използва 
изцяло възобновяема енергия за дейност-
та на обектите си по света. Калифор-
нийският технологичен гигант уточни, 
че магазините му, центровете за данни 
и съвместните обекти в 43 страни рабо-
тят с възобновяема или незамърсяваща 
енергия.

Още девет промишлени партньори на 
Apple са се ангажирали да последват при-
мера на американската компания.

„Обещаваме да оставим света по-
добър, отколкото го открихме“, е заявил 
главният изп. директор на Apple Тим Кук. 
„След години усилена работа сме горди да 
обявим, че сме достигнали такъв важен 
етап“, е допълнил той.

Apple посочи, че компанията и парт-
ньорите й изграждат проекти за възоб-
новяема енергия по света, включително 
слънчеви и вятърни централи, както и че 

работят по съвсем нови енергийни тех-
нологии.

Дружеството има 25 обекта за произ-
водство на възобновяема енергия с общ 
капацитет 626 мегавата, освен това те 
притежават други 15 в процес на изграж-
дане. Когато бъдат готови, ще има над 
1,4 гигавата, които ще бъдат разпреде-
лени в 11 страни.



Страницата 
подготви 
Мартин Динчев 

Русенската опера 
ще гостува на сцената 
на Софийската опера и 
балет със спектакли-
те „Турандот“ и „Луд 
гидия“ на 10 и 11 май.

Любовта е светли-
ната на света – това е 
посланието, което носи 
операта от Джакомо 
Пучини „Турандот“. В 
ролята на принцесата 
специално за публика-
та в столицата ще 
бъде сръбската оперна 
прима Драгана Радко-
вич, а латвийското со-
прано Алиса Зиновиева 
ще изиграе жертвого-
товната робиня Лиу. 

В приказната си 
драма Джакомо Пучини 
поставя на жестоките 
изпитания на любовта 
всички герои от пиеса-
та. Принцеса Турандот 
толкова силно копнее 
за обич, че желанието й 
се превръща в неутоли-
ма жестокост. Запле-
нен от нея, без дори да 
е могъл да зърне лице-
то й, е младият принц 
в изгнание Калаф, а 

любовта му достига 
до висините на само-
жертвената лудост. 
Някак тихо и незабеле-
жимо, но с неотстъп-
на твърдост, в него 
е влюбена вярната на 
семейството му Лиу и 
с готовност заплаща 
за това с живота си…

И докато „Турна-
дот“  е  истори я  за 
драматичната обич и 
битките със себе си, 
които човек води, за 
да постигне голяма-
та любов, „Луд гидия“ 
от Парашкев Хаджиев 
представлява размисъл 
за човешкия път, изпъл-
нен със силни послания 
и внушения. Произве-

дението е създадено 
по поемата на Пенчо 
Славейков, а изявата 
е посветена на 100-го-
дишнината от рожде-
нието на либретиста 
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КНИГА НА СЕДМИЦАТА

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Тази биографична книга, от-
личена с най-престижната нор-
вежка награда за документална 
литература „Брага“, е посвете-
на на един гениален мъж, кой-
то има смелостта да отрече 
древните догми и да се превър-
не в бащата на съвременната 
наука. Атле Нес разкрива непо-
знати страни от живота и де-
лото на Галилео Галилей, като 
показва и чисто човешката 
страна от образа на великия 
учен: трудния му характер и 
изостреното чувство за чест, 
които предизвикват множество 
остри спорове с опонентите му 
и усложняват отношенията със 
собственото му семейство и с 
Медичите. Силно драматичен 
е сблъсъкът му с Католическата църква, който оставя своя 
отпечатък върху модерната история.

Макар че днес Галилей е всепризнат като баща на днешната 
наблюдателна астрономия, физика и съвременна наука, дълги 
години, като резултат от съдебния процес от 1632 г., най-ва-
жните му трудове са включени в Индекса на забранените книги, 
а самият той е обречен на затвор и изолация. Само неуморните 
усилия на неговите ученици и последователи успяват да дове-
дат до успешен край тази нескончаема битка за запазването 
на неговата памет и чест, за да може името му да получи за-
служена слава и той да се нареди сред най-големите личности 
в историята на човечеството.

Норвежкият писател Атле Нес събира на едно място много 
подробности за епохалните експерименти и открития на Гали-
лей, за изключително проницателните му и сериозни изследо-
вателски трудове, както и за преподавателската му дейност 
в различни университети. Великият учен скъсва с дотогаваш-
ната традиция на безкритично приемане на теориите на Ари-
стотел и Птолемей и поставя логиката, наблюденията, точ-
ните изчисления и експерименталните методи в основата на 
новите научни изследвания. Цели глави са отделени на подробно 
описание на експериментите, свързани със свободното падане 
на телата и ускорението им, и на наблюденията на Луната и 
планетите, довели до редица важни открития, като неравност-
та на лунната повърхност, слънчевите петна, спътниците на 
Юпитер, както и до доказването на Коперниковата теория, че 
Земята се върти и не е център на Вселената. Важно място се 
отделя и на техническите изобретения на Галилео – макар и 
оригиналната идея за направата на телескоп да не е негова, той 
е този, който я развива до все по-голямо съвършенство. Впо-
следствие създава едни от най-точните телескопи, пригодени 
за небесни наблюдения. Също така именно неговите проучвания 
върху функциите и устройството на махалото са основопола-
гащи за изобретяването на механичния часовник.

Столичната публика ще може да се наслади 
на спектаклите „Турандот“ и „Луд гидия“

Спектакълът „Луд гидия“ е създаден по едноименната 

поема на Пенчо Славейков

Певицата Рут Колева обяви 
датите за своето европейско 
турне. Изпълнителката ще 
посети едни от най-престиж-
ните клубове за жива музика в 
13 големи града. Тя ще изнесе 
концерти в известни клубове в 
Австрия, Белгия, Великобрита-
ния, Франция, Унгария, Чехия, 
Германия, Полша и Холандия, 
като началото е на 22 април 
в популярния лондонски Hoxton 
Underbelly.

Поводът за турнето е пред-
ставянето на новия й албум 
Confidence. Truth, който предиз-
вика интереса на международни-

те музикални медии още с поява-
та си през ноември 2017 г.

Освен клубните дати плано-
вете на Рут за предстоящия се-
зон включват участия в няколко 
джаз фестивала – Dnes в Слова-

кия, Nisville в Сърбия и прес-
тижния лондонски Innervsions.

Преди дни певицата пред-
стави и специална концертна 
версия на песента Didn't I от 
премиерата на албума в зала 
„България“ заедно със Софий-
ската филхармония. 

В момента Рут работи 
по нов съвместен проект с 
Белослава, който ще бъде 
представен на феновете на 

30 май в клуб „Маймунарника“. 
Тогава феновете ще имат въз-
можността да чуят на живо лю-
бимия трио-формат Рут, Миле-
нита и Белослава. 

✓Оригиналният сценарий на 
Браян Уудс и Скот Бек е съдър-
жал само една реплика.

✓Джон Кразински и Емили 
Блънт, които са съпруг и съпруга 
във филма, са женени и в истин-
ския живот.

✓В интервю преди години 
Джон Кразински споделя: „С удо-
волствие бих режисирал Емили 
Блънт, но по-скоро бих играл за-
едно с нея. Не знам дали имам 
нужда от такава отговорност. 
Тя е толкова добра и бих се стра-
хувал да не прецакам нещата, но 
пък бих се радвал да се снимам 
заедно с нея. Това би било наис-
тина забавно. Винаги сме били 
готови да направим нещо заед-
но, стига да попаднем на подхо-
дящия проект“.

✓За снимките създателите 
на филма са купили 20 т цареви-
ца и са наели местни фермери, за 
да я отгледат. 

Филмът е режисьорски дебют за ак-
тьора Джон Кразински, който е извес-
тен с участието си в хитовия сериал 
„Офисът“. 

Човечеството е заплашено от мис-
териозни същества, които реагират 
на звук. В центъра на историята е че-
тиричленно семейство – майка, баща 
и две деца, които живеят в пълна изо-

В „Турандот“ Джакомо Пучини поставя на жестоките 

изпитания на любовта всички герои от пиесата

на операта „Луд гидия“ 
– Иван Генов. Специ-
ално участие в трите 
действия на спектакъ-
ла ще вземат артисти 
от Фолклорен танцов 
театър „Найден Киров“ 
с  хореограф Богдан 
Донев, а музикалната 
постановка е под дири-
гентството на Дими-
тър Косев. 

Най-силното внуше-
ние, което композито-
рът оставя като заве-
щание, е посветено на 
главния герой на твор-
бата – лудия гидия, гус-
ларя Илия. Това е изре-
чението, което и днес 
действа като заклина-
ние: „Осъдиш ли певец, 
ще сториш грях...“. 

Билети за двата 
спектакъла може да на-
мерите в разпростра-
нителската мрежа на 
Eventim на цени между 
12 и 40 лв.

лация в провинцията 
и  единствени ят им 
шанс за оцеляване е да 
следват три правила: 
не издавай нито звук; 
следвай пътеката или 
ще умреш; светне ли 
червено – бягай. Това 
обаче се оказва изклю-
чително трудна задача, 
която става невъзмож-
на предвид житейските 
обстоятелства, пред 
които семейството се 
изправя.
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Георги Сотиров

Остров Капри е една 
от най-посещаваните 
дестинации в Италия. 
Той е разположен в Ти-
ренско море и е част 
от регион Кампания. На 
север граничи с Неапо-
литанския залив, като 
отстои на около 36 км 
от Неапол и на 5 км от 
Соренто. Има два града 
- главния – Капри, и нами-
ращия се в платото над 
него Анакапри, както и 
две пристанища – основ-
ното Marina Grande и по-
малкото Marina Piccola. 
Населението наброява 
малко над 12 000 души. 

Природата на остро-
ва е съчетание от гъста 
растителност и ниски 
планини, като най-висо-
ката точка е Монте Со-
ларе - 586 м, откъдето 
се разкрива великолепна 
гледка. Там се намира по-
строената в началото на 
XIX в. крепост. 

Смята се,  че в ми-
налото островът е бил 
част от континентал-
на Италия. Намерените 
следи от човешка актив-
ност датират от неоли-
та и бронзовата епоха. 
Първи данни за острова 
дава Гай Светоний Тран-
квил през I в. Името на 
територията идва от 
гръцките колонисти, кои-
то я населват– капрос на 
гръцки означава глиган. 

Разцветът й обаче се 

дължи на дейността на 

римския император Ок-

тавиан Август,

който според извори-
те е очарован от мяс-
тото. По негово време 
са построени храмове, 
вили, аквадукти. Заса-
дени са градини, за да 
може владетелят да си 
почива. По-късно него-
вият наследник Тиберий 
продължава да развива 
територията и постро-
ява вили, като една от 
най-известните е Йовис. 
През 27 г. сл.Хр. той се 
премества за постоянно 
в Капри, управлявайки от 
там до смъртта си през 
37 г. сл.Хр.

След края на Запад-
ната римска империя ос-
тровът става част от 
владенията на Неапол. 
През вековете претър-
пява различни атаки и 
опустошения от пирати. 

През 866 г. италианският 
император Луи II предос-
тавя острова на Амалфи, 
независима република, 
съществуваща от VII в. 
до 1075 г .  През 987 г . 
папа Йоан XV ръкополага 
първия епископ на Капри. 
През средните векове 
територията преминава 
във владение на различни 
държави, като през XVI в. 
е временно част от Ос-
манската империя. 

Френските войски на 
Наполеон окупират Ка-
при през януари 1806 г. 
На следващата година 
британците завладяват 
острова, като започват 
бурна строителна дей-
ност, за да го превърнат 
в мощна военноморска 
база - втори Гибралтар. 

През 1808 г. територия-
та е отново част от 
Франция и това е така 
до края на 1815 г. Тогава 
тя е върната на Неапол. 

През XIX в. Капри става 

популярно място за пи-

сатели, артисти и други 

известни личности.

От 1906 г. до 1913 г. 
тук живее Максим Горки.

Днес островът е при-
влекателна за туристите 
дестинация заради при-
родните дадености и мно-
жеството архитектурни 
паметници. Любителите 
на пазаруването могат да 
посетят модните бутици 
в двата града. В случай 
че обичат активния от-
дих, туристите могат да 
се разходят по плажната 
ивица. Капри неслучайно е 
сред най-избираните дес-
тинации за меден месец. 
До едноименния град на 
острова от Неапол може 
да се стигне за 45 мину-
ти, а от Соренто - за 20 
минути. 

От пристанището  

до централната част на 

селището можете да се 

придвижите с фуникуляра, 

малко електрическо 
влакче, което е смята-
но за една от забележи-
телностите. Главният 
площад, който днес носи 
името „Умберто I “ ,  се 
счита за център на Капри 
и място за срещи още от 
Римската империя. Ос-
новният елемент тук е 
часовниковата кула. 

В близост е църква-
та „С анто Стефано“ , 
построена през XVIII в., а 
недалеч от нея е и кмет-
ството на града. В Музея 
на Капри са изложени от-
крити в района предмети, 
датиращи от епохата на 
неолита. 

Една от забележител-
ностите са и градините 
на Август. Това е малък 
парк с богата растител-
ност, който предлага 
невероятен панорамен 
изглед към лазурното 
море. От тук се разкри-
ва гледка към друга забе-
лежителност на острова 
– трите гигантски скали 
Faraglioni, които се изви-
сяват на повече от 100 м 
височина в морето в не-
посредствена близост до 
брега.

Сред забележително-
стите на острова е 

Лазурната пещера - Grotta 

Azzurra.

Намира се  на  мор-
ския бряг от северната 
страна на Капри, като 
част от нея е под во-
дата. Открита е през 
1826  г . ,  а  интересен 
факт е, че е декорирана 
със статуи. Пещерата е 
с дължина 60 м и шири-
на 25 м. Входът й е 2 м 
широк и с височина около 
един метър. Поради тази 
причина влизането в нея 
може да стане само ко-
гато приливите са слаби, 
а морето е спокойно. За 
да я посетят туристите 
трябва да лежат на дъ-
ното на малка лодка. Во-
дачът използва метална 
верига, прикрепена към 
стените на пещерата, 
за да направлява пла-
вателния съд вътре в 
нея. Тук невероятната 
картина е направена от 
слънчевата светлина, 
минаваща през подводна 
кухина и блещукаща през 
морската вода, което 
създава синьо отраже-
ние, осветяващо пеще-
рата.

Често посещавани от 
туристи места са още 
църквата „Сан Микеле“ 
от XVIII в., морският фар 
„Пунта Карена“ от 1866 г. 
и др. 

Основната забележи-
телност на Анакапри е 
вилата San Michele. Тя е 
построена на мястото 
на стара римска къща 
от шведския физик Ак-
сел Мюнте.  Богата е 
на стенописи и статуи 
и предлага на своите 
посетители разходка в 
прекрасни цветни гради-
ни, които само добавят 
наслада и удовлетворе-
ние към невероятните 
гледки над пристанище-
то и над другия град на 
острова – едноименния 
Капри. Във вилата се на-
мира и египетски сфинкс, 
за който има легенда, че 
ако поставиш ръката си 
на него и пожелаеш нещо, 
то ще се сбъдне. 

Снимки Румен Добрев

Трите гигантски скали 

Фараглиони

Основното пристанище 

Marina Grande

Из улиците на Капри…

Един от многото 

бутици на известни 

модни марки из острова
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Kjetil Tonning stands at the helm of FIEC 

Stroitel Newspaper celebrated its ninth anniversary

Arch. Zdravko Zdravkov, Chief Architect of Sofia:

The adopted amendments to the Municipality 

ACCENTS friday, 20 april 2018

Stroitel Newspaper – the 
edition of BCC turned 9 years. 
Together with the team the 
event was celebrated by Dep-
uty Minister of Regional De-
velopment and Public Works 
Eng. Valentin Yovev, Chairman 
of the Management Board of 
BCC Eng. Iliyan Terziev, Eng. 
Plamen Pergelov, Chairman of 
the Board of Directors of Stroi-
tel Newspaper EAD, Eng. Ly-
ubomir Kachamakov, member 
of the Executive Board and the 
Management Board of BCC, 
Chairman of the Regional 
Office of BCC – Sofia, Vice-
President of FIEC and mem-
ber of the Board of Directors 
of Stroitel Newspaper EAD, 
Valentin Nikolov, Chairman of 
the Supervisory Board of BCC, 
Eng. Viktor Sharkov, first Dep-
uty Chairman of the National 
Club of Builders Veterans. 

“I thank the entire team of 
Stroitel Newspaper for mak-

ing this beautiful newspaper. 
I want to thank you on behalf 
of the Board of Directors for 
the work you are doing,” said 
to the team Eng. Pergelov. “We 
rely on you. Stroitel Newspa-
per is very good, but we can al-
ways do more,” he added and 
wished the newspaper to con-
tinue developing and achieving 
new successes. 

For the holiday greeting 

addresses Stroitel Newspaper 
received from Prime Minis-
ter Boyko Borisov, Eng. Iliyan 
Terziev, Chairman of the MB 
of BCC, Deputy Prime Minis-
ter Tomislav Donchev, Iskra 
Mihaylova, Chair of the Euro-
pean Parliament’s Committee 
on Regional Development, 
Minister of Regional Develop-
ment and Public Works Nikolay 
Nankov, Minister of Trans-

port, Information Technology 
and Communications Ivaylo 
Moskovski, Minister of Envi-
ronment and Water Neno Di-
mov, Minister for the Bulgarian 
Presidency of the Council of 
the EU 2018 Lilyana Pavlova, 
Minister of Culture Boil Banov, 
Rumen Porozhanov, Minister of 
Agriculture, Food and Forestry, 
Minister of Youth and Sports 
Krasen Kralev, Chairman of 

the MB of NAMRB Eng. Daniel 
Panov, Yordanka Fandakova, 
Mayor of Sofia Municipality, 
Elen Gerdzhikov, Chairman 
of Sofia Municipal Council, 
Eng. Doncho Atanasov, Chair-
man of the Road Infrastructure 
Agency, Ivelina Vasileva, Chair 
of the Parliamentary Commit-
tee on Environment and Wa-
ter, Arch. Ivan Nestorov, head 
of the Directorate for National 
Construction Supervision, Na-
tional Club of Builders Veter-
ans, the Chairman of the Re-
gional Office of BCC – Vratsa, 
Eng. Rosen Dudushki and 
others. 

“I congratulate you warmly 
on the occasion of the ninth 
anniversary of Stroitel News-
paper. I wish you health and 
new journalistic achieve-
ments,” Prime Minister Boyko 
Borisov said in his greeting 
address. “Over the past years 
Stroitel Newspaper has estab-

lished itself as an authoritative 
media that reflects impartially 
and comprehensively the is-
sues, priorities and events of 
both BCC and all institutions, 
companies and interested in 
the sector. “We hope that the 
Chamber’s media will continue 
to be a standard for special-
ized journalism presenting the 
prospects for development of 
the construction industry in 
Bulgaria,” said Eng. Iliyan Ter-
ziev in his greeting address. “I 
believe that the newspaper will 
continue to contribute to solv-
ing the real challenges facing 
the Bulgarian construction 
industry,” said Deputy Prime 
Minister Tomislav Donchev. 
According to the Chair of the 
European Parliament’s Com-
mittee on Regional Develop-
ment Iskra Mihaylova, the 
newspaper is “the perfect me-
diator between the institutions 
and the reading audience.”

Arch.  Zdravkov,  the 

adopted by the MPs amend-

ments to the Municipality of 

Sofia Planning and Develop-

ment Act have already been 

promulgated in the State 

Gazette of 10 April this year. 

How will they change your 

activity from now on? 

The approved by the 
44th Nat ional  Assembly 
provisions in the Municipal-
ity of Sofia Planning and 
Development Act have al-
ready been in force since 
16 April. I am delighted that 
they have received the sup-
port of more parliamentary 
groups because they cre-
ate clear rules for building in 
Sofia. They were initiated by 
the Mayor of Sofia Munici-
pality Yordanka Fandakova 
and submitted by MPs from 
GERB. The amendments stop 
the possibilities of increasing 
the parameters by creating 
formal corner properties. We 
are witnesses of many such 
examples that grossly disturb 
the urban environment. 

The adopted amend-
ments introduced building 
height restrictions in the ar-
eas where they were lack-
ing. Thus, south of Sofia ring 
road it can be up to 15 m. For 
the remaining part of the city 
the elevation cornice is up to 
75 m in mixed multifunctional 
zones. This decision was 
seen as more conservative 
between the first and sec-
ond reading of the amend-
ments to the Municipality of 
Sofia Planning and Develop-
ment Act in Parliament. In the 
historic center of Sofia has 
been set a height of up to 50 
m, and it should be noted that 
the rise of buildings in height 
should be examined cumula-
tively together with the other 
requirements for the distance 
of the buildings and the re-
spective spatial parameters 
for the respective area. 

An important point with 
the adopted amendments 
to the Municipality of So-
fia Planning and Develop-
ment Act is the creation of 

a number of rules regarding 
the preservation of the com-
pleted residential complexes. 
So far, the legislation in force 
enabled immediately after 
completion of the extremely 
compl icated procedures 
for the elaboration of a de-
tailed development plan for 
the zones for complex resi-
dential development to start 
a partial change in a small 
scope. We have already put 
in place these plans and they 
will not be able to change for 
five years. Besides, we have 
introduced a mandatory reg-
ulation of the realized green 
areas in inter-block spaces 
as areas for wide public use, 
without taking into account 
the norms for adjacent areas 
of the existing buildings, so 
they fall under the general 
protection of Art. 11 and can-
not be redrawn. 

A major change in the 
Municipality of Sofia Plan-
ning and Development Act 
is an increase in the term for 
the long- prospect territories 
from 2020 to 2025. The aim 
is to reduce the pressure 
on those areas that are not 
covered by engineering in-
frastructure and transport 
links. The task of the amend-
ment was to reduce the dis-
persive development of the 
city along the periphery. So 
anyone who decides to invest 
there will be aware that the 
commitment to building the 
infrastructure remains en-
tirely at his expense. These 
are some of the measures we 
have taken to develop the city 
in its compact part, because 
the uncontrolled development 
is related to the movement in 
Sofia entirely by private car. 

The management  o f 
the Bulgarian Construction 
Chamber (BCC) and the 
Chairman of the Movement 
for Rights and Freedoms 
(MRF) Mustafa Karadaya 
held a working meeting. At 
the meeting were present 
also Deputy Chairman Ahmed 
Ahmedov, the MPs and mem-
bers of the Regional Policy, 
Publ ic Works and Local 
Self-Government Committee 
Ramadan Atalay and Taner 
Ali, the MP Velislava Kraste-
va. BCC was represented by 
the Chairman of the Manage-
ment Board of the Chamber 

Eng. Iliyan Terziev, Deputy 
Chairman Vladimir Zhitenski, 
Executive Director Miroslav 
Maznev, the members of 
the MB Eng. Lyubomir Ka-
chamakov, Ruen Panchev 
and Lyubomir Peynovski, 

Reneta Nikolova, editor in 
chief of Stroitel Newspaper. 
During the meeting were dis-
cussed topics related to the 
construction industry, includ-
ing the urgent amendments 
to the Spatial Planning Act, 

The Bulgarian Construction Chamber 
(BCC) has received another high praise 
for the efforts it makes in its international 
activities. The nominated by the Manage-
ment Board (MB) of BCC Eng. Lyubomir 
Kachamakov, member of the Executive 
Bureau and MB of BCC, Chairman of 
the Regional Office of BCC – Sofia, and 
Chairman of the High-rise Construction 
Section at BCC, was unanimously ap-
proved as Vice-President of the Euro-
pean Construction Industry Federation 
(FIEC) at the extraordinary General As-
sembly of the organization. The forum 
was held on 11 April this year in Brus-
sels, Belgium, and it was attended by 
delegates from 30 national member fed-
erations in 26 countries (23 from EU & 
EFTA and Turkey). In the BCC delegation 
participated also Eng. Nikolay Nikolov, 
Deputy Chairman of the MB of BCC and 
Chairman of the Regional Office of BCC 
– Burgas and Eng. Gianni Antova, head 

of International Activities Department. 
Eng. Kachamakov will represent at 

FIEC construction federations from Central 
and Eastern European countries, namely 
Bulgaria, Croatia, Estonia, Hungary, Lithu-
ania, Romania, Slovakia and Slovenia. 
Through its membership in the organiza-
tion BCC represents and protects the in-
terests of the national industry before the 
European institutions and facilitates the 
exchange of experience and cooperation 
between the different federations. Over 
the past ten years BCC has proved to be 
an active participant in the preparation of 
studies and the making of common opin-
ions concerning the European legislation. 

In Brussel the General Assembly of 
the European federation voted for the 
release of former President Jean-Louis 
Marchand (FR) and the inauguration of 
President-elect Kjetil Tonning(N) in 2017.

He has more than 30 years of pro-
fessional experience in management 

positions in national and international 
companies from the sector, engineering 
consultancy companies and in the Nor-
wegian army. Currently he is a regional 
director with sphere “Heavy mechanized 
construction” in the largest construc-
tion company in Norway Veidekke En-
treprenor AS, which has 7,500 workers 
and 100 interns. Tonning is very active in 
public life. He is honorary chairman of 
various companies. He is a member of 
the councils of several regional, national 
and European companies and profes-
sional associations of construction and 
engineering consultants. 

In 2018 the State Road Administra-
tion of Bulgaria turned 135 years. As one 
of the oldest structures in the country 
the institution has a solid history filled 
with many successes which the Road 
Infrastructure Agency (RIA) continues in 
the present. Thanks to the work and the 
efforts made by the road administration 
over the years, Bulgaria now can boast 
about 20,000 km of republican network, 
which is increasing every day with the 
implementation of important sites fi-
nanced by the European Union and the 
state budget. Regardless of the various 
transformations the structure undergoes, 
it has a key role for the country since 

its creation. The beginning of the road 
administration was set on 

3 April, 1883, with Decree №267 by 
Prince Alexander of Battenberg.

It approves the Law on Construc-
tion, Repair and Maintenance of State 
Roads, the Law on Construction, Repair 
and Maintenance of District Roads and 
the Rules for the Office of the Road-
men. The two normative documents 
were made by Prince Mikhail Khilkov, 
who managed the Ministry of General 
Buildings, Agriculture and Trade to which 
were also the roads of the state. Their 
funding was also regulated. With these 
acts the road traffic in the country got an 

organized and legal beginning. That is 
why 3 April 1883 is considered the birth-
day of the Bulgarian road administration. 

Achievements in the development 
of the road network at different times in 
the past 135 years are due to the po-
litical ideas and programs for economic 
progress, the specific representatives of 
the state in governance and its political, 
financial and social status. At the Lib-
eration of Bulgaria in 1878 the length of 
the road network was 2,111 km of which 
1,300 km in the Principality of Bulgaria 
and 811 km in Eastern Rumelia. After 
the Unification of Bulgaria in 1885, the 
road network reached 3,367 km. 

the need for amendments 
to PPA, the problem with the 
lack of qualified personnel in 
the sector. The management 
of MRF and the Construction 
Chamber expressed their will-
ingness to cooperate in legis-
lative work. The MRF, for its 
part, assured the representa-
tives of the Chamber that as 
always it will seek the balance 
between the business and the 
users of the service. Mustafa 
Karadaya supported such ini-
tiatives and expressed willing-
ness MRF to work with active 
citizens regarding the impact 
on decision-making manage-
ment and on improving the 
quality of life. 

The management of BCC and the Chairman of MRF Mustafa Karadaya held a 
working meeting 
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Инж. Борис Недялков

ВИСША ЛИГА И 
ПЪРВА ДИВИЗИЯ

Изигра се 7-и кръг на 
Българска строителна 
футболна лига. Във Висша 
лига временните водачи в 
класирането не допуснаха 
грешка, а в Първа дивизия 
лидерът претърпя първа 
загуба и отново се върна интригата в борбата за шампиона.

Отборът на „Инфра Холдинг“, който е начело във Висша лига, 
спечели срещу „Интерхолд“ с 12:0 след попадения на Филип Мар-
ков (4), Иво Велчев (3), Иво Маджаров (2), Антон Божков, Антон 
Арнаудов и Виктор Маджаров по (1). 

Единственият тим, който досега е нямал загуба, е този на 
„Бокал“. Той, воден вещо от капитана си Владимир Василев, нади-
гра „Контракт Сити“ с 4:0 благодарение на головете на Георги 
Боянин (2) и по един на Георги Братованов и Емин Емин.

Третият отбор, който се бори за титлата, „Ромстал Хес“ 
спечели с 4:1 над „Каммартон България“ след точни изстрели на 
Владислав Славов (2), Румен Цанов и Дилян Василев по (1), а по-
четното попадение за „Каммартон“ отбеляза Христо Димитров.

„Марибор строй“ постигна нова победа, след като се наложи 
над „Артекс“ с 5:3 и е вече на 4-та позиция във временното кла-
сиране. С по два гола за „мариборци“ се отчетоха Никола Георгиев 
и Огнян Милеков, а петият беше дело на Стоян Милеков. За „Ар-
текс“ добър мерник показаха Борис Атанасов, Стоимен Иванов и 
Александър Нацков.

Много красив и динамичен мач изиграха тимовете на „Монтаж 
Строителни Конструкции“ и „Ергодом“. След като поведоха в ре-
зултата през първата част с головете на Калин Митов и Алек-
сандър Генов, отборът на МСК позволи на съперника да стигне 
до пълен обрат 3:2 след попадения на Георги Рашев (2) и Юлиян 
Колев (1). В последната минута на мача МСК получиха право да 
изпълнят наказателен удар и Аврам Раклеов не сгреши, с което 
оформи крайния резултат в мача 3:3.

Водачът в Първа дивизия тимът на „Рутекс“ допусна първа 
загуба от отбора на „Кордел България“ с 2:6. С по два точни из-
стрела за „Кордел България“ се отчетоха Милен Кръстев, Петър 
Халачев и Денис Крол, а за „Рутекс“ - Михаил Мандаджиев и Евгени 
Стефанов. „Рутекс“ е само на точка пред втория в класирането 
„Пайп Систем“ и на 7 от „Адамант Сървис Груп“ и „Кордел Бълга-
рия“. 

„Пайп Систем“ постигна категорична победа с 10:0 над „Кон-
декс“. Денис Борисов отбеляза 5 гола, Ивайло Стойчев и Стефан 
Манджуков по 2 и едно попадение на Димитър Кралев.

„Адамант Сървис Груп“ се поздрави с успех с 12:0 над „Архи-
тектурното студио“. Илия Гущеров се отчете с 6 гола, Ивайло 
Атанасов – с 3, Трендафил Тенев – с 2, и Красимир Гавазов – с 1.

„Теразид“ претърпя загуба с 2:5 от „Строителния техникум“, 
които в рамките на 5 минути решиха изхода на двубоя с хеттрик 
на Росен Найденов. Другите два гола за „техникума“ вкараха Емил 
Найденов и Михаил Димов, а за „канарчетата“ точни бяха Мартин 
Станков и Деан Илиев.

Втора поредна победа записа селекцията на „Главболгар-
строй“, която се наложи над АПИ с 8:1. Точни за „строителите“ 
бяха Мартин Стоев (3), Георги Политов и Виктор Стефанов (2) 
и Пламен Яначков, а за „агентите“ гола вкара Данаил Златаров.
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л

Страницата подготви 
Теодор Николов

Отборът на „ЦСКА - София“ 
бе единственият тим, който 
можеше да спре „Лудогорец“ 
по пътя към титлата в Първа 
професионална лига. Това обаче 
вече изглежда доста трудно, тъй 
като „червените“ записаха 2:2 
срещу вечния си съперник „Лев-
ски“ и сега са на 8 т. от лидера. 
В двубоя „сините“ изоставаха 
с два гола до 10-ата минута на 
срещата от 30-ия кръг на родния 
шампионат, но след много силно 
второ полувреме се добраха до 
частичния обрат и отнеха пъл-
ния актив от точки от съпер-
ника. 

„Червените“ поведоха с гол 
от дузпа на Фернандо Каранга 
още в шестата минута, а само 
180 секунди по-късно Енрике уд-
вои. До края на първата част 
футболистите на Стамен Бел-
чев пропуснаха да направят 
преднината си по-внушителна и 
това се оказа голяма грешка.

След почивката „Левски“ то-
тално надигра своя противник и 
логично изравни след попадения 

на Иван Горанов (48) и Паулиньо 
(61). 26-кратните шампиони дори 
можеха да осъществят пълен 
обрат, но сериозен пропуск към 
края на срещата направи Габриел 
Обертан. В 87-ата минута след 
сериозна грешка в „червената” 
защита Цветкович намери непо-
крития Обертан, който стреля 
от 6 - 7 м, но твърде неточно.

Двата отбора завършиха 

мача с по 10 човека след директ-
ни червени картони на Сержиу 
Буш и Жеферсон, показани от 
представилия се на много добро 
ниво рефер Стефан Апостолов.

До края на срещата двубоят 
се игра предимно пред наказа-
телното поле на „ЦСКА - София“. 

Опасни удари на Тиам и Про-
хазка обаче не намериха целта и 
дербито приключи при 2:2.

Тимът на „Манчестър Юнайтед“ бързо се съвзе 
след изненадващата загуба с 0:1 от „Уест Бромич“ в 
миналия кръг. Този път възпитаниците на Жозе Моу-
риньо не допуснаха грешка и спечелиха с 2:0 при гос-
туването си на „Борнемут“ в изтеглен мач от 35-ия 
кръг в Премиър лийг. Така те запазиха второто мяс-
то във временното класиране, като вече имат 4 точ-
ки преднина пред третия „Ливърпул“. Крис Смолинг 
откри резултата в 28-ата минута, а Ромелу Лукаку 
оформи крайния успех за своя тим в 70-ата минута. 

След тази победа „Червените дяволи“ се нужда-
ят от само от 2 точки до края на сезона, за да са 
сигурни, че ще завършат в топ 4 и ще играят в Шам-
пионската лига.

„Борнемут“ пък се намира на 11-ото място в таб-
лицата с 38 точки.

Отборът на „Лацио“ записа изключително дра-
матичен успех в битката си за място в следващо-
то издание за Шампионската лига. „Орлите“ взеха 
изключително важни три точки срещу „Фиорентина“ 
в головото шоу на „Артемио Франки“. Римският тим 
надви „виолетовите“ с 4:3, въпреки че домакините пър-
во водеха с 2:0, а след това и с 3:2. Дадени бяха и три 
червени картона.

Халфът на „виолетовите“ Жордан Верету заби пър-
вия си хеттрик, след като се разписа в 16-ата, 31-вата 
и 54-тата минута, но голове на Луис Алберто (39, 73), 

Мартин Касарес (45) и Фелипе Андерсон (69) донесоха 
победата на столичани.

Вратарят Марко Спортиело пък бе изгонен още в 
7-ата минута, а Алесандро Мурджа видя червения цвят 
в 14-ата минута. Симоне Индзаги също беше изгонен 
преди почивката. 

„Бианкочелестите“ останаха на трето място с 
актив от 64 т, колкото има и „Рома“, докато „Интер“ 
е пети с 63 т. 

Родният талант Петко Христов („Фиорентина“) бе 
на пейката през всичките 90 минути на двубоя.

Шампионът на Европа „Реал“ (Мадрид) ре-
гистрира нов разочароващ резултат във вътреш-
ния шампионат. Тимът, воден от Зинедин Зидан, 
записа 1:1 с „Атлетик“ (Билбао) в мач от 33-тия 
кръг на Ла Лига, игран пред 59 193 зрители на „Сан-
тяго Бернабеу“. 

Иняки Уилиямс даде аванс на баските с попаде-
ние в 14-ата минута, а Кристиано Роналдо изравни 
в 87-ата минута. 

Така пет кръга преди края „белите“ изостават 
на 15 точки от „Барселона“ и едва ли вече има въз-
можност да запазят титлата от миналата година 
в ръцете си.

ШахматТенис

Григор Димитров постигна нова победа на двойки в 
Монте Карло. Хасковлията и белгийският му партньор 
Давид Гофен надделяха над поставените под №8 Иван 
Додиг (Хърватия) и Раджийв Рам (САЩ) с 5:7, 7:6 (4), 
10 - 8 в двубой от втория кръг. 

По този начин Григор и Гофен се класираха на 
1/4-финалите, където ще срещнат поставените под 
№3 Оливер Марах (Австрия) и Мате Павич (Хърватия). 
Марах и Павич разбиха с 6:2, 6:1 братята Александър 
и Миша Звереви.

Антоанета Стефанова завърши реми срещу 
туркинята Екатерина Аталък в партия от десе-
тия кръг на Европейското първенство по шахмат 
за жени в Словакия. По този начин българката зае 
четвърто място в генералното класиране със 
сбор от 7.5 точки след десет партии.

Стефанова с черните фигури стигна до реми-
то с Аталък на 48-ия ход.

Лидер в класирането е рускинята Валентина 
Гунина с 8.5 т.
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Елица Илчева

Създателите му го 
наричат краля на SUV мо-
делите, но още с появата 
му преди не повече от 
месец той бе нападнат 
от критици. „Karlmann 
King e грозен, китайски и 
струва $2 млн.“, написаха 
световните агенции и го 
определиха като маскиран 
Ford с брутална офроуд 
проходимост. Изключи-
телно ръбестият всъде-
ход донякъде напомня за 
несиметрично разположе-
ните панели на щурмовия 
самолет F-117 Nighthaw, 
чиято задача е да правят 
изтребителя невидим за 
противниковите радари. 
Проектираният от китай-

ската IAT SUV няма да ос-
тане незабелязан. Целта 
на пекинската компания 
e машината да бъде кре-

Всъдеходът Dartz Prombron L4P бе създаден от 
компанията Dartz на базата на руския военен авто-
мобил „Комбат“ и наподобява американския Hummer, 
но е много по-добър от задокеанския си колега и може 
да издържи на атака и от гранатомет.

За допълнителна здравина дебелите ламарини 
са покрити с кевлар. Стъклата освен че са непро-
биваеми, са и позлатени. Вътре е монтирана най-
скъпата аудио система Rogue, а целият интериор е 
украсен със злато, платина, брилянти и рубини. Сред 
екстрите се откроява кожата, с която са облечени 
креслата - от кит - изключително скъп и дефицитен 
материал. Под капака има огромен двигател с мощ-
ност 840 к.с., който с лекота достига максималните 
240 км/ч въпреки теглото на колата от 3,7 тона.

щящо видима за всички, 
затова е използвана осно-
вата на Ford F-550, който 
определено не е сред кра-
сивите представители в 
сегмента. Базовата цена 
на Karlmann King е $2 ми-
лиона. При положение че 
клиентът поръча неща от 
списъка с екстри, включ-
ващ бронировка и т.н., 
стойността бързо ще 
достигне $4 милиона.

Karlmann King се зад-
вижва от 6,8-литров V10 
двигател Ford, който уско-
рява тежащия 4,5 тона ав-
томобил. Дори така едва 
развива 140 км/ч, което е 
вероятно заради масата 

от 6 т. Задвижващи ес-
тествено са четирите 
колела. Интересното е, че 
в този огромен модел има 
само четири места. Зад-
ните две са разположени в 
обстановка, наподобяваща 
футуристичен нощен клуб: 
седите под звезден таван, 
осветлението е като в 
дискотека. Има огромен 
телевизор, електрически 
масички, хладилник и ма-
шина Nespresso. Изобщо 
истинският лукс е в инте-
риора и дава възможност 
да живеете в Karlmann 
King, докато всеки евен-
туален конфликт извън 
возилото утихне.

Компанията предлага 
версия с 6 врати и 6 мес-
та, но трябва да се побър-
за. Ще бъдат направени 
само 9 броя, защото в Ки-
тай това е щастливото 
число. 

Цената на машината 

наистина е висока, като 
се има предвид, че преди 5 
години на VIP изложението 
Top Marques Monaco в ис-
тинска сензация се превър-
на руски всъдеход за 1 млн. 
долара - бутиковият брони-
ран Dartz Prombron L4P.
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СУДОКУ

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой

Лесно Трудно

Забавен кадър

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

всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

Виц  Бисери от кухнята

На фризьорския стол  
седи млад човек с много 
дълга коса.

Около него обикаля 
фризьорът и държи магнит 
над главата на клиента.

- Някакъв нов начин за 
подстригване?

- Не, просто търся ножицата.

Евора – 
историческата 

съкровищница на 
Портокалия
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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


