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Свилена Гражданска 

Нови 13,3 км метро се планира да бъдат из-
градени в София. Това е заложено в проекта на 
задание за изменение на Общия устройствен 
план (ОУП) на Столичната община – част „Ко-
муникационно-транспортна система – масов 
градски релсов транспорт“ за разширяване на 
съществуващите линии на метрото, който бе 
представен в Направление „Архитектура и гра-
доустройство“ (НАГ). На събитието присъства-
ха проф. д-р инж. Стоян Братоев, изп. директор 
на „Метрополитен“ ЕАД, арх. Здравко Здравков, 
главен архитект на София, кметът на район 
„Лозенец“ Любомир Дреков, арх. Любо Георгиев, 
директор на Общинско предприятие „Софпроект 
– Общ градоустройствен план“, Жельо Бойчев, 
народен представител, експерти и др. Мнения и 
предложения по проекта могат да се депозират 
в срок до 22 юни т.г. в районните администра-

ции или по електронна поща, посочена в запове-
дите на кметовете по райони. Обществената 
дискусия ще се проведе в НАГ на 28 юни. 

„Няма да се изменя времевият хоризонт на 
ОУП, който е 2030 г., нито преобладаващото 
предназначение на териториите и устройстве-
ното зониране“, каза арх. Жоржета Рафаилова от 
„Софпроект – Общ градоустройствен план“, коя-
то представи проекта и допълни, че са заложени 
четири нови трасета. От тях две касаят първа-
та линия. Едното е разклонение на метрото от 
станция „Люлин“ (бул. „Панчо Владигеров“) под бул. 
„Царица Йоанна“ до Софийския околовръстен път 
(СОП). От изнесените данни стана ясно, че в жк 
„Люлин“ при постоянно население над 120 хил. души 
в момента функционира относително късо трасе и 
само три метростанции (МС). В действащия ОУП 
е заложено продължаване на бул. „Царица Йоанна“ 
като транспортен гръбнак на територии за нова 
урбанизация западно от СОП. 
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Разширението е заложено в проекта на задание за изменение на ОУП, касаещ 
развитието на подземната железница в София 

КСБ – АНАЛИЗИ И 
МОНИТОРИНГ

КСБ – ПРОФЕСИОНАЛНА 
КВАЛИФИКАЦИЯ
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Мониторинг на 
сключените договори по 
обществени поръчки в 
сектор „Строителство“ –        
януари - март 2018 г.

Победителите на 
Wienerberger Brick Award 2018 
впечатлиха със смели и 
креативни архитектурни 
концепцииДори само 2 - 3 неща от 

тези, които предлагаме, 
да успеем да осъществим, 
ефектът за бранша ще е 
огромен

Инж. Илиян Терзиев, 
председател на УС на Камарата 
на строителите в България: 
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Студенти и работодатели 
могат да се включат 
в проект „Студентски 
практики”
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Уважаеми г-н Министър-председател, от все сърце Ви пожелаваме здраве, сили, енер-
гия, вдъхновение и успех във високоотговорната Ви и общественозначима работа, лично 
щастие и много поводи за радост! Нека късметът съпътства всички Ваши начинания!

Хубав празник!

Мирослав Еленков

Проведе се традицион-
ният Четвърти годишен 
бал на Конфедерацията 
на работодателите и ин-
дустриалците в България 
(КРИБ). На престижната 
церемония бяха връчени 
най-авторитетните за 
бизнеса награди „КРИБ - Ка-
чество, Растеж, Иновации 
от България“. Събитието 
бе под патронажа на ми-
нистър-председателя Бой-
ко Борисов, който уважи 
тържеството. Гости на 
бала бяха и вицепремиерът 
по правосъдната реформа 

и министър на външните 
работи Екатерина Захари-
ева, министрите на финан-
сите Владислав Горанов, на 

регионалното развитие и 
благоустройството Нико-
лай Нанков, за Българското 
председателство на Съве-
та на ЕС 2018 Лиляна Павло-
ва, на туризма Николина Ан-
гелкова, на образованието 
и науката Красимир Вълчев, 

на здравеопазването Кирил 
Ананиев, зам.-министърът 
на икономиката Лъчезар Бо-
рисов. Камарата на строи-
телите в България (КСБ) бе 

представена от инж. Илиян 
Терзиев, председател на УС 
на КСБ, който е и член на УС 
на КРИБ,  и от изп. директор 

инж. Мирослав Мазнев. Сред 
присъстващите бяха и Лю-
бомир Пейновски, член на УС 
на КСБ и на УС на КРИБ, съ-
председател на „Клийнтех 
България“, Доминик Хамерс, 
изп. директор на „Геоте-
хмин“ ООД, Иван Вутов, изп. 

директор на „Геотрейдинг“ 
АД.

„Близо три четвърти от 
БВП се постига благодаре-
ние на Вашите умения и тук 
е въпросът колко Ви помага 
държавата. Старали сме се 
през цялото време повече да 
помагаме и по-малко да пре-
чим“, посочи премиерът Бо-
рисов в речта си. По думите 
му намаляването на админи-
стративната тежест, бор-
бата с корупцията и запаз-
ването на ниските данъци 
го доказват.

Голямата награда в ка-
тегория „Качество“ бе при-
съдена на „Зет и Ем Прай-

вит Ко.“ ООД. Бойко Борисов 
връчи отличието на Николай 
Младжов, собственик и уп-
равител на компанията. 

„БМФ Порт Бургас“ ЕАД 
взе голямата награда в ка-
тегория „Растеж“. Призът 
бе връчен от Екатерина За-
хариева на изп. директор на 
компанията Борис Балев. 

В категория „Иновации“ 
голямата награда бе дадена 
на „Тал Инженеринг“ ЕООД. 
Огнян Донев, председател 
на КРИБ (2010 - 2014) и изп. 
директор на „Софарма“ АД, 
връчи отличието на управи-
теля Андон Тушев. 

Специалното отличие 
на председателя на КРИБ 
за цялостен принос за раз-
витието на икономиката 
в България бе присъдено 
на „Минстрой Холдинг“ АД. 
Кирил Домусчиев връчи на-
градата на проф. д.т.н. инж. 
Николай Вълканов.

Камарата бе представена от инж. Илиян Терзиев, председател на УС 
на КСБ, член на УС на КРИБ,  и от изп. директор инж. Мирослав Мазнев

С
ни

м
ка

 Р
ум

ен
 Д

об
ре

в

Голямата награда в 
категория „Качество“ 
получи „Зет и Ем 
Прайвит Ко.“ ООД

„Минстрой Холдинг“ АД бе отличено 
за цялостен принос за развитието 
на икономиката
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13 юни
Атанас Кошничаров, член на КС на КСБ

Мартин Славчев

Инж. Тодор Топалски, 
председател на Управи-
телния съвет на Нацио-
налния клуб на строител-
ните ветерани (НКСВ), 
бе удостоен със звание-
то „Почетен гражданин 
на Враца”. Това стана на 
1 юни по време на Тър-
жествената сесия на 
Общинския съвет (ОС) по 
случай празника на града. 
Събитието откри пред-
седателят на ОС Румен 
Антов. На него присъст-
ваха и кметът на Враца 
Калин Каменов, област-
ният управител Малина 
Николова, зам.-кметът 
Мария Попова,  Негово 
Високо преосвещенство 
Врачанският митрополит 
Григорий, народни пред-
ставители, общественици 
и граждани. НКСВ бе пред-
ставен от инж. Виктор 
Шарков, първи зам.-пред-
седател на Националния 
клуб, инж. Стоян Шатов, 
председател на секция 
„Гражданско строител-
ство“, и ген. Борис Анаки-
ев, председател на секция 
„Строители воини“. 

„Първи юни е празник с 
особен емоционален заряд. 
На този ден всеки от нас 
изпитва чувство на пре-
клонение пред подвига на 
Христо Ботев и негова-
та чета. Вярвам, че няма 
врачанин, който да не е 
изпълнен с чувство на оп-
тимизъм и увереност за 
успешното развитие на 
нашия град“. С тези думи 
Калин Каменов се обърна 
към присъстващите на 
официалното събитие.

„Много съм развълну-
ван. Това е огромна чест 
за мен. Благодаря на ръко-
водството на община Вра-
ца и на обществеността 

за престижното отличие 
и за признанието за моя 
труд. Призът е и за всички 
строители на Враца. Чрез 
своята работа у нас и в 
чужбина те доказаха, че 
изпълняват проектите ка-
чествено и отговорно. Ще 
продължим своите усилия 
за развитието и проспери-
тета на града“, каза инж. 
Топалски, след като Румен 
Антов му връчи грамота и 
статуетка, умалено копие 
на паметника на Христо 
Ботев. 

Званието „Почетен 
гражданин“ се дава на 
физически лица с изклю-
чителни заслуги и особен 
принос в областта на ху-
манитарните дейности, 
обществено-политиче-
ския, стопанския, социал-
ния, културния и спортния 
живот на Враца. Инж. То-
дор Топалски стана поче-
тен гражданин на Враца 
за приноса си в областта 
на строителството и из-
граждането на модерна 
градска среда.

След церемонията инж. 
Тодор Топалски даде специ-
ално интервю за вестник 
„Строител“, което ще пуб-
ликуваме в следващ брой.

Снимки авторът

Свилена Гражданска

„До 15 юни ще завърши ремонтът на 
22-километровия участък от АМ „Тракия“ 
между Пловдив и Стара Загора“. Това е за-
явил при посещението си в Шумен минис-
търът на регионалното развитие и благоу-
стройството Николай Нанков, съобщиха от 
пресцентъра на Министерството на реги-
оналното развитие и благоустройството 
(МРРБ). Той е информирал, че в същия срок 
ще приключи и изпълнението на проекта за 
разширяване на пътя Бургас – Слънчев бряг 
в участъка Поморие – Ахелой и обходния път 
на Ахелой.

По АМ „Хемус“ се обновяват 10 км 
в района на с. Невша в област Варна. По 
магистралата се работи и по три теж-
ки съоръжения, сред които са мостовете 
„Ечемишка“ и „Витиня“. През тази година ще 
бъдат ремонтирани и още няколко пътни 
трасета в област Шумен – около 30 км по 
преминаващи през с. Никола Козлево учас-
тъци и 12 км между Нови пазар и разклона 
за с. Енево.

До края на юли може да стартира частич-
но строителството на участъка между 
пътните възли „Буховци“ и „Белокопито-
во“ на АМ „Хемус“.

По цялата дължина на трасето работа 
ще започне най-късно през септември. До-
тогава ще се провеждат процедурите по 
отчуждаване на засегнатите от строи-
телството имоти.

Николай Нанков е припомнил, че чрез про-
ведените до момента процедури срокът за 
завършване на цялата магистрала е съкра-
тен до началото на 2024 г. 

По време на посещението на министъра 
в града стана ясно, че ще бъде направен ре-
монт и ще се ушири пътният надлез над жп 
линията София – Варна, който не е обновя-
ван от близо 35 години. Със съдействието 
на регионалния министър вече са осигурени 
мантинели за подмяна на ограничителните 
системи по ключов булевард в Шумен.

До 15 юли ще бъде обявена обществената 
поръчка за строителство на пречиства-
телната станция за питейни води (ПСПВ) 
на Шумен.

„Надявам се до септември – октомври 
да има избран изпълнител. Срокът, който 
залагаме за реализация, е 18 месеца и ако 
няма обжалвания на процедурата, е обо-
зримо тя да бъде завършена за две години, 
като няма да доведе до оскъпяване на во-
дата“, е коментирал министър Нанков. За 
съоръжението са осигурени 23 млн. лв. от 
Оперативна програма „Околна среда 2014 - 
2020“, а изготвянето на проекта за него е 
финансирано от бюджета на МРРБ. Малко 
над 50 млн. лв. ще бъдат вложени и в рекон-
струкцията на довеждащия водопровод от 
яз. „Тича“. Министърът е съобщил, че очак-
ва до края на тази година да влязат в сила 
промените в Закона за устройство на те-
риторията за заварени обекти, какъвто е 
водопроводът, което ще позволи използване 
на старите сервитути. С промените от-
чуждителните процедури ще се облекчат, 
без да се нарушава частната собственост 

на хората, което ще позволи бързата и ка-
чествена реконструкция на съоръжението. 
Николай Нанков е подчертал, че учредяване-
то на нова санитарно-охранителна зона на 
яз. „Тича“ заради изменение в нормативната 
уредба няма да се отрази на изграждането 
на ПСПВ.

„Над 110 млн. лв. са средствата от опе-
ративната програма за всички ВиК мерки 
за областта“, е информирал министърът 
и е уточнил, че освен ПСПВ и довеждащия 
водопровод 

в Шумен ще бъде надградена пречиства-
телната станция за отпадъчни води 

чрез нова инсталация за оползотво-
ряване на утайките. Ще бъде подменена 
и вътрешната водопроводна мрежа. „Така 
проблемът с питейното водоснабдяване ще 
бъде решен в рамките на година и половина 
до две години“, е посочил той. Николай Нан-
ков е съобщил, че се обмисля възлагането 
на алтернативен водоизточник за Шумен 
на същите проектанти, които са готвили 
идейните разработки за добиващи кладенци 
през 90-те години, като това ще даде нова 
перспектива пред цялата водоснабдителна 
система за града и региона.

В Шумен министър Нанков е отчел още, 
че предстои довършването на няколко сгра-
ди по Националната програма за енергийна 
ефективност за многофамилните жилищни 
сгради, като ресурс за такива дейности 
има и по Оперативна програма „Региони в 
растеж“. 

До 10 - 12 дни се очаква строителите да 
приключат довършителните дейности по 
новата спортна зала в Шумен и да внесат 
документи за приемателна комисия. Изпъл-
нител е „Джи Пи Груп“ АД. 
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4000 Пловдив, ул.  „Хр. Ботев “ № 92 В, 
тел.: (+359 32) 588 658; 658 631; факс: 655 124
е-mail : ek@kofragna-bg.com 
4003 Пловдив, бул. „Дунав“ № 77 
тел.: (+359 32 ) 955 178; 965 765; факс: 965 766
е-mail : zek@kofragna-bg.com 

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени

Мартин Славчев

„Корупцията ерозира до-
верието в държавата. Спе-
циално за България обаче тя 
има и друго специфично не-
гативно влияние - все повече 
се превръща в основно пре-
пятствие за реализация на 
стратегически за страната 
цели като развитието на 
конкурентоспособна иконо-
мика и пълноценна европей-
ска интеграция.“ Това заяви 
президентът Румен Радев, 
който откри международна 
конференция на тема „Евро-
пейски практики и възмож-

ности за противодействие 
на корупцията“. Форумът 

се проведе под патрона-
жа на българския държавен 

глава и имаше за цел да 
представи практиките на 
различни страни в борбата 
с корупцията, както и анти-
корупционните модели в Ев-
ропа. Участие в събитието 
взеха утвърдени експерти 
от различни държави, както 
и представители на българ-
ски институции – вицепре-
зидентът Илияна Йотова, 
председателят на Комиси-
ята за противодействие на 
корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото иму-
щество (КПКОНПИ) Пламен 
Георгиев, председателят 
на Държавна агенция „Елек-

тронно управление“ Атанас 
Темелков, зам.-омбудсманът 
доц. д-р Диана Ковачева и др.

В изказването си пре-
зидентът Радев подчерта 
необходимостта от все-
обхватни мерки за проти-
водействие на корупцията 
в България и призова за за-
конодателни инициативи. 
Той определи като нормално 
желанието на бизнеса да се 
ориентира към развитие на 
конкурентоспособна иконо-
мика. 

„Над 200 сигнала са по-
стъпили в Комисията за 
противодействие на ко-

рупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото иму-
щество”, каза председате-
лят на структурата Пламен 
Георгиев, която работи от 
началото на годината. Той 
информира, че към момен-
та има внесени искове за 
отнемане на незаконно при-
добито имущество за над 3 
млрд. лв. Георгиев отбеляза 
още, че ако КПКОНПИ не по-
лучава обществена подкре-
па, органът няма как да бъде 
ефективен, и подчерта, че 
корупцията е явление, с кое-
то трябва да се бори цялото 
общество. 

Министър Румен Порожанов:

Мирослав Еленков

„Наличието на финансови ин-
струменти е един от най-важните 
стимули за насърчаване на инвести-
циите в селскостопанския сектор, 
хранително-преработвателната 
промишленост и малкия и средния 
бизнес на територията на селски-
те райони”. Това заяви министърът 
на земеделието, храните и горите 
Румен Порожанов при откриването 
на 4-тата годишна конференция на 
Европейския фонд за развитие на 
селските райони. На нея присъстваха 
Фил Хоган, еврокомисар по земеделие и 
развитие на селските райони,  вицепрези-
дентът на Европейската инвестиционна 
банка Андрю Макдауъл, изп. директор на 
Европейския инвестиционен фонд Пиер 
Луиджи Жилбе и др.

Министър Порожанов посочи още, че 
значението на финансовите инструмен-
ти ще продължава да нараства в нова-
та Обща селскостопанска политика. Той 
припомни, че има огромен интерес към 

инвестиционните мерки по „Програмата 
за развитие на селските райони 2014 - 
2020“, но с тях могат да се обхванат мал-
ка част от земеделските стопанства в 
страната. По думите му секторът би 
приел и други финансови инструменти на 
насърчаване на добрите проекти, които 
остават без субсидии.

Еврокомисар Фил Хоган подчерта, че 
намаляването на бюджета на ЕС за земе-
делие през следващия период би могло да 
се балансира с разкриване на нови финан-
сови инструменти. 

Свилена Гражданска

Проведе се заседание на Общинския 
експертен съвет по устройство на те-
риторията (ОЕСУТ) в Направление „Ар-
хитектура и градоустройство“ (НАГ) на 
Столичната община. На него присъства 
и инж. Любомир Качамаков, член на Изпъл-

нителното бюро и Управителния съвет 
на Камарата на строителите в Бълга-
рия, председател на ОП на КСБ – София.  
ОЕСУТ прие предварителния проект 
за жп трасе от гара Подуяне до гара 
Биримирци. Целта е да се облекчи пре-
минаването през Централната жп гара, 
като новата отсечка ще играе ролята 
на обход.

Бяха представени и варианти за 
преструктуриране на уличната мрежа 
бул. „Черни връх“ - бул. „Джеймс Баучер“ 
в обхвата на кв. 153, 154, 157а, 245, 274 
и 275а, м. Лозенец - I част. Целта е да 
се осигури адекватно транспортно об-
служване в района. Отхвърлен бе вари-
антът за изграждане на кръстовище 

на две нива на бул. „Черни връх“ – бул. 
„Джеймс Баучер“. Предложението, което 
бе одобрено от ОЕСУТ, включва запазва-
не на трасето на трамвая по същест-
вуващото положение и е заложена нова 
организация на движението за улеснява-
не на трафика. „Въз основа на това НАГ 
ще възложи изработването на подробен 
устройствен план, след което той ще 
бъде подложен на обществено обсъжда-
не“, заяви главният архитект на София 
Здравко Здравков. 

Разгледан бе и проект на подробен 
комуникационно-транспортен план за 
Източна тангента в участъка от бул. 
„Ботевградско шосе“ до бул. „Шипчен-
ски проход“ – вариантни решения. Раз-
работените предложения се различават 
единствено в участъка от км. 3+300 до 
км. 5+200. Целта е минимално засяга-
не на застроени площи и максимално 
използване на действащата регулация. 
Приет бе третият вариант. При него 
директното трасе при пътен възел „Ле-
тище“ е с по-голям радиус на хоризон-
талната крива и възела в посока лети-
ще София е изменен.

Свилена Гражданска

На Портала за об-
ществени консултации 
на Министерския съвет 
е публикуван проект на 
Национална стратегия за 
развитие на концесиите 
(НСРК) за периода 2018 – 
2027 г. Становища по него 
могат да се подават до 18 
юни включително. Законът 
за концесиите (ЗК), който 
е в сила от 2 януари 2018 г., 
предвижда приемането на 
НСРК, която да съдържа 
общите и специфичните 
цели и приоритетите за 
възлагане на концесии в 

страната. 
В документа е направен 

анализ за състоянието на 
сектора у нас. Към 31 де-
кември 2017 г. действащи-
те в страната концесии 
са 726 бр., от които 102 бр. 
– държавни, а 624 бр. – об-
щински. Концесиите за ус-
луги са общо 623, за стро-
ителство – 68, а за добив 
– 35. Данните показват не-
равномерното им разпреде-
ление в страната. Полови-
ната от тях се реализират 
на териториите на шест 
области – Бургас, Хасково, 
Добрич, Варна, Пловдив и 
Разград. Най-малко са в об-

ласт Кюстендил – 0,55%, а 
в Кърджали няма нито една 
действаща.

В проекта на НСРК е 
заложено, че концесията 
трябва да се превърне в 
действащ инструмент за 
дългосрочно структурно 
развитие на публичните 
инфраструктура и услуги. 
Предвидено е модерниза-
цията на инфраструктур-
ните обекти у нас да се 
постигне чрез все по-ин-
тензивно привличане на 
водещия управленски опит 
на утвърдени в европейски 
и в международен мащаб 
икономически оператори. 

Снимки Румен Добрев
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С разклонението на ме-
трото от станция „Люлин“ 
до СОП е свързана и разви-
ващата се „Индустриална 
зона Божурище“, със значи-
телен и все по-нарастващ 
брой работещи там. Тези 
територии изискват оси-
гуряване на бърз и ефикасен 
масов обществен транс-
порт, който да не товари 
излишно уличната мрежа на 
столицата. Предвиденото 
в това задание разклонение 
е с дължина малко повече 
от 1,5 км и с 2 нови стан-
ции – една по средата на 
границата между втори и 
трети микрорайон на „Лю-
лин“ и една – при връзката 
със СОП.

В проекта за задание за 
изменение на ОУП е за-
ложено и отклонение на 
първата линия от „Биз-
нес парк София“ до бул. 
„Климент Охридски“.

Предложението е да 
се промени приетата с 
ОУП 2009 г. схема на ме-
трополитена, съгласно 
която последната спирка 
се планираше да бъде на 
СОП източно от възела с 
бул. „Александър Малинов“ 
в жк „Младост“. В новия 
вариант лъчът завива на 
запад по СОП. Той е избран 
на базата на допълнителни 
подробни проучвания, моде-
лиране на натоварването 
и изготвен предварителен 
идеен инвестиционен про-
ект, доказал възможност 
за безконфликтно съвмес-
тяване със съществува-
щата техническа инфра-
структура. Новото трасе, 
предмет на заданието, е с 
дължина малко повече от 
1,7 км и с две станции. С 
първата се цели обслуж-
ването на м. Младост 4 
Камбаните - територия с 
висока интензивност на 
застрояване съгласно ОУП. 
С втората (крайна) стан-

ция ще се подобри достъ-
път до зоните за отдих 
и туризъм на планината 
Витоша чрез връзка със 
Симеоновския лифт. „При-
ближаването на метропо-
литена ще допринесе за 
удобството на столичани, 
а същевременно и за нама-
ляване на антропогенното 
натоварване на природния 
парк чрез ограничаване на 
броя автомобили, навлиза-
щи в него“, посочи арх. Ра-

фаилова. 
Чрез предложения про-

ект 

се залага разклонение на 
втория метродиаметър 
от бул. „Черни връх“ към 
кв. „Студентски град“.

През 2017 г. е направе-
но експертно проучване за 
продължение на лъча след 
последната изградена МС 
„Витоша“ и планираната 
МС „Черни връх“ (в близост 
до ул. „Димитър Манчев“). 
Неговата цел е била да 
конкретизира варианти, да 
моделира и сравни техните 
параметри и функционал-
ност към прогнозни години 
2020 г. и 2040 г. В резул-
тат бяха представени три 

възможни варианта, чието 
натоварване е моделирано 
в обхват от последната 
съществуваща станция 
на линия №2 до „Студент-
ски град“. Те бяха сравнени 
по отношение на дължина, 
брой спирки, пътувания на 
ден, общ пробег, качили се 
и слезли пътници и др. Об-
щинският експертен съ-
вет по устройство на те-
риторията (ОЕСУТ) избра 
вариант 2, който е с дъл-

жина около 4 км и с четири 
станции - кв. „Витоша“ - ул. 
„Стефан Савов“ (условно 
МС №2 в подробното про-
учване), бул. „Симеоновско 
шосе“ – ул. „Проф. д-р Иван 
Странски“ (усл. МС №3), 
„Спортен комплекс НСА“ 
- ул. „Акад. Стефан Мла-
денов“ – ул. „Проф. Атанас 
Иширков“ (усл. МС №4) и 
„Студентски град“ при 
Студентска поликлиника 
(усл. МС №5).

Последното трасе, 
предвидено в проекта 
на задание за изменение 
на ОУП, е отклонение 
на третата линия на 
метрото. 

То е от кръстовището 

на бул. „Цариградско шосе“ 
- бул. „Йерусалим“ до Воен-
на академия „Георги Стой-
ков Раковски“. Експертите 
отчитат увеличаване на 
гъстотите на обитаване 
и броя на работещите, вре-
менно пребиваващи и посе-
тителите, особено след 
реализацията на „Арена 
Армеец“, „София Тех Парк“ 
и големите обслужващи 
обекти по бул. „Цариград-
ско шосе“. Това е извело на 
преден план сериозната 
необходимост от по-ефи-
касен и бърз обществен 
транспорт с голям капа-
цитет, особено в пикови 
периоди. По възлагане на 
Столичната община от 
2014 г. са направени проуч-
вания с подробност на пре-

динвестиционни. ОЕСУТ е 
одобрил вариант на трасе 
с дължина 6,1 км линия с 
общо 7 спирки. По работна 
номерация станциите по 
него са: МС1 при кръстови-
щето на бул. „Цариградско 
шосе“ с бул. „Йерусалим“ 
- трасето е по бул. „Цари-
градско шосе“. Следва МС 
2 ИПК „Родина“ на ул. „Ге-
нерал Йордан Венедиков“, 
като отсечката продъл-
жава по бул. „Цариградско 
шосе“, а след това завива 
надясно по бул. „Асен Йор-
данов“. МС 3 е при „Арена 
Армеец“ на бул. „Асен Йор-
данов“. МС 4 е при ул. „Асен 
Йорданов“ и ул. „Слатинска 
река“, МС 5 - при ул. „Гео 
Милев“ и ул. „Иван Дими-
тров - Куклата“, след кое-
то метрото продължава по 
ул. „Гео Милев“. МС 6 е при 
93 СУ „Александър Теодоров 
- Балан“ (ул. „Гео Милев“ и 
ул. „Николай Коперник“), а 
МС 7 е при Военна акаде-
мия и 31 СУ за чужди езици 
и мениджмънт „Иван Вазов“ 
(ул. „Гео Милев“ и бул. „Сит-
няково“). Следва вливане в 
основното трасе преди 
кръстовище „Орлов мост“.

„140 хил. души попадат 
в зоната на това откло-
нение. То заедно с третия 
етап на третата линия 
на метрото до „Левски Г“ 
трябва да е готово до 2025 
– 2026 г.“, заяви по време 
на представянето проф. 
д-р инж. Стоян Братоев, 
изп. директор на „Метро-
политен“ ЕАД, и допълни, че 

останалите отсечки, кои-
то са предложени, са дале-
коперспективни и те ще 
се осъществят при оси-
гуряване на финансиране. 
„В момента метрото вози 
110 млн. пътници годиш-
но. Ще отбележа, че МС 
„Витоша“ беше разчетена 
за 12 хил. пътници дневно, 
а сега достига до 18 хил. 
Прогнозата за следващата 
станция е 10 хил. души на 
ден, но със сигурност тя 
ще бъде надвишена. Всяка 
станция, използвана от 
над 5 хил. пътници дневно, 
е рентабилна“, обясни той. 

„Знаете, че колкото по-
вече спирките на метрото 
се отдалечават от центъ-
ра на града, толкова повече 
спада потреблението им. В 
случая с двете станции на 
втората линия на метро-
то „Витоша“ и „Джеймс Ба-
учер“ се наблюдава точно 
обратното. Тези спирки са 
изключително натоваре-
ни“, каза кметът на район 
„Лозенец“ Любомир Дреков. 
„Необходимо е продължа-
ването на втория лъч към 
южните територии на Со-
фия“, съобщи той и допълни, 
че трябва да се обследва 
възможността за постро-
яване на буферни паркинги 
под метростанциите в кв. 
„Витоша“ и на бул. „Симе-
оновско шосе“, което би 
облекчило доста трафика. 
„Само в кв. „Витоша“ в мо-
мента инвестиционният 
интерес е над 130 хил. кв. м 
РЗП“, подчерта Дреков. 

 от стр. 1

Снимки Румен Добрев
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Проведохме по-голямата част от срещите с ресорните институции, сега предстои работата          

Инж. Илиян Терзиев, председател на УС на Камарата на строителите в България: 

Ренета Николова

Инж. Терзиев, обикнове-
но на всеки нов ръководи-
тел се дават 100 дни преди 
първото голямо интервю 
с мотива да се ориентира 
и да направи своите про-
мени в структурата и в 
екипа. Вие обаче нямате 
този лукс, но не сте и нов в 
ръководството на Камара-
та на строителите в Бъл-
гария (КСБ). Преди това 
бяхте зам.-председател на 
Камарата и председател 
на най-голямото Областно 
представителство - в Со-
фия, а сте в организация-
та от самото й създаване. 
Какво беше най-голямото 
предизвикателство след 
избора и какво успяхте да 
свършите за изминалия 
кратък период?

Общото събрание на 
КСБ се проведе на 22 февру-
ари т.г., така че периодът 
наистина е кратък. Най-го-
лямото предизвикателство, 
пред което сме изправени, 
според мен е времето - мно-
го са нещата, които с коле-
гите ми от Управителния 
съвет (УС) и с изп. директор 
инж. Мирослав Мазнев иска-
ме да направим, а времето 
ни притиска. Съставихме си 
една много амбициозна про-
грама. Основните проблеми 
в бранша са ясно очертани, 
те се посочват от нашите 
членове в цялата страна. На 
първо място те са свърза-
ни със законодателството 
- Законът за устройство-
то на територията (ЗУТ) и 
Законът за обществените 
поръчки (ЗОП) категорично 
трябва да се променят. Не-
равномерността на инвес-
тициите, липсата на пред-
видимост в сектора също 
са сериозен проблем, който 
води и до следващия трево-
жен вече въпрос – липсата 
на кадри. Разбира се, сивият 
сектор също създава нелоял-
на конкуренция на легитим-
ните фирми, но той ощетя-
ва и държавата. Освен че 
в КСБ сме идентифицирали 
съществуващите проблеми, 
ние имаме и предложения 
за решаването им. Затова 
стартирахме много интен-
зивна поредица от срещи с 
отговорните за бранша ин-
ституции - министерства, 
парламентарни комисии, по-
литически сили. За около два 
месеца проведохме срещи на 
най-високо ниво с Министер-
ството на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството, Министерството 
на транспорта, информа-
ционните технологии и 
съобщенията, Министер-
ството на околната среда 
и водите, Министерството 

на земеделието, храните 
и горите, Министерство-
то на енергетиката, Ми-
нистерството на туризма 
(МТ), Министерството на 
образованието и науката, 
Министерството на кул-
турата, Държавен фонд 
„Земеделие“, с вицепремиера 
Томислав Дончев, с кмета на 
Столичната община Йор-
данка Фандъкова, с кмета на 
Велико Търново и председа-
тел на УС на Националното 
сдружение на общините в 
Република България (НСОРБ) 
инж. Даниел Панов. Изпълни-
телното бюро (ИБ) на Ка-
марата проведе и среща с 
Комисията по регионална 
политика, благоустройство 
и местно самоуправление в 
44-тото Народно събрание. 
Знаете, че преди извънред-
ните парламентарни избори 
ръководството на КСБ се 
срещна с представители 
на основните политически 
сили, като договорката 
беше след изборите да про-
ведем отново срещи. Вече 
реализирахме две от тях 
– с ръководството на ПГ 
на ДПС и на ПГ на „БСП за 
България“. Предстоят срещи 
с ПГ „Обединени патриоти“ 
и ПГ на ПП ГЕРБ. На всички 
тези срещи ние поставяме 
важните за бранша въпроси 
и искаме подкрепа за проме-
ните, които предлагаме.

Бихте ли представили 

по-конкретно предложени-
ята на Камарата, с които 
запознавате институции-
те? 

Както споменах, за нас 
един от най-сериозните про-
блеми е неравномерността 
на инвестициите в сектора 
и липсата на предвидимост. 
Видяхме какво се случи ми-
налия програмен период. 
В края му се концентрира 
реализацията на огромно 
количество проекти. Така 
както се очертават неща-
та, и в края на този период 
ще бъде обявен сериозен 
обем търгове. Това ще нало-
жи мобилизация на бранша и 
планиране на техника и чо-
вешки ресурс от фирмите, 
за да успеем да се справим. 
Затова ние се обръщаме към 
институциите и посочваме, 
че за нас е много важно да 
ни бъде предоставена ин-
формация за напредъка на 
изпълнението на оператив-
ните програми, както и на 
другите програми, за които 
министерствата отгова-
рят, като например програ-
мите за трансгранично съ-
трудничество. За бранша е 
от значение и да знаем какви 
обекти са включени в инвес-
тиционните програми на ве-
домствата. Между другото 
имаме вече и резултат от 
тези срещи - информацията 
за развитието на основни-
те оперативни програми е 
предоставена, а вестник 

„Строител“ вече започна 
да публикува материалите, 
като до момента сме полу-
чили данни от ОП „Региони в 
растеж“ (ОПРР), ОП „Транс-
порт и транспортна инфра-
структура“, ОП „Иновации и 
конкурентоспособност“, ОП 
„Околна среда“ и ПРСР.

Една от сферите, в 
които виждаме нужда да 
постигнем много важен за 
сектора резултат, е подо-
бряването на нормативната 
уредба – ЗУТ и ЗОП. Нашата 
позиция е, че ЗУТ катего-
рично трябва да се промени, 
като ние считаме, че тряб-
ва да се раздели материята 
в два отделни закона. В ЗОП 
също се налагат редица ко-
рекции. 

Има и много други неща, 
които трябва да се напра-
вят, като: изготвяне на съ-
временни технически норми 
за изпълнение на отделните 
видове строителни работи, 
въвеждане на правила за 
изработка на девизни цени, 
въвеждане на правила с цел 
избягване на дъмпинга и не-
обосновано ниските цени, 
унифициране на тръжните 
документи на база догово-
рите на FIDIC, но при равно-
поставеност на страните 
и точна спецификация на 
видовете работи.

На всички институции 
обясняваме, че не бива да 
се отстраняват от търга 
фирми за това, че са пред-

ложили цена, по-висока от 
индикативната. Търговете 
по настоящите програми 
са базирани на основата 
на цените отпреди 3 - 4 
години. От тогава нещата 
сериозно се промениха, и 
то в посока нагоре - както 
по отношение на цените 
на материалите, така и по 
отношение на работните 
заплати. Затова не бива да 
се изненадват възложители-
те, че вече все по-често се 
случва да не се явяват кан-
дидати на даден търг. При 
така обявените цени това 
е обяснимо.

Друг сериозен проблем. 
По данни на Националния 
статистически институт 
в България има близо 20 хил. 
фирми с предмет на дейност 
строителство. В Централ-
ния професионален регистър 
на строителя (ЦПРС) са впи-
сани 5100. Категоричната 
позиция на КСБ е, че не може 
фирма да изпълнява строи-
телни дейности, независи-
мо от коя категория, ако не 
е вписана в Регистъра. Не 
може правилата да важат 
за 5100 фирми, а за остана-
лите - не. Това не е справед-
ливо, то изкривява пазара, 
дава почва да процъфтява 
сивият сектор и унищожава 
законните фирми. 

В тази връзка УС на КСБ 
изрази своето категорично 
становище относно при-
етите на първо четене в 

Комисията по регионална 
политика и местно самоу-
правление (КРПМС) проме-
ни в ЗУТ, с които се изменя 
и чл. 14, ал. 2 от Закона за 
Камарата на строителите 
(ЗКС). Ние настояваме да 
отпадне възможността, 
предвидена в чл. 14, ал. 2 – 
строителни дейности от 
5-а категория да се изпъл-
няват от строители, невпи-
сани в ЦПРС. В тази връзка 
предлагаме в Регистъра да 
се вписват всички строи-
тели на строежи от първа 
до пета категория включи-
телно, както и по отделни 
строителни и монтажни 
работи. Позицията на Кама-
рата е внесена в КРПМС и 
изпратена до отговорните 
институции.

Ние считаме също, че 
не само фирмите, участва-
щи в търговете самостоя-
телно, но и тези, включени 
в консорциуми, които ще 
изпълняват строителни ра-
боти, задължително трябва 
да бъдат вписани в ЦПРС в 
съответната категория за 
изпълняваните от тях рабо-
ти. Това е необходимо да се 
отнася и за всички подизпъл-
нители. 

По отношение на подиз-
пълнители нашето вижда-
не е, че е целесъобразно да 
не се обявяват в тръжна-
та документация, а да се 
даде възможност да бъдат 
включвани по всяко време на 

Снимка Румен Добрев
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         на експертно ниво

строителството, когато 
отговарят на условията, 
необходими за съответна-
та работа. 

С оглед на намаляване 
на административната те-
жест КСБ предлага докумен-
тите на фирмите, обявени в 
Централния професионален 
регистър на строителя, до-
казващи легитимността и 
опита, да се признават при 
търговете, без да се изис-
ква тяхното допълнително 
представяне.

По проблема с обжалва-
нията, който е доста сери-
озен и се поставя на всички 
срещи, ние предлагаме въ-
веждането на предквалифи-
кация за големите обекти. 
Това може да съкрати сро-
ковете, да елиминира осно-
ванията за обжалвания и да 
гарантира, че като изпъл-
нители ще влязат сериозни 
фирми с капацитет да реа-
лизират обектите.

И, разбира се, поста-
вяме пред всички инсти-
туции въпроса за кадрите. 
Вследствие ниските цени 
и неравномерността на 
натоварване на отрасъла 
много от добрите специа-
листи започнаха работа в 
страните от ЕС. За да ги 
върнем, защото – повярвай-
те - никой не иска да работи 
далече от дома си, ако има 
добри условия в собствена-
та си страна, ние трябва 
да повишим заплащането на 
труда, което обаче е свърза-
но с повишаване цените на 
строителния продукт, защо-
то по друг начин няма как да 
върнем хората, да задържим 
тези, които са още тук, или 
да привлечем квалифицирана 
работна ръка отвън. Апели-
раме към институциите за 
съдействие за даване въз-
можност за по-дългосрочно 
наемане на работна ръка в 
сектор „Строителство“ от 
страните извън ЕС.

На всички срещи, които 
провеждаме, ние изразяваме 
нашата готовност и жела-
ние да участваме с експерт-
ния капацитет на организа-
цията в съвети или други 
формати за подготовка на 
нормативните промени, ва-
жни за сектор „Строител-
ство“, в комисии по изготвя-
не на тръжни документации, 
както и при оценяването на 
проекти. 

И като заключение ще 
кажа, че за строителния 
сектор е жизненоважно да 
има цялостна дългосрочна 
визия за развитието му, една 
национална програма, която 
да обхваща период от поне 
7 - 15 години, в която да са 
посочени конкретните обек-
ти, които ще се изграждат, 
периодите и източниците 
на финансиране. Така ще се 

създаде възможност за едно 
балансиране и равномерност 
в работата на строителни-
те фирми, на бранша.

Какво е отношението 
на представителите на ин-
ституциите, срещате ли 
разбиране към проблемите, 
които Камарата поставя?

Респект и уважение. 
Разбиране и желание за под-
крепа. Това срещаме нався-
къде. Ние представляваме 
250 хил. заети в бранша и 
близо 1,5 млн., които се из-
хранват от него. А както 
казва колегата, зам.-пред-
седател на УС на Камарата 
Владимир Житенски: „Никой 
не е по-голям от хляба“. Така 
че институциите, с които 
проведохме срещи, разбират 
проблемите ни и виждаме 
желанието им да работим 
заедно. В една лодка сме, 
въпреки че те са възложи-
тели, а ние – изпълнители, 
но имаме интерес да рабо-
тим заедно, да реализираме 
проектите успешно, да по-
добрим инфраструктурата 
в страната и по този начин 
да повишим качеството на 
живот на хората. Считам, 
че сме единомишленици. 

Казахте за промени-
те в ЗУТ и ЗОП. В тази 
връзка по инициатива на 
КСБ се създаде и работна 
група от представители 
на всички браншови орга-
низации, които заедно да 
подготвят предложения 
за промени в законодател-
ството. Какво се случва с 
тази група?

Групата работи регу-
лярно. В нея наистина са 
представени всички бран-
шови организации от сек-
тор „Строителство“ - освен 
КСБ, участват Камарата на 
архитектите в България, 
Съюзът на архитектите в 
България, Камарата на ин-
женерите в инвестиционно-
то проектиране, Камарата 
на инженерите по геодезия, 
Българската асоциация на 
архитектите и инженерите 
консултанти. Включени са и 
представители на Дирекция 
за национален строителен 
контрол (ДНСК). Позицията 
на Камарата е, че предложе-
нията, които ще излязат за 
промени в закона, трябва да 
са добри и приемливи за це-
лия бранш, тъй като идеята 
е нормативните актове да 
бъдат нови и да обхванат 
целия строително-инвести-
ционен процес. ЗУТ за нас 
е основен закон. Браншът 
трябва да има консенсус по 
него.

Паралелно със срещите 
с институциите започна-
хте и работни посещения 

в Областните предста-
вителства на Камарата. 
Каква е целта и какви са 
Вашите впечатления?

Идеята е да чуем на 
местно ниво какви са про-
блемите и да съберем наши-
те структури на Област-
ните представителства и 
местната власт, област-
ните управи, РДНСК, ин-
спекциите по труда, про-
фесионалните училища. На 
тези срещи присъстват и 
представители на нашите 
ветерани от регионалните 
структури на НКСВ. Целта 
е да се поставят на маса-
та актуалните проблеми 
по места и да се търси ре-
шение в диалог. Общините 
са основен възложител на 
работа за строителните 
фирми, с тях трябва да се 
работи в много оперативен 
порядък. Практиката показ-
ва, че имаме общи проблеми 
и конструктивният диалог 
е начинът заедно да ги ре-
шаваме. 

ОП – Варна, с предсе да-
тел инж. Христо Димитров, 
който е и зам.-председател 
на Камарата, дадоха добър 
пример - 2 години поред те 
провеждат среща с община-
та, на която се представя 
инвестиционната програма 
на морската столица и фир-
мите от региона могат да 
зададат въпросите, които 
ги вълнуват. Тази година и 
ние с инж. Мазнев присъст-
вахме на срещата. В нея се 
включиха кметът на Варна 
Иван Портних и зам.-кме-
тът по строителството 
Христо Иванов. А след сре-
щата инвестиционната 
програма на общината бе 
предоставена за публикува-
не във вестник „Строител“, 
така че да може максимален 
брой фирми да се запознаят 
с нея. До момента сме про-
вели срещи с Областните 
представителства на Кама-
рата в Русе, Разград, Варна, 
Добрич, Кюстендил, Перник, 
Габрово и Велико Търново. 
Амбицията ни е до края на 
лятото да сме посетили 
всички ОП. Една добра прак-
тика, която ние въведохме, 
е след проведените срещи 
да посещаваме строителни 
обекти, които се реализи-
рат с публично или частно 
финансиране на територия-
та на съответната общи-
на. За мен тези посещения 
и срещите с колегите са 
много зареждащи с пози-
тивна енергия, защото като 
строител изпитвам радост 
и гордост от сътвореното 
от колегите. 

На 29 май по инициати-
ва на ОП на КСБ - София, Из-
пълнителното бюро на Ка-
марата се срещна с кмета 
на София г-жа Фандъкова и 
нейния екип. На срещата бе 
представена инвестицион-
ната програма на Столична-
та община. 

На 23 май се състоя 
Четвъртата конференция, 
организирана съвместно 
от Камарата и предсе-
дателя на Комисията по 
регионално развитие към 
Европейския парламент 
(ЕП) Искра Михайлова. Тя 
бе на тема инвестициите 
в Северна България. Кой е 
най-важният резултат от 
събитието? 

Мисля, че конференция-
та премина много успешно 
и на изключително високо 
ниво. Най-важният резул-
тат за мен е, че браншът 
и институциите се обеди-
нихме около становището, 
че е необходимо дългосроч-
но планиране, програма за 
развитието на региона. На-
шата позиция е, че би било 
добре да се мисли в посока 
на създаване на национални 
фондове за финансиране на 
инфраструктурни проекти. 
Като заключение от кръгла-
та маса КСБ изготви декла-
рация, в която се съдържат 
предложенията на Камарата 
за разработване на дълго-
срочна стратегия за разви-
тие на Северна България и 
за разработване на модел за 
финансиране. 

Считам, че можем да по-
мислим за организирането 
на такива срещи и в други 
региони на страната. 

КСБ може да се похвали 
и с едно сериозно пости-
жение в международен 
план – Камарата вече има 
вицепрезидент на Евро-
пейската федерация на 
строителната индустрия 
(FIEC) - инж. Любомир Кача-
маков бе официално избран 
на тази позиция. Какви са 
приоритетите пред ръко-
водството на КСБ в меж-
дународната дейност?

Голямо признание за бъл-
гарската Камара е изборът 
на инж. Качамаков за вице-
президент на FIEC. Знаете, 
той ще представлява не 
само България, а групата 
държави от Централна и 
Източна Европа (ЦИЕ) - Хър-
ватска, Естония, Унгария, 
Литва, Румъния, Словакия, 
Словения. Това е голяма 
възможност за по-активна 
международна политика на 
КСБ. Проблемите в нашия 
регион са общи и трябва 
да търсим общи решения, а 
гласът ни ще бъде по-силен 
като изразители на позици-
ята на групата държави от 
ЦИЕ. 

Другата насока, в коя-
то Камарата ще работи, е 
засилване на контактите 
ни с нашите съседи от бал-
канските държави. Виждате 
как благодарение на Българ-
ското председателство на 
ЕС темата Западни Балкани 
бе поставена на най-високо 
ниво. Европейската перс-
пектива на балканските 
страни включва не само при-

емането на принципите на 
ЕС, но и свързаността, из-
граждането на инфраструк-
тура - магистрали, железо-
пътни и енергийни трасета 
и т.н. На пресконференция-
та след срещата на високо 
ниво, проведена в София, 
лично председателят на ЕП 
Антонио Таяни заяви, че ще 
предложи да бъдат отделе-
ни 10 млрд. евро за изграж-
дане на инфраструктура и 
дигитална свързаност на 
Западните Балкани. Това е 
бъдещето, тези страни гео-
графски са част от Европа и 
съвсем естествен е техни-
ят път за приобщаване към 
европейското семейство.

Какви са другите съби-
тия, в които КСБ успя да се 
включи? 

Получаваме изключител-
но много покани за участие 
на Камарата в различни фо-
руми или за включване на 
наши представители. Опит-
ваме се, и тук се включват 
цялото ИБ и членовете на 
УС, да отговорим адекват-
но. В пленарните разговори 
на официалните делегации 
на България и Сърбия, кои-
то се състояха в рамките 
на срещата на президен-
тите на двете държави 
Румен Радев и Александър 
Вучич, КСБ бе представе-
на от зам.-председателя 
Владимир Житенски. Инж. 
Мирослав Мазнев участва в 
българо-австрийски бизнес 
форум „Транспортна инфра-
структура“. Заедно с него 
участвахме във форум, ор-
ганизиран от Българската 
банка за развитие „Инфра-
структура за растеж“, инж. 
Любомир Качамаков, член 
на ИБ и УС, председател на 
ОП на КСБ - София, пред-
седател на секция „Високо 
строителство“ и вицепре-
зидент на FIEC, взе участие 
в Общото събрание на Ев-
ропейската федерация на 
строителната индустрия, 
както и в срещата на EIC, 
инж. Благой Козарев, член 
на ИБ и УС, председател на 
секция „Хидротехническо 
строителство, ВиК мрежи 
и съоръжения“, участва в 
дискусионния форум „Новите 
инвестиции във ВиК инфра-
структурата“, членовете на 
УС д-р ик.н. Николай Иванов 
и Иван Иванов, както и инж. 
Валентин Зарев, председа-
тел на секция „Проектира-
не и строителен надзор“, 
се включиха в Четвъртата 
годишна конференция „Безо-
пасна инфраструктура“, ор-
ганизирана от Българската 
браншова асоциация „Пътна 
безопасност“, инж. Николай 
Николов, зам.-председател 
на УС на КСБ, участва в 
заседанието на Комитета 
за наблюдение на ОПРР и в 
конференцията „Туризъм и 
енергетика“, организирана 
от МТ в рамките на Българ-

ското председателство, 
членът на УС Любомир Пей-
новски бе сред организато-
рите на форума „Кръгова 
икономика и чисти техно-
логии“, отново в рамките 
на председателството. В 
различни български и меж-
дународни форуми се вклю-
чиха и зам.-председателят 
на УС на КСБ Калин Пешов, 
членовете на ИБ и УС Ве-
лико Желев и Руен Панчев, 
Мирослав Манолов, член на 
УС и председател на секция 
„Инфраструктурно строи-
телство“. Представители 
на КСБ се включват редов-
но в инициативи и научни 
форуми на Университета 
по архитектура, строител-
ство и геодезия, Висшето 
строително училище „Лю-
бен Каравелов“, Висшето 
транспортно училище „То-
дор Каблешков“ и събития на 
професионалните гимназии 
по строителство. 

Участваме активно и 
в работата на Конфедера-
цията на работодателите 
и индустриалците в Бълга-
рия, където освен мен в УС 
на КРИБ тази година бе из-
бран и членът на УС на КСБ 
Любомир Пейновски. 

Какво предстои в днев-
ния ред на Камарата?

Няма да изгубим инер-
ция и през идващите летни 
месеци. Както казах в на-
чалото – времето ни при-
тиска, предстоят ни още 
много срещи. На 20 юни УС 
на КСБ ще се срещне с УС на 
НСОРБ. Такава среща досега 
на ръководствата на двете 
организации не е правена в 
10-годишната история на 
Камарата. Така че оценявам 
събитието като една голя-
ма крачка напред в нашите 
отношения. Предстоят ни и 
срещи с Областните пред-
ставителства на София, 
Благоевград и Плевен. За-
седанието на УС на 21 юни 
ще бъде в Габрово с много 
актуална водеща тема за 
състоянието на строител-
ството. Ще посетим и един 
от най-големите обекти, 
които се изпълняват в мо-
мента – обхода на Габро-
во. Надявам се, че през юни 
ще се реализират и двете 
останали срещи с полити-
ческите сили. И всъщност, 
след като проведохме по-го-
лямата част от срещите с 
ресорните институции, сега 
предстои много работа на 
експертно ниво. В Камарата 
са сформирани тематични 
работни групи и всяка от 
тях има конкретни задачи, 
които трябва да свърши в 
определен срок. Мисля, че 
ако успеем в рамките на го-
дината дори само 2 - 3 неща 
от тези, които предлагаме, 
да осъществим, ефектът за 
бранша ще е огромен. И като 
ръководство ще сме си свър-
шили работата. 
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Инж. Йоана Бетова,
експерт КСБ,
екип на КСБ

Камарата на строи-
телите в България (КСБ) 
изготвя и публикува вся-
ко тримесечие доклад и в 
началото на всяка година 
доклад за предходната по 
мониторинг на сключени-
те договори по обявени об-
ществени поръчки на база 
данни на Агенцията за об-
ществени поръчки (АОП). 
Той е насочен главно към 
сектор „Строителство“ 
и включва статистиче-
ски анализ на сключените 
договори по стойност, 
начин на финансиране, 
възложители, процедури 
и критерии за възлагане, 
групи строежи, изпълните-
ли (фирми и консорциуми), 
както и установени от 
КСБ нарушения, съгласно 
чл. 157, ал. 2 от ЗУТ и чл. 3 
от Закона за Камарата на 
строителите в България.

Сключени договори

По данни на АОП склю-
чените договори в сек-
тор „Строителство“ за 
януари – март 2018 г. са 
325 с обща стойност 
391 млн. лв. В сравнителен 
анализ за същия период 
на 2017 г. броят им нара-
ства с 30% (75 бр.) и стой-
ността им също - с 5,4% 
(20 млн. лв.).

Разпределение на контрак-
тите по стойност

✓ До 200 хил.  лв.  – 
121 бр. на обща стойност 
7 млн. лв.

✓ До 2150 хил. лв. – 
159 бр. за 125 млн. лв.

✓ Над 2150 хил. лв. – 
45 бр. за 259 млн. лв.

Сравнителният анализ 
спрямо първото триме-
сечие на 2017 г. показва, 

че сключените договори 
за януари – март 2018 г. 
до 200 хил. лв. в сектор 
„Строителство“ се увели-
чават със 7,1% (8 бр.), а 
стойността им нараства 
със 75% (3 млн. лв.). При 
контрактите, сключени до 
2150 хил. лв., тенденцията 
е също повишаване на броя 
с 31,4% (38 бр.), както и на 
стойността им с 37,4% 
(34 млн. лв.). За сключени 
договори над 2150 хил. лв. 
се наблюдава значител-
но нарастване в броя със 
146 бр. и намаляване на 
стойността с 6,6% (17 
млн. лв.) спрямо първо три-
месечие на 2017 г.

Финансиране

Делът на сключените 
договори, финансирани от 
държавния бюджет за пър-
во тримесечие на 2018 г., 
възлиза на 251 бр. на стой-
ност от 220 млн. лв. По 
оперативни програми на 
Европейския съюз те са 
74 бр. на стойност 171 

млн. лв. Тенденцията, коя-
то се наблюдава при кон-
трактите по програми 
на ЕС през периода януа-
ри – март 2018 г. спрямо 
същия период на 2017 г., 
е увеличаване на броя със 
146,7% (44 бр.) и намалява-
не на стойността с 25,3% 
(58 млн. лв.) При сключени-
те договори, финансирани 
от държавния бюджет, 
има увеличаване на броя с 
14,1% (31 бр.) и нараства-
не на стойността с 54,9% 
(78 млн. лв.). 

По възложители

По данни на Агенцията 
за обществени поръчки 
възложителите, сключили 
договори в сектор „Строи-
телство” за първото три-
месечие на 2018 г., са:

✓ Общини – 214 бр. за 
239 млн. лв.

✓ Комунален и общест-
вен сектор – 12 бр. за 
9 млн. лв.

✓ Болници  и  учеб -
ни заведения – 21 бр. за 

14 млн. лв.
✓  М и н и с т е р с т в а 

и агенции – 78 бр.  за 
129 млн. лв.

Тенденциите  пре з 
първото тримесечие на 
2018 г. спрямо същото на 
2017 г. се запазват. Общи-
ните са водещи по брой и 
стойност на сключените 
договори. При тях се отчи-
та увеличаване на броя от 
37,2% (58 бр.) и намалява-
не на стойността с 24,8% 
(79 млн. лв.). След тях се 
нареждат министерства-
та и агенциите, при които 
се регистрира ръст на 
броя на сключените дого-
вори с 85,7% (36 бр.) и зна-
чителното нарастване 
на стойността с 396,2% 
(103 млн. лв.) Болниците и 
учебните заведения също 
запазват своята позиция, 
като при тях броят на 
сключените договори се 
увеличава с 61,5% (8 бр.), 
както и стойността със 
133,3% (8 млн. лв.). Един-
ствено комуналният и об-
ществен сектор отчита 

значителен спад както в 
броя на сключените дого-
вори с 69,2% (27 бр.), така 
и в стойността с 57,1% 
(21 млн. лв.). 

Сключени договори в сек-
тор „Строителство” над 
20 млн. лв.

✓ Възложител „Се-
вероизточно държавно 
предприятие“ ДП - Шумен 
– стойност 20 млн. лв. – 
„Рамково споразумение за 
срок от 4 години - „Про-
ектиране и строител-
ство на горски пътища и 
транспортна техническа 
инфраструктура към тях 
за нуждите на „Североиз-
точно държавно предприя-
тие” ДП Шумен“.

✓ Възложител Дър-
жавна агенция „Държавен 
резерв и военновремен-
ни запаси“ (ДА ДРВВЗ) 
– стойност 20,4 млн. лв. 
– „Извършване на дейнос-
ти по текущ и основен 
ремонт, както и ремонти 
при аварийни ситуации в 
базите, предоставени за 
управление на ДА „ДРВВЗ“. 

Сключените договори 
над 20 млн. лв. за първо 
тримесечие на 2018 г. са 
в „Инженерна инфраструк-
тура” и високото строи-
телство. Тип възложител 
– министерства и аген-
ции.

По вид строителство

✓ „Инженерна инфра-
структура“ – 105 бр., или 
32,3% от общо сключе-
ните договори. Те са на 
стойност 195 млн. лв., или 
49,9% от общата. 

✓ „Сградно строител-
ство“ – 88 бр., или 27,1% 
от общо сключените до-
говори. Те са на стойност 
72 млн. лв., или 18,3% от 
общата.

✓ „Енергийна инфра-
структура“ – 94 бр., или 
28,9% от общо сключени-
те договори. Стойността 
им е 53 млн. лв., или 13,6% 
от общата.

✓ „ВиК строителство“ 
– 38 бр., или 11,7% от общо 
сключените договори. Те 
са на стойност 71 млн. лв., 
или 18,2% от общата.

Първо тримесечие на 
2018 г. спрямо първо три-
месечие на 2017 г.

✓„Инженерна инфра-
структура“ – регистрира 
ръст на броя сключени до-
говори със 101,9% (53 бр.) 
и спад на стойността с 
15,6% (36 млн. лв.).

✓ „Сградно строител-
ство“ – отчита увели-
чаване на броя сключени 
договори с 22,2% (16 бр.), 
както и на стойността 
със 166,7% (45 млн. лв.). 

✓ „Енергийна инфра-
структура“ – регистрира 
ръст на броя сключени до-
говори с 9,3% (8 бр.) и спад 
на стойността с 19,7%  
(13 млн. лв.)

✓ „ВиК строителство“ 
– спад на броя сключени до-
говори с 5% (2бр.) и ръст 
на стойността с 51,1% (24 
млн. лв.)

Тенденция спрямо пър-
во тримесечие на 2017 г. 
- „Инженерна инфраструк-
тура“ е с най-голям брой 
сключени договори. След 
нея са „Сградно стро-
ителство“, „Енергийна 
инфраструктура“ и „ВиК 
строителство“. При стой-
ността на сключените 
договори „Сградно стро-
ителство“ и „ВиК строи-
телство“ отчитат зна-
чителен ръст на годишна 
база.

Фирми и консорциуми

От общо сключени-
те договори за първото 
тримесечие на 2018 г. 
(325 броя на стойност 
391 млн. лв.) с:

Фирмите са 256 броя 
на стойност 232 млн. лв., 
като:

Регистрирани в Цен-
тралният професионален 
регистър на строителя 
(ЦПРС) към Камарата на 
строителите в България 
(КСБ). 

– Малки строител-
ни фирми (до 49 човека) 
– 116 броя на стойност 
54 млн. лв. 

– Средни строителни 
фирми (от 50 до 249 чове-
ка) - 110 броя на стойност 
124 млн. лв. 

– Големи строителни 
фирми (над 250 човека) - 
23 броя на стойност 50 
млн. лв.

– Нерегистрирани фир-
ми в ЦПРС към КСБ - 7 броя 
на стойност 4 млн. лв. 

– Консорциуми, обеди-
нения, сдружения – 69 броя 
на стойност 159 млн. лв.

За първо тримесечие 
на 2018 г. на фирмите, 
сключили договори, се пада 
дял от 78,8% от броя на 
всички контракти и 59,3% 
от общата им стойност, а 
на консорциумите – 21,2% 
от броя и 40,7% от стой-
ността. Водещи остават 
фирмите както в броя, 
така и в стойността на 
сключените договори. За 
разглеждания период мал-
ките строителни фирми 
заемат 45,3% от броя на 
сключените договори от 
фирми и 23,3% от стой-
ността. На средните фир-
ми се падат 43% от общия 
брой и 53,4% от стой-
ността. Делът на голе-
мите фирми е 9% от броя 
сключени договори и 21,6% 
от стойността. Нереги-
стрираните фирми в ЦПРС 
- 2,7% от броя на сключе-
ните договори от фирми и 
1,7% от стойността.

Тенденцията, която се 
наблюдава на годишна база, 
е, че водещи с най-голям 
брой сключени договори са 
малките фирми, при които 
има ръст от 45% (36 бр.). 
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Сключени договори в сектор „Строителство“ 

I тримесечие 2013 - 2018

Сключени договори  
 I  тримесечие   
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до 200 хил.лв. до 2 150 хил. лв. над 2 150 хил. лв
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                 (стойност /млн. лв.)  
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Сключени договори в сектор „Строителство“ по стойност
I тримесечие 2013 - I тримесечие 2018
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Средните фирми са с най-
голяма стойност на склю-
чените договори при зна-
чителен ръст от 90,8% (59 
млн. лв.). Големите фирми 
регистрират ръст от 
51,5% (17 млн. лв.) при стой-
ността спрямо разглежда-
ния период на предходна-
та година и по стойност 
на договорите достигат 
малките фирми. Броят на 
сключените договори от 
фирми без регистрация в 
ЦПРС остава без измене-
ние, но при стойността 
има 300% ръст (3 млн. лв.). 
При консорциумите годиш-
ният темп на растеж при 
стойността на сключе-
ните договори намалява 
с 33,2% (79 млн. лв.), като 
при броя на сключените 
договори тенденцията се 
запазва.

Сключени договори по вид 
строителство от фирми и 
консорциуми

✓ „Инженерна инфра-
структура“ – 105 бр. на 
стойност 195 млн. лв., от 
тях:

Фирми – общо 84 броя 
на стойност 98 млн. лв., 
от които:

– Малки строителни 
фирми (до 49 човека персо-
нал) - 30 сключени догово-
ра на стойност 10 млн. лв. 

– Средни строителни 
фирми (от 50 до 249 чове-
ка персонал) – 33 сключени 
договора за 58 млн. лв. 

– Големи строителни 
фирми (над 250 човека пер-
сонал) - 17 сключени дого-
вора за 27 млн. лв.

– Нерегистрирани фир-
ми в ЦПРС – 4 сключени до-

говора за 3 млн. лв.
– Консорциуми, обеди-

нения, сдружения – общо 
21 сключени договора на 
стойност 97 млн. лв.

✓ „Сградно строител-
ство“ – 88 бр. на стойност 
72 млн. лв., от тях:

Фирми – общо 70 броя 
на стойност 57 млн. лв., 
от които:

– Малки строител-
ни фирми - 47 сключени 
договора на стойност 
24 млн. лв. 

– Средни строителни 
фирми - 19 сключени дого-
вора за 11 млн. лв. 

– Големи строителни 
фирми - 2 сключени дого-
вора за 21 млн. лв.

– Нерегистрирани фир-
ми в ЦПРС – 2 сключени до-
говора за 1 млн. лв.

– Консорциуми, обеди-

нения, сдружения – общо 
18 сключени договора на 
стойност 15 млн. лв.

✓ „Енергийна инфра-
структура“ – 94 бр. на 
стойност 53 млн. лв., от 
тях:

Фирми – общо 79 броя 
на стойност 37 млн. лв., 
от които:

– Малки строител-
ни фирми - 31 сключени 
договора на стойност 
15 млн. лв. 

– Средни строителни 
фирми - 43 сключени дого-
вора за 20 млн. лв. 

– Големи строителни 
фирми - 4 сключени догово-
ра на стойност 2 млн. лв.

–  Нерегистрирани 
фирми в ЦПРС - 1 склю-
чен договор на стойност 
0,1 млн. лв.

– Консорциуми, обеди-
нения, сдружения – общо 
15 сключени договора на 
стойност 16 млн. лв.

✓ „ВиК строителство“ 
– 38 бр.  на стойност 
71 млн. лв., от тях:

Фирми – общо 23 броя 
на стойност 40 млн. лв., 
от които:

– Малки строителни 
фирми – 8 сключени догово-
ра на стойност 6 млн. лв. 

– Средни строителни 
фирми – 15 сключени дого-
вора за 34 млн. лв. 

– Големи строителни 
фирми - няма сключени до-
говори. 

– Нерегистрирани фир-
ми в ЦПРС - няма сключени 
договори. 

– Консорциуми, обеди-
нения, сдружения – общо 
15 сключени договора на 
стойност 31 млн. лв.

Анализът показва, че 
при фирмите, сключили 
договори, средните стро-
ителни фирми домини-
рат по критерий „Брой“ и 
„Стойност“ в „Инженерна 
инфраструктура“, „Енер-
гийна инфраструктура“ и 

Сключени договори в сектор „Строителство“ по начин на финансиране
I тримесечие 2013 - I тримесечие 2018

Сключени договори в сектор „Строителство“ по програми
I тримесечие 2017 - I тримесечие 2018
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„ВиК строителство“. След 
тях са малките фирми в 
„Сградно строителство“. 
При консорциумите най-
голям голям брой сключе-
ни договори с най-голяма 
обща стойност са отче-
тени в „Инженерна инфра-
структура“.

I тримесечие 2017 г. –  
I тримесечие 2018 г.

В „Инженерна инфра-
структура“ фирмите са 
водещи по брой сключени 
договори и изместват кон-
сорциумите по стойност. 
Фирмите отчитат ръст 
с 43 бр., или 104,8% пове-
че сключени договори, и 
ръст при стойността с 
63 млн. лв., или 180%. Кон-
сорциумите регистрират 
ръст на броя с 90,9%, или 
10 бр. повече сключени до-
говори, и бележат значи-
телен спад от 193,1% при 
стойността, или 99 млн. лв.

В „Сградно строител-
ство“ тенденцията се 
запазва. Фирмите оста-
ват водещи както по брой 
сключени договори, така и 
по стойност. Спрямо пър-
во тримесечие на 2017 г. 
фирмите отчитат ръст 
от 48,9%, или сключените 
договори се увеличават с 
23 бр., а при стойността 
- с 307,1%, или 40 млн. лв. 
При консорциумите се на-
блюдава спад на броя с 28% 
и ръст на стойността с 
15,3%, или 2 млн. лв. пове-
че спрямо януари – март 
2017 г.

В „Енергийна инфра-
структура“ тенденцията 
остава същата. Фирмите 
са водещи както по брой 
сключени договори, така 
и по стойност. Спрямо 
първото тримесечие на 
2017 г. фирмите регистри-
рат ръст от 29,5% при 
броя и разлика от 1 млн. лв. 
надолу при стойността. 
При консорциумите тен-
денцията на годишна база 
е спад както при броя с 
40%, така и при стойност-
та с 42,8%.

При „ВиК строител-
ство“ фирмите остават 
водещи по брой и стой-
ност сключени договори 
въпреки регистрирания 
спад на броя с 23,3% и на 
стойността с 13% спрямо 
първото тримесечие на 
2017 г. При консорциумите 
се наблюдава увеличение 
с 50% при броя на склю-
чените договори и драс-
тичен ръст с 3000%, или 
с 30 млн. лв. повече при 
стойността.

През първото тримесечие 
на 2018 г. в сключените 
договори по обявените 
обществени поръчки се из-
искват следните сертифи-
кати:

✓ ISO 9001:2008 – за 
66,8% от поръчките, по 
които са сключени догово-
ри, се изисква този серти-
фикат.

✓ ISO 14001:2004 – за 
46,2% се изисква този сер-
тификат.

✓ OHSAS18001:2007 – за 
9,2% се изисква този сер-
тификат.

✓ SA 8000:2008 – няма 
сключени договори с изис-
кване на този сертифи-
кат.

✓ ISO 27001:2005 – няма.
✓ ISO 17020:2005 – за 

2,2% се изисква този сер-
тификат.

✓ OHSAS50001:2011 – 
няма.

✓ ISO 9606-1:2012 – за 
1,2% се изисква този сер-
тификат. 

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

Експертният екип към 
Камарата на строителите 
в България, който проверя-
ва дали са спазени изис-
кванията, съгласно чл. 157, 
ал. 2 от ЗУТ и чл. 3 от За-
кона на Камарата на стро-
ителите при сключените 
договори по обществени 
поръчки, установи следни-
те нередности:

Поръчка №00325-2015-
0013 – „Сключване на рам-
ково споразумение за из-
пълнение на обществена 
поръчка с предмет „Стро-
ителни работи в болнични 
звена и обекти на УМБАЛ 
„Свети Георги” ЕАД – Плов-
див – „Строително ре-
монтни работи в Клиника 
по лъчева терапия и Отде-
ление по нуклеарна медици-
на, намиращи се в База 1 
на  УМБАЛ ,,Свети Георги“ 
ЕАД, гр. Пловдив, бул. ,,Ва-
сил Априлов“ №15 А“.

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

Нарушение: Възложи-
телят е сключил рамко-
во споразумение с фирма 
„Партнерс Про“ ООД с ЕИК: 
203830131, която не е ре-
гистрирана в ЦПРС въпре-
ки поставеното условие в 
обявлението от възложи-
теля за: „Удостоверение за 
регистрация в Камарата 
на строителите за впис-
ване в Централния про-
фесионален регистър на 
строителя, което да е при-
ложимо за всички видове 
строителства от предме-
та на поръчката“, с което 
е в нарушение със Закона 
за Камарата на строите-
лите, съгласно чл. 3, ал. 2 
– „Строителите, изпълня-
ващи строежи от първа до 
пета категория по чл. 137 
ал. 1 от ЗУТ, или отделни 
видове строителни и мон-
тажни работи, посочени 
в Националната квалифи-
кация на икономическите 
дейности, позиция „Стро-
ителство“, подлежат на 
вписване в Централния 
професионален регистър 
на строителя“. 

Поръчка №00265-2017-
0129 – „Изготвяне на пас-
порти и провеждане на 
Пробивно-взривни работи 
(ПВР) в „Мини Марица-из-
ток“ ЕАД”

Възложител:  Мини 
„Марица Изток“ ЕАД - Рад-
нево

Нарушение: Възложи-
телят е сключил договор 
с фирма „ПВР-ЕМ” ЕООД, 
ЕИК: 200528277, която не 
е регистрирана в ЦПРС, с 
което е в нарушение със 
Закона за Камарата на 
строителите чл. 3, ал. 2: 
„Строителите, изпълнява-
щи строежи от първа до 

ПРОГРАМИ 

I тримесечие 

2017 г. 2018 г.

Брой 
Стойност 
(млн. лв.)

Брой 
Стойност 
(млн. лв.)

Оперативна програма „Развитие на човеш-
ките ресурси” 2014-2020 г. 

1 0,01 - - 

Финансов механизъм на Европейското ико-
номическо пространство 

4 1,5 - - 

Фонд убежище миграция и интеграция 2 2 - - 

Оперативна програма „Околна среда“ 2014-
2020 г. 

1 24 5 35 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 
2014-2020 г. 

12 13,7 63 129 

Предприятие за управление на дейностите 
по опазване на околната среда 

1 1 1 2,4 

Оперативна програма „Транспорт и транс-
портна инфраструктура” 2014-2020 г. 

6 185,8 - - 

INTERREG V-A Румъния - България 2014 – 
2020 

- - - - 

INTERREG V-A Гърция - България 2014 – 2020 - - - - 

Национален доверителен Екофонд 1 0,6 5 1,7 

Други 2 0,4 - - 
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Сключени договори Най-голям „Брой“ Най-голяма обща „Стойност“

По стойност До 2 150 хил. лв. / 159  договора Над 2 150 хил. лв. / 259 млн. лв. 

Финансиране Държавен бюджет / 251 договора Държавен бюджет / 220 млн. лв. 

Възложители Общини / 214 договора Общини/ 239 млн. лв. 

Вид строителство Инженерна инфраструктура / 105 договора Инженерна инфраструктура / 195 млн. лв.

Изпълнители (фирми и консорциуми) Фирми / 256 договора Фирми / 232 млн. лв.

Изпълнители (ФИРМИ) (по вид строителство)

Инженерна инфраструктура
Средни фирми / 33 договора 

(от 50 до 249 човека персонал)
Средни фирми / 58 млн. лв.

(от 50 до 249 човека персонал)

Сградно строителство
Малки фирми / 47 договора

(до 49 човека персонал)
Малки фирми / 24 млн. лв.
(до 49 човека персонал)

Енергийна инфраструктура
Средни фирми / 43 договора

(от 50 до 249 човека персонал)
Средни фирми / 20 млн. лв.

(от 50 до 249 човека персонал)

В и К строителство
Средни фирми / 15 договора

(от 50 до 249 човека персонал)
Средни фирми / 34 млн. лв.

(от 50 до 249 човека персонал)

Изпълнители (КОНСОРЦИУМИ) 
(по вид строителство)

Инженерна инфраструктура / 21 договора Инженерна инфраструктура / 97 млн. лв.

Процедури за възлагане Открита процедура / 156 договора Открита процедура / 274 млн. лв. 

Критерии за възлагане Икономически най-изгодна оферта / 221 договора Икономически най-изгодна оферта / 313 млн. лв.

пета категория по чл. 137, 
ал. 1 от ЗУТ, или отделни 
видове строителни и мон-
тажни работи, посочени 
в Националната квалифи-
кация на икономическите 
дейности, позиция „Стро-
ителство“, подлежат на 
вписване в Централния 
професионален регистър 
на строителя“. 

Поръчка №01547-2017-
0010 – „Изграждане на вън-
шен модул за зареждане с 
гориво – Пристанище Ва-
рна - изток”

Възложител: „Приста-
нище Варна“ ЕАД

Нарушение: Възложи-
телят е сключил договор 
с фирма „Техникъл Сър-
висис Съпорт“ ЕООД с 
ЕИК: 130516931, която не 
е регистрирана в ЦПРС. 
Поръчката е по процедура 
„пряко договаряне“. Зако-
нът за Камарата на стро-
ителите чл. 3, ал. 2 гласи: 
„Строителите, изпълнява-
щи строежи от първа до 
пета категория по чл. 137, 
ал. 1 от ЗУТ, или отделни 
видове строителни и мон-
тажни работи, посочени 
в Националната квалифи-
кация на икономическите 
дейности, позиция „Стро-
ителство“, подлежат на 
вписване в Централния 
професионален регистър 
на строителя“. 

Поръчка №00081-2016-
0056 – „Изпълнение на СМР 
във връзка с реализацията 
на Националната програма 
за енергийна ефективност 
на многофамилните жи-
лищни сгради на терито-
рията на община Варна по 
обособени позиции”. Обо-
собена позиция №:6: „Из-
пълнение на СМР на сграда 
с административен адрес 
гр. Варна, ул. „Петър Бе-
рон“ 19”.

Възложител: Община 
Варна

Нарушение: Възложи-
телят е сключил договор за 
изпълнение на 18.01.2018 г. 
с фирма „Транс Сервиз“ 
ООД, ЕИК: 115195183, коя-
то към момента на сключ-

ване на договора е зали-
чена от ЦПРС (съгласно 
чл. 21 от Закона за Камара 
на строителите) въпреки 
изискването от страна на 
възложителя при обявле-
нието на обществената 
поръчка, че: „Участникът 
трябва да има регистра-
ция в Централния про-
фесионален регистър на 
строителя: „Първа група: 
строежи от високото 
строителство (жилищно, 
обществено обслужващо, 
промишлено), прилежаща-
та му инфраструктура, 

електронни съобщител-
ни мрежи и съоръжения”– 
строежи от „Четвърта 
категория”: строежи по 
чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „б” 
- жилищни и смесени сгра-
ди със средно застроява-
не; сгради и съоръжения за 
обществено обслужване с 
разгъната застроена площ 
от 1000 кв. м до 5000 кв. м 
или с капацитет от 100 до 
200 места за посетители 
съгласно изискванията на 
ЗКС и ЗУТ, ако участникът 
в процедурата е чуждес-
транно ФЛ или ЮЛ, следва 

да има регистрация в ана-
логични регистри съглас-
но законодателството на 
държавата членка, в която 
са установени, или на друга 
държава - страна по Спо-
разумението за Европей-
ското икономическо прос-
транство. * Мотиви: Това 
изискване е наложено от 
вида на работите, които 
се налага да се извършват: 
Предвид това е необходи-
мо потенциалните изпъл-
нители – строители, да 
имат регистрация в КСБ 
за изпълнение на строежи 

от съответната катего-
рия съгласно Наредба №1 
за номенклатурата на ви-
довете строежи. Липсата 
на такъв документ у стро-
ителя ще постави възложи-
теля в невъзможност да 
изпълни задълженията си 
съгласно чл. 157, ал. 2 ЗУТ 
– изречение второ.

Участникът попълва 
(декларира) в част IV, бук-
ва „А“, точка 2 от Един-
ния европейски документ 
за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) тези изисква-
ния. Преди сключване на 

договор за обществена 
поръчка възложителят 
изисква от участника, оп-
ределен за изпълнител, да 
представи копие на Удос-
товерение за вписване в 
ЦПРС към Строителната 
камара за изпълнение на 
строежи от категорията 
строеж, в която попада 
обектът на поръчката. В 
случай, че участникът е 
чуждестранно лице, той 
може да представи вали-
ден еквивалентен доку-
мент или декларация, или 
удостоверение, издадени 
от компетентен орган 
на държава - членка на 
Европейския съюз, или на 
друга държава - страна по 
Споразумението за Евро-
пейското икономическо 
пространство, доказващи 
вписването на участника 
в съответен регистър на 
тази държава; В случай, 
че участникът участва 
като обединение/консор-
циум, такава регистра-
ция трябва да има всеки 
член на обединението/
консорциума, който ще 
извършва строителни 
дейности.“

За първото триме-
сечие на 2018 г. стро-
ителните  фирми  без 
регистрация в ЦПРС са 
сключили общо 7 дого-
вора на обща стойност 
4 млн. лв. за изпълнение 
на обществени поръчки. 
Спрямо първо тримесе-
чие на 2017 г. броят на 
сключените договори е 
без изменение, а стой-
ността се е увеличила с 
3 млн. лв. Тъй като голяма 
част от договорите при 
нерегистрираните фир-
ми включват дейности 
като неотложни ремон-
ти, ремонти на покриви, 
ремонтни дейности на 
сгради при незначителен 
обем, снегопочистване и 
горски пътища, съгласно 
Закона за КСБ част от 
тези фирми могат да из-
пълняват договорите си, 
без да са в нарушение съ-
гласно чл. 157 ал. 2 от ЗУТ 
и чл. 3 от Закона за Кама-
рата на строителите. 

Открита процедура  
156 бр. сключени договора на стойност 274 млн. лв.  

Пряко договаряне  
5 бр. сключени договора на стойност 2 млн. лв.  

Публично състезание  
137 бр. сключени договора на стойност 84 млн. лв.

Договаряне без предварително обявление  

9 бр. сключени договора на стойност 7 млн. лв.  

Ускорена ограничена процедура  

1 бр. сключени договора на стойност 21 млн. лв.

Договаряне с предварителна покана за участие
 15 бр. сключени договора на стойност 3 млн. лв.  

Договаряне без предварителна покана за участие
2 бр. сключени договори на стойност 0,1 млн. лв.  

Открита процедура 

Пряко договаряне

Публично състезание

Договаряне без 

предварително обявление

Ускорена ограничена 

процедура

Договаряне без 

предварителна покана за 

участие

Договаряне с предварителна 

покана за участие

Сключени договори по процедури на 
възлагане  

Брой Стойност

Сключени договори в сектор „Строителство“ по процедури на възлагане
I тримесечие 2018

Сключени договори в сектор „Строителство“ по критерии на възлагане
I тримесечие 2018

Сключени договори в сектор „Строителство“ – обобщение

Икономически  
най -изгодна 

оферта  

221 
сключени 
договори  

313 млн. лв  

Най -ниска цена  
4      

сключени 
договори  

0,2 млн. лв.  

Липсват 
критерии  

100 
сключени 
договори  

 78 млн. лв.  

30,8%  

68,0%  

1,2%  

 Дял на сключените договори по 
критерии за възлагане  

 от стр. 9



11КСБ – ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯпетък, 8 юни 2018 Ñòðîèòåë

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

Студенти и работодатели 
могат да се включат в проект 
„Студентски практики“ – фаза 1, 
до началото на юли 2018 г., кога-
то е крайният срок за записване. 
Той се изпълнява по Оперативна 
програма „Наука и образование 
за интелигентен растеж 2014 
– 2020“ от Министерството на 
образованието и науката (МОН). 
В проекта участват 48 висши 
училища - партньори на МОН. 
Всички желаещи трябва да на-
правят своята регистрация за 
участие в информационната сис-
тема на проекта на адрес https://
praktiki.mon.bg/sp/. Те трябва да 
сключат своите договори не по-
късно от началото на юли и да 
приключат практиките си най-
късно до края на август. За прак-
тическо обучение са необходими 
240 часа в реална работна среда, 
което отнема средно около 2 ме-
сеца.

Към 11 май почти 100 000 по-
требители са се регистрирали 
в информационната система 
на проекта, като над 80 000 са 
студенти. От тях 42 200 са 
със сключен договор за провеж-
дане на практическо обучение, 
а 35 110 вече са приключили 
успешно своите практически 
обучения. Почти 1000 студенти 
практикуват в професионални-
те направления „Архитектура, 
строителство и геодезия“, а 
регистрираните обучаващи ор-
ганизации със сфера на дейност 
строителство са общо 138, от 
които:

– 52 предприятия – строи-
телство на сгради;

– 23 предприятия – строи-
телство на съоръжения;

– 63 предприятия за специа-
лизирани строителни дейности.

Основната цел на проекта е 
да се увеличи практическата на-
соченост на висшето образова-
ние и да се засили гъвкавостта 
на завършващите спрямо дина-
миката на пазара на труда. Чрез 
него се създават условия за из-
граждане на стабилни партньор-
ства между образователните 
институции и работодателите, 
което е от изключително значе-
ние за развитието на икономи-
ката на страната. По време на 
практиките в реална работна 
среда 

студентите получават нови зна-
ния, умения и компетентности 

по специалността, по която 
се обучават във висшето учи-
лище. Тези практически способ-
ности се ценят от работода-
телите дори повече от самата 
диплома и помагат на младежи-
те при търсенето и намиране-
то на работа след завършване на 
образованието им.

Водещите участници в проект 
„Студентски практики“ са:

✓„Обучаваща организация” 
– организация, в която се про-
вежда студентска практика, и 
работодател на ментора;

✓„Практикант” – студент, 
избран от обучаваща организа-

ция и потвърдил участието си в 
практическо обучение в обучава-
ща организация;

✓„Ментор“ – лице, което е в 
трудови или други допустими от 
законодателството правоотно-
шения с обучаваща организация, 
в която се провеждат студент-
ски практики;

✓„Академичен наставник” – 
преподавател от висшето учи-
лище, в което се обучават сту-
дентите, които ще участват в 
практическо обучение;

✓„Функционален експерт“ – 
представител от висшето учи-
лище, който подпомага, органи-
зира и следи за реализацията на 

дейностите по проекта в съот-
ветното висше училище – парт-
ньор по проекта;

✓„Водещ функционален екс-
перт“ – представител от ви-
сшето училище, който носи от-
говорност пред ръководството 
на учебното заведение за орга-
низацията и контрола на реали-
зацията на дейности по проекта 
и е контактно лице с екипа за уп-
равление на проекта в МОН.

Общи изисквания за участие:

✓Практическо обучение е 
провеждане на практика, която 
съответства на изучаваната от 
студента специалност или про-
фесионално направление (профе-
сионални направления или област 
на висше образование), в рамки-
те на 240 астрономически часа в 
реална работна среда в изпълне-
ние на задачи, възложени от обу-
чаващата организация съгласно 
нарочно изготвена програма.

✓Практическото обучение по 
проекта е различно от предвиде-
ната по учебен план за съответ-
ната специалност и образова-
телно-квалификационна степен 
практика.

✓Практическото обучение се 
провежда индивидуално или в гру-
пи с помощта и под контрола на 

служител на обучаващата орга-
низация - ментор, и при настав-
ничеството на преподавател от 
висшето училище - академичен 
наставник.

✓Студентът се регистрира 
и попълва профила си в изграде-
ния в уеб базираната система 
модул, след което може да кан-
дидатства за обяви, публикувани 
от обучаваща организация.

До участие в проекта се до-
пускат всички действащи сту-
денти, вписани в Регистъра на 
действащите и прекъснали сту-
денти и докторанти, поддържан 
от МОН. Всеки има право да се 
включи в практиката веднъж в 
рамките на своето обучение за 

придобиване на образователно-
квалификационна степен (ОКС) 
„бакалавър” и веднъж в рамките 
на обучението за придобиване на 
ОКС „магистър”. След приключ-
ването на практиката на сту-
дента се изплаща стипендия в 
размер на 480 лв. За менторите, 
които обучават студентите, 
също е предвидено възнаграж-
дение.

След като студентът се 
регистрира, информацията за 
студентското положение (курс, 
специалност, професионално на-
правление и форма на обучение) 
подлежи на проверка от страна 

на висшето училище. Той са-
мостоятелно кандидатства за 
избрана от него позиция, съот-
ветстваща на професионалното 
направление, в което се обучава, 
а системата автоматично фил-
трира публикуваните от обу-
чаващите организации обяви, 
които впоследствие извършват 
подбор съгласно информацията 
от профила на студента и/или 
по друг начин. След одобрение от 
обучаващата организация чрез 
информационната система сту-
дентът потвърждава участието 
си в практическо обучение само 
за една позиция, включително 
в случаите, когато се обучава 
едновременно в повече от една 

специалност. Програмата за 
провеждане на практическото 
обучение се изготвя и въвежда 
в информационната система от 
ментора и се съгласува от ака-
демичния наставник преди гене-
риране на договор за провеждане 
на практическо обучение между 
студента и висшето училище. 
За периода на практиката за 
всеки студент МОН сключва за-
страховка „Злополука“ за сметка 
на бюджета на проекта. След 
успешното приключване на про-
ведената практика студентът 
генерира финален отчет за дей-
ността си, който се потвърж-
дава от ментора и академич-
ния наставник. Всеки студент 
получава от висшето училище 
удостоверение за премината 
практика.

Изисквания към обучаващите 
организации

Допустими са стопански и 
нестопански организации, дър-
жавна и общинска администра-
ция, училища, обучителни и ра-
ботодателски организации и 
други юридически лица. Те се ре-
гистрират в информационната 
система на проекта и подлежат 
на проверка. Потвърждават се 
онези юридически лица, които са 
регистрирани в Търговския ре-
гистър или в други нормативно 
утвърдени регистри най-малко 
6 месеца преди вписването си 
в информационната система на 
проекта. Висшите училища имат 
право да поставят и допълнител-
ни изисквания към обучаващите 
организации. За целите на про-
екта обучаващата организация 
сключва договор за сътрудни-
чество с висшето училище, чии-
то студенти са кандидатствали 
и одобрени за практика. 

За всяка позиция още при обя-
вяването й обучаващата органи-
зация посочва ментор. Той следва 
да бъде в трудови или други до-
пустими от законодателството 
правоотношения с обучаващата 
организация най-малко 6 месеца 
преди началото на практиката 
и да познава дейностите, които 
ще се възлагат на студента по 
време на практиката. Менторът 
следва да притежава висше обра-
зование и да има минимум 3 годи-
ни професионален опит в облас-
тта на провежданата практика. 
Един ментор може да отговаря по 
едно и също време за не повече 
от 10 участници в практиката. 
Менторът сключва договор по 
образец за участие в дейности-
те по проекта с всяко висше учи-
лище, чиито студенти обучава в 
реална работна среда.
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Инж. Саркис Гарабедян, изп. директор на „Тирлин“ АД, член на Комисията за ЦПРС: 

Росица Георгиева

И н ж .  Га р а б е д я н , 
„Тирлин” АД изпълни мно-
гоетажен паркинг в Плов-
див. Разкажете повече за 
този проект. Имахте ли 
трудности при реализира-
нето му?

Паркингът се нами-
ра в един луксозен ком-
плекс в Пловдив, изграден 
от „Тирлин” АД, който е с 
обща застроена площ от 
около 30 хил. кв. м. Съглас-
но Закона за устройство 
на територията (ЗУТ) за 
всички апартаменти, ма-
газини и офиси трябва да 
се осигурят паркоместа. 
Локацията на комплекса 
беше предизвикателство, 
тъй като той се намира 
покрай река Марица. Под-
почвеното ниво на водите 
е на 3 м дълбочина от те-
рена. Беше доста скъпо да 
се изгражда подземно съо-
ръжение във водата и за-
това решихме да направим 
полуподземно ниво гаражи 
и надземна част с 32 га-
ража и 35 паркоместа. За 
нуждата от останалите 
паркоместа проектирахме 
и изпълнихме многоетажен 
паркинг на 7 нива за 100 ав-
томобила.

Строителството на 
това съоръжение не беше 
никак лесно, защото в 
страната няма добре раз-
вита практика, като из-
ключим, че в търговските 
комплекси се правят обек-
ти от този тип на по 2 - 3 
нива. Най-много усилия ни 
отне да изпълним всички 
противопожарни изисква-
ния.

Мислех, че ще срещ-
нем разбиране от стра-
на на местните власти. 
Очаквах такова и от фи-
нансовите институции, 
които като цяло гледат 
скептично на реализация-
та на такива съоръжения, 
тъй като тя не е никак 
евтина. След като бяхме 
подготвили проекта и дос-
тигнали до етап кота 0, в 
Пловдив започнаха да пре-
доставят информация по 
програма JESSICA. По нея 
се осигуряваха кредити за 
20 години с ниски лихвени 
проценти. Бенефициент 
беше община Пловдив. 
Представих всички необ-
ходими документи, за да ни 
отпуснат средства, но те 
просто достигнаха до ад-
министрацията и нямаше 
никакво движение. Намери 
се банка, която да одобри 
идеята и да финансира из-
пълнението. 

Поради спецификата 
на сградата не може да се 
продават паркоместата и 
затова решихме да ги от-
даваме под наем. 

От колко време обек-
тът е в експлоатация?

Мина една година, от-
както паркингът работи, 
но все още не сме постиг-
нали 100% запълняемост.   
Изграждането на такъв 
паркинг за нас беше не-
обходимост. В Пловдив не 
съм първият и единствени-
ят, който работи по тема-
та. Трябва да се изградят 
доста многоетажни съо-
ръжения, за да се облекчи 
паркирането. Към момен-
та сериозен проблем е не 
само трафикът в града, но 
и спирането и престоят 
– използват се тротоари, 
зелени площи и т.н. Като 
цяло това е свързано и с 
манталитета на хората, 
които не искат да дават 
средства за наемане или 
закупуване на паркоместа. 
Но няма как да се облекчи 
движението в градовете, 
ако не се изградят много 
съоръжения. Има различ-
ни начини за това, като 
публично-частни парт-
ньорства (ПЧП) например. 
Общините притежават 
терени, на които могат 
да бъдат направени такъв 
тип обекти. 

„Тирлин” АД проектира 
сглобяем вариант на мно-
гоетажен паркинг. След 
като се произведат сто-
манобетонните елементи 
на този модел, сглобява-
нето е лесно. Виждал съм 
подобни в Америка, както 
и в доста други страни, и 
считам, че са много ефек-
тивни. Необходимо е да се 
вземе глобално решение и 
на държавно и местно ниво 
да се инвестира в много-
етажни паркинги, като се 
предвидят и механизми за  
ПЧП. Съответно процесът 
ще се улесни, ако се напра-
ви завод или полигон за 
създаването на елементи 
за сглобяеми обекти. Така 

много бързо ще се напра-
вят голям брой многоетаж-
ни съоръжения с различна 
височина съобразно градо-
устройствените решения. 

Търсил ли сте съдей-
ствие от местните вла-
сти или дори на по-високо 
ниво? 

Много пъти съм поста-
вял въпроса лично пред ин-
ституциите, както и дос-
та мои колеги, но засега 
сме глас в пустиня.  

Комплексът, който из-
градихме, като цяло е уни-
кален. Когато започнах да 
го строя, нямаше много 
подобни. Обикновено се 
правят пунктови сгради. 
Много от тях нямат парко-
места, независимо че може 
да се направят подземни 
гаражи. Ние също можехме 
да изпълним подземно съ-
оръжение, но то щеше да 
е много скъпо заради бли-
зостта на реката и изола-
циите, които трябваше да 
поставим. 

Работили сме извест-
но време в Израел, където 
построихме паркинг с 5 
подземни нива и 6 етажа 
над земята. Там много се 
държи на тези съоръжения. 
Копнея и в Пловдив да се из-
градят много многоетаж-
ни паркинги, да сме сред 
първите градове решили 
проблемите с паркиране-
то.

Предвиждате ли из-
пълнението на други по-
добни проекти?

В Международен панаир 
Пловдив има изграден мно-
гоетажен паркинг, който 
може да се използва само 
по време на изложения. За 
съжаление дори и тога-
ва съоръжението запълва 
само два от общо седемте 
си етажа. В момента ста-
тутът на паркоместата 

е неясен, поради което е 
необходимо да се промени 
ЗУТ. Строя още един ком-
плекс, където цялото под-
земно ниво на сградите 
е предвидено за паркинг. 
Обмислям да направя и 
допълнително шестетаж-
но тяло за паркиране. Не 
е задължително то да се 
използва от живущите, 

защото в района има още 
много хора, които няма 
къде да оставят колите 
си. Тъй като мястото е 
ограничено, първоначално 
смятах да има два асан-
сьора, които да качват 
колите до местата за га-
риране. Такива съоръжения 
се използват широко по 
света, но аз избрах нещо 
по-нетрадиционно. Преце-
них, че сутрин използва-
нето на асансьорите ще 
е затруднено, затова от-
делих място в комплекса, 
където изградихме рампа. 
По нея автомобилите ще 
могат да излизат по-лес-
но. Тоест предвидили сме 
смесено движение - слиза-
нето да става по рампа, а 
качването с асансьор.

Само в новоизграж-

дащите се комплекси ли 
могат да се строят мно-
гоетажни паркинги? 

Навсякъде може да се 
правят. Има общински 
терени, които пустеят 
и могат да се използват 
именно за тази цел. Пре-
ди време един колега даде 
идея около центъра на 
Пловдив да се обособи ве-
рига от многоетажни пар-
кинги. Целта е, ако едно 
съоръжение се запълни, да 
се използва следващото. 
По този начин ще се раз-
товари движението в цен-
тралната част. Сега има 
паразитен трафик, създа-
ван от водачи, търсещи 
място за паркиране.

Има ли проучване кол-
ко такива съоръжения 
трябва да бъдат напра-

вени в Пловдив?
Първоначално, за да се 

почувства ефект от по-
добни обекти в централ-
ната част, трябва да се 
изградят поне 20 на брой 
седем- или осеметажни 
паркинга. В жк „Тракия”, 
който е един от най-го-
лемите жилищни райони, 
паркирането също е труд-
но. Там има много междуб-
локови пространства, в 
които спокойно могат да 
се направят подобни съо-
ръжения. Такива паркинги 
са необходими и в кварта-
лите „Кършияка“ и „Кючук 
Париж“.

В заключение ще кажа, 
че за да се случи това, биз-
несът, местните власти и 
финансовите институции 
трябва да вървят ръка за 
ръка в този процес. 

Снимка в. „Строител“

Бизнесът, местните власти и финансовите институции трябва да вървят ръка за ръка 
в този процес
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Поръчките са за консултантски услуги за изграждането на 33 км от 
път I-1 между Мездра и Ботевград и за реализацията на участък от СОП 

Десислава Бакърджиева

Агенция „Пътна инфраструк-
тура“ (АПИ) стартира три об-
ществени поръчки за избор на 
изпълнители на консултантска 
услуга за два важни инфраструк-
турни обекта. Две от тях са за 
избор на строителен надзор при 
допълнителното проектиране и 
строителството на 33 км от път 
I-1 между Мездра и Ботевград. 
Отсечката е разделена на два 
лота – първият е от км. 174+800 
до км. 194+122, а вторият от км. 
161+367 до км. 174+800. Кандида-
тите за търга за лот 1 могат 
да подават офертите си до 2 ав-
густ. Индикативната стойност  
е 1 500 000 лв. без ДДС. Оферти-
те за лот 2 се подават до 9 ав-
густ, а прогнозната стойност е 
2 040 000 лв. без ДДС.

Припомняме, че отсечката 
Мездра - Ботевград е една от 
най-сложните от проекта за из-
граждането на пътя Видин - Бо-
тевград. През март т.г. АПИ 
обяви и обществени поръчки за 
определяне на изпълнители за 
допълнително проектиране и 
строителство за двата лота на 
33-километровия участък от път 
I-1. Индикативната стойност на 
търга за лот 1 е 123 000 000 лв. 
без ДДС, а срокът за реализа-

ция е 1096 дни, от които 180 са 
за проектиране, а 916 - за стро-
ителство. Прогнозната стой-
ност за изграждането на лот 2 е 
178 800 000 лв. без ДДС. Срокът за 
осъществяване на дейностите е 
1096 дни – 180 за проектиране и 
916 за строителство.

Трасето между Мездра и Бо-
тевград ще бъде с две платна с 
по две ленти за движение в посо-
ка с габарит 20 м. Тo ще следва 
съществуващия път, като се 
развива по нов терен в участъци-
те, обхождайки селата Люти дол, 
Типченица, Новачене и Скравена. 

Ще бъдат изградени и ремонти-
рани редица съоръжения - над жп 
линията Мездра - София, мостове 
над р. Искър, Малата река, Кални-
ца, Бебреш, Рударка, както и п.в. 
при с. Новачене. Предвидено е 
построяването на селскостопан-
ски надлези, кръгови кръстовища, 
площадки за отдих и др. На обхода 
на с. Люти дол ще бъдат напра-
вени два тунела с дължина 490 м 
и 340 м.

Трета обществена поръч-
ка, обявена от Агенция „Пътна 
инфраструктура“, е за избор на 
строителен надзор при изграж-

дането на 

над 6 км от Софийския околовръ-
стен път (СОП) от км. 35+260 до 
км. 41+340 - от п.в. „Цариградско 
шосе“ до п.в. „Младост“.

Индикативната стойност на 
търга е 2 091 000 лв. без ДДС. 
Кандидатите могат да подават 
офертите си до 12 юли. 

Поръчката за изпълнител 
на проектирането и строител-
ството на СОП път II-18 в учас-
тъка от км. 35+260 до км. 41+340 
беше стартирана от АПИ през 

март т.г. Общата дължи-
на на отсечката е 6,08 км. 
Индикативната й стой-
ност е 123 млн. лв. без 
ДДС. Оферти могат да се 
подават до 28 юни. Срокът 
за изпълнение на СМР е 910 
календарни дни, от които 
180 дни за проектиране и 
730 дни за строителство.

Началото на проект-
ния участък (км. 35+260) е 
малко след края на пътния 
възел при пресичането на 
бул. „Цариградско шосе“ и 
Софийския околовръстен 
път. При км. 41+340 отсеч-
ката ще се свързва с ре-
конструирания през 2012 г. 
участък от СОП. Новите 6 
км ще бъдат с две платна 
с по 3 ленти за движение 
в посока, средна раздели-
телна ивица, разделител-
ни ивици между локалите 
и директното трасе, 2 ло-
кални платна и тротоари. 
Пресичането на СОП с по-
големите пътни артерии в 
района ще се осъществя-
ва чрез 4 съоръжения - п.в. 
„Стар Лозенски път“, п.в. 
„Патриарх Герман“, п.в. „Са-
моковско шосе“, п.в. „Мла-
дост“. Ще бъдат изграде-
ни 3 пешеходни надлеза и 
мостове над р. Искър и р. 
Кална. Предвидена е рекон-
струкция на водопроводи, 
канализация и газоразпре-
делителна мрежа, както и 
изместване на инженерни 
съоръжения, телекомуника-
ции и др. 

С  реализацията на 
проекта ще се улесни дви-
жението на транзитния 
трафик и връзката между 
автомагистралите „Стру-
ма” и „Тракия”.
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Росица Георгиева

Велико Търново е община, съчета-
ваща минало и настояще. Това насе-
лено място е съхранило българските 
дух и традиции през вековете, като в 

същото време е модерен и жив култу-
рен център. Емблемата от годините, 
когато Търново е столица на Второто 
българско царство, все още може да 
се види в източната част на града. За 
великата история напомня и възста-

новената крепост на хълма Царевец.
Днес Велико Търново е 15-ият по го-

лемина град в страната и безспорно 
един от най-красивите и посещавани 
в България. Голяма част от сградите в 
старата столица са запазили тради-

ционния си български стил и създават 
уникална атмосфера. Повечето улички 
са тесни и криволичещи, но изпълнени 
с неповторимо очарование. Освен кра-
сивата си архитектура Велико Търново 
предлага на своите посетители голя-

Инж. Панов, проведохте 
среща с ръководството на Ка-
марата на строителите в Бъл-
гария. Бихте ли разказали как-
ви са основните резултати от 
нея и какви ще бъдат темите, 
по които ще работите заедно 
с КСБ?

Действително наскоро има-
хме среща с новия председател 
на Управителния съвет на Кама-
рата на строителите в Бълга-
рия инж. Илиян Терзиев и с изп. 
директор на организацията инж. 
Мирослав Мазнев. На нея гово-
рихме за интензитета на стро-
ителните дейностите в градо-
вете, изпълняващи проекти по 
Оперативна програма „Региони в 
растеж 2014 - 2020“, както и за 
качеството на работата. Много 
важно бе, че изразихме единна по-
зиция относно необходимостта 
от промени в Закона за общест-
вените поръчки (ЗОП) и ограни-

чаване на практиката фирми без 
строителна дейност да забавят 
реализацията на важни проек-
ти чрез обжалване. Говорихме 
също за развитието на профе-
сионалното образование, което 
е много важно за подготовката 
на качествени кадри за сектор 

„Строителство“.
Пред ръководството на КСБ 

споделих още, че НСОРБ води 
разговори за увеличаване на 
средствата за поддръжка на 
общинската инфраструктура 
и всяка подкрепа – включител-
но от строителния бранш, ще 
бъде много полезна. Изразихме 
и общо мнение, че е напълно це-
лесъобразно да продължи Нацио-
налната програма за енергийна 
ефективност на многофамилни-
те жилищни сгради.

Как си партнирате с КСБ?
Категорично мога да заявя, 

че през последните няколко годи-
ни местната власт във Велико 
Търново и Областното предста-
вителство на КСБ си партнират 
много добре. Сред големите ни 
успехи е започналият ремонт на 
един от най-забележителните 
паметници на културата в ста-

рата столица – църквата „Св. св. 
Константин и Елена“. Сградата 
е блестящо творение на май-
стор Колю Фичето. 

Дълги години изграденият 
през 1872 г. храм бе изоставен 
и затворен. С подкрепата на Ка-
марата на строителите в Бълга-

рия бяха ремонтирани покривът 
и стените, свалено бе опасното 
скеле, стоящо десетилетия на-
ред. Така през 2017 г. в деня на 
св. Мария Магдалена църквата 
отвори врати за служба. Остава 
да се направи вътрешното обно-
вяване, а след проведените раз-
говори с ръководството на КСБ 
съм уверен, че завършването на 
дейностите по храма продължа-
ва да е наша обща кауза. 

В този ред на мисли вярвам, 
че партньорството ни с КСБ ще 
продължи да се развива. Винаги 
досега от Камарата на строи-
телите са се отзовавали на на-
шите инициативи, подкрепяли са 
ни с експертизата си.

На 20 юни предстои среща 
на ръководствата на КСБ и 
НСОРБ. Това е първото подобно 
събитие между двете организа-
ции. Общините и строителни-
те фирми са свързани, защото 
въпреки че едните са възложи-
тели, а другите изпълнители, 
целта е обща - да се реализират 
проектите успешно. Какви ще 
бъдат основните теми, които 
ще предложите за дискусия на 
нея?

Предстоящата среща има 
за цел да разшири партньорски-
те отношения между Национал-
ното сдружение на общините в 
Република България и Камарата 
на строителите в България. До-
брото сътрудничество е от ре-
шаващо значение за успешното 
изпълнение на редица проекти на 
общините, свързани със строи-
телството и финансирани по ме-
ханизмите на Европейския съюз. 
Ще обсъдим теми, свързани с кри-
териите за качеството на изпъл-
нението, за предстоящите про-
мени в Закона за обществените 
поръчки срещу неоснователните 
обжалвания, за пътните ремонти 
и реализирането на програмата 
за саниране. Вярвам, че срещата 
наистина ще бъде ползотворна за 
всички страни и най-вече - за жи-
телите на българските градове, 
общини и региони.

Бихте ли разказали повече 
за инвестиционната програма 
на община Велико Търново. Ка-
къв е размерът на средствата, 
които ще се инвестират през 
2018 г.? Представете и по-голе-
мите обекти, които предстои 
да се изпълняват.

Инвестиционната програма 
на община Велико Търново за 2018 
г. е една от най-амбициозните, 
които сме изпълнявали през по-
следните години. Стойността й 
достига 32,3 млн. лв. По най-го-
лемия ни проект е за обновяване 
на градската среда инвестираме 
близо 11 млн. лв. 38 улици и пло-
щадни пространства в старата 
градска част ще изглеждат по 
съвсем нов начин, като същевре-
менно ще запазим автентичния 
им вид. Голяма част от квартал 
„Чолаковци“ също ще бъде обла-
городена.

За пръв път от близо 40 го-
дини насам ще започне строеж 
на нова детска градина – тя ще 
е в квартал „Зона В“. Предстои 
изграждането и на пътна връз-
ка от ул. „Магистрална“ към жи-
лищните комплекси „Бузлуджа“ и 
„Зона В“. 

В процес на реализация е но-
вият мост над р. Янтра, който 
ще свързва града и пет от най-
близко разположените села. Ще 
стартираме и модернизацията 
на обекти от образователната 
инфраструктура – три училища 
и три детски градини, както и 
проекти за подобряването на 

Инж. Даниел Панов, кмет на Велико 
Търново и председател на УС на НСОРБ:

Инж. Даниел Панов по време на срещата с председателя на УС на КСБ 
инж. Илиян Терзиев, изп. директор на Камарата инж. Мирослав Мазнев и 
председателя на ОП на КСБ – Велико Търново, инж. Любомир Шербетов



15ОБЩИНИпетък, 8 юни 2018 Ñòðîèòåë

И НСОРБ

градската среда в Западната 
промишлена зона и др.

Бяхте удостоен с награда-
та на Министерството на кул-
турата „Златен век” за приноса 
Ви за опазването на културно-
историческото наследство на 
България. Може ли да разкаже-
те накъде са насочени усилията 
Ви и успявате ли да осигурите 
необходимия ресурс за постига-
не на целите?

Тази престижна награда е за 
цяло Велико Търново, както и за 
екипа ми в местната админи-
страция и Общинската агенция 
по туризъм „Царевград Търнов“. 
Преди да бъда избран за кмет, 

десет години бях управител на 
„Царевград Търнов“. Още отто-
гава работим с цялостна концеп-
ция за превръщането на Велико 
Търново в европейски и световен 
център на културния туризъм. 
Стратегията ни включва адек-
ватна и добра грижа за забеле-
жителностите, с които ста-
рата столица е популярна в цял 
свят, непрекъснато подобряване 
на туристическата инфраструк-
тура и градската среда, както и 
създаването на нови атракции. 

Всеки нов обект удължава 
престоя на туристите и привли-
ча посетители. С подкрепата на 
правителството и на фондация 
„Гейдар Алиев“ успяхме да въз-
становим средновековната кре-
пост Трапезица. Друг нов обект 
е Шишмановата баня – най-до-
бре запазеният паметник от 
Средновековието. Насърчаваме 
и частните вложения в тури-
зма – през миналата година бе 
открит първият завършен парк 
с миниатюри, носещ името „Тър-
новград – духът на хилядолетна 
България“. Над 14 млн. лв. са ин-
вестициите от европейските 
фондове в туристически обекти 
и инфраструктура за последните 
няколко години.

В началото на  2018  г . 
прогнозирахте силен строи-

телен сезон. Оправдават ли се 
очакванията? 

Да, напълно както за Велико 
Търново, така и за останалите 
български градове. Инж. Терзиев 
и инж. Мазнев се увериха в маща-
ба на строителните дейности в 
града. Разбира се, освен общин-
ските проекти наблюдаваме по-
вишен интензитет и в частния 
сектор – на предприятия и заво-
ди, хипермаркети, търговски ком-
плекси, шоуруми и експозиционни 
центрове и др.

Изборът на трасе на пътя 
Велико Търново – Русе е една 
много дискутирана тема. Като 
кмет на Велико Търново каква 
е Вашата оценка за въздейст-
вието му върху развитието на 
целия регион?

Категорично мога да заявя, че 
както изборът на трасе, така и 
строителството на магистрал-
ния път Велико Търново – Русе, а 
и доизграждането на АМ „Хемус“, 
са жизненоважни за икономиката 
на цяла Северна България. Съв-
сем скоро бяхме домакин на на-
ционална дискусия за АМ „Хемус“. 
Много важно е, че правителство-
то, както ни увери министърът 
на регионалното развитие и бла-
гоустройството Николай Нанков, 
разглежда двете магистрали 
като едно цяло и ги е поставило 

като национален приоритет. 
Прогнозите, че АМ „Хемус“ ще 

достигне до Велико Търново през 
2021 г. заедно с магистралата 
от Русе и че ще бъде завършена 
напълно до началото на 2024 г., 
са напълно реални. Втората до-
бра новина е, че срокът за изпъл-
нението на тези изключително 
важни проекти бе скъсен с една 
година.

Един от основните про-
блеми на местните власти е 
състоянието на общинската 
инфраструктура. Може ли да 
се каже какъв финансов ресурс 
е необходим за привеждането й 
в добър вид, колко км се нужда-
ят от неотложен ремонт? Сре-
щате ли помощ от държавата в 
тези Ваши усилия? 

Осигуряването на ресурс за 
общинските пътища е приори-

тет на НСОРБ и моя кауза. Във 
всички преговори по бюджета 
ние се опитваме съвместно с 
Министерството на финансите 
(МФ) да гарантираме поетапно 
увеличение на средствата за 
основен ремонт и поддръжка на 
общинските пътища. По наша 
оценка допълнително са необ-
ходими около 60 млн. годишно, с 
които да подкрепим усилията на 
местната власт. За 2018 г. по-
лучихме само 10 млн. лв. от тази 
заявена сума. 

Предстои Управителният съ-
вет на НСОРБ да одобри предло-
женията ни за бюджет 2019 г. и 
ние ще поискаме субсидията за 
2019 г. за общински пътища да 
бъде завишена допълнително с 50 
млн. лв. Ще предложим на МФ и на 
Министерството на регионал-
ното развитие и благоустрой-
ството да се работи  в посока 

увеличаване на средствата за 
инфраструктура и чрез предос-
тавяне на общините на част от 
постъпленията от очакваните 
приходи от ТОЛ системата и 
свързаните с нея промени във 
винетните такси. 

По сегашния механизъм за 
разпределение на целевата 
субсидия за капиталови разхо-
ди годишната субсидия за под-
дръжка на общинските пътища 
е 50 млн. лв. Много лесно можем 
да съпоставим този ресурс със 
средствата, предоставяни на 
Агенция „Пътна инфраструкту-
ра” – от 750 млн. лв. годишно, при 
почти равностойна дължина на 
общинската и републиканската 
мрежа - 19 500 км и 20 000 км.

Като председател на УС на 
НСОРБ Вие поискахте по-добра 
нормативна уредба, за да ра-
ботят общините по-успешно. 
Може ли да посочите конкрет-
ни инициативи, които са пред-
приети или предстоят?

Това също е един от основ-
ните приоритети на НСОРБ. Ре-
зултатите са положителни – по 
времето на кабинета „Борисов 
2” срещнахме много голямо раз-
биране и подкрепа от тогаваш-
ния председател на Народното 
събрание Цецка Цачева. Беше 
извършена промяна в Закона за 
нормативните актове, според 
която измененията в законите 
вече задължително се обсъждат 
и с Националното сдружение на 
общините в Република България. 

Настояваме за насърчаване 
на финансовата децентрализа-
ция и за разширяване на собстве-
ната база от приходоизточници 
на общините. Нужни са също по-
вече възможности за повишаване 
събираемостта на приходите от 
данъка върху превозните сред-
ства и търсенето на по-справед-
лива и равнопоставена основа за 
облагането им.

Един от приоритетите на 
правителството е  развитие-
то на електронното управле-
ние. Как протича процесът в 
община Велико Търново?

Общинската администрация 
в старопрестолния град оста-
ва сред водещите в България по 
дигитализиране на администра-
тивното обслужване. Повишава-
нето на качеството и бързината 
при работа с физически и юриди-
чески лица се превърна в ясно 
изразена тенденция. С внедрява-
нето на нови електронни услуги 
община Велико Търново разширя-
ва цялостно дигиталната плат-
форма и отговаря адекватно на 
обявената от правителството 
на Република България политика 
за намаляване на администра-
тивната тежест. 13 са админи-
стративните услуги, предоста-
вяни изцяло по електронен път. 
За още над 140 е налице необхо-
димата подробна информация, 
бланки, документи.

мо разнообразие от музеи и забележи-
телности, пръснати из калдъръмените 
улички. Културният календар на града 
е изпъстрен с различни фестивали, 
представления и събития, които са 
разпределени през цялата година. Тър-

ново е и много важен образователен 
център - местните средни и висши 
учебни заведения се определят като 
едни от най-добрите у нас. 

Наскоро в старата столица се 
проведе среща на ръководството на 

Камарата на строителите в България 
(КСБ) и Областното представител-
ство на КСБ във Велико Търново с инж. 
Даниел Панов, кмет на Велико Търново 
и председател на УС на Националното 
сдружение на общините в Република 

България (НСОРБ). За резултатите от 
нея разговаряхме с инж. Даниел Панов. 
Той ни разказа и за партньорството 
между местната власт и КСБ, както и 
за инвестиционната програма на об-
щината. 

Снимки Румен Добрев

Площад „Майка България“
Църквата „Св. св. 
Константин и Елена“
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Росица Георгиева
Ренета Николова

През  настоящата 
година Столичната об-
щина (СО)  изпълнява 
мащабна инвестиционна 
програма, която включва 
както възстановяване на 
редица инфраструктур-
ни обекти в града, така 
и реализиране на нови 
проекти. През 2018 г. ще 
стартира цялостното 
обновяване на 28 учеб-
ни заведения в София, 
както и ремонтът на 
много улици и булеварди. 
Сред големите проекти 
е и реконструкцията на 
площад „Света Неделя”, 
за който предстои да 
бъде обявен архитекту-
рен конкурс за бъдещата 
визия. 

Н а м е р е н и я т а  н а 
местната власт в на-
правленията „Инвести-
ции и строителство”, 
„Транспорт и транспорт-
ни комуникации”, „Зелена 
система, екология и зе-
меползване” бяха пред-
ставени от ресорните 
зам.-кметове на СО Ири-
на Савина, Евгени Кру-
сев и Йоана Христова 
и главния архитект на 
София Здравко Здравков 
на среща между кмета 
на София Йорданка Фан-
дъкова и ръководствата 

на Камарата на строи-
телите в България (КСБ) 
и на Областния съвет 
(ОС)  на  Областното 
представителство (ОП) 
на КСБ - София. В нея 
участваха инж. Илиян 
Терзиев, председател на 
Управителния съвет (УС) 
на КСБ, Владимир Житен-
ски, зам.-председател на 
УС на КСБ, инж. Любомир 
Качамаков, член на Из-
пълнителното бюро (ИБ) 
и УС на КСБ, председател 
на ОП на КСБ - София, 
ръководител на секция 
„Високо строителство“ 
към КСБ и член на СД на 
в. „Строител“, инж. Бла-
гой Козарев, член на ИБ 
и УС на КСБ, ръководител 
на секция „Хидротехниче-
ско строителство, ВиК 
мрежи и съоръжения“ и 
член на СД на в. „Стро-

ител“, членовете на УС 
на КСБ Любомир Пей-
новски и Иван Иванов, 
инж. Мирослав Мазнев, 
изп. директор на КСБ, 
инж. Петьо Димитров, 
член на ОС на ОП на КСБ 
- София, инж. Егмонт 
Якимов, председател на 
Комисията по професио-
нална етика към ОП на 
КСБ – София, членът на 
комисията Милтен Ръ-
таров, Захари Попчев, 
член на Контролния съ-
вет към ОП на КСБ – Со-

фия, Албена Ангелова от 
„ГБС Инфраструктурно 
строителство“, и Рене-
та Николова, прокурист 
и главен редактор на в. 
„Строител“ и ПР на КСБ. 

В  с во ето  е кс по з е 
Ирина Савина представи 
обектите в направление 
„Инвестиции и строи-
телство”. Савина съоб-
щи, че за цялостна мо-
дернизация и внедряване 
на мерки за енергийна 
ефективност в сгради 
от образователната ин-
фраструктура за тази и 
следващата година

ще се вложат  
63,623 млн. лв., с които ще 
се обновят 26 обекта.

Парите са осигурени 
по Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 

– 2020“. „За 18 проекта 
има избрани изпълнители, 
като с някои от тях през 
юни предстои да бъдат 
сключени договори. За 
един от тези 18 обекта 
процедурата за избор се 
обжалва в Комисията за 
защита на конкуренцията 
(КЗК). За останалите 8 
обекта от 26-те в КЗК се 
обжалва самата процеду-
ра“, каза зам.-кметът. 

С авина  обясни,  че 
мерки за енергийна ефек-
тивност ще бъдат реа-
лизирани и в две училища 
в районите „Красно село” 
и „Подуяне”. Дейностите 
ще се осъществят със 
средствата от Нацио-
налния Доверителен Еко-
фонд. Предстои да бъдат 
проведени процедури за 
избор на изпълнител.

Ирина Савина беше 
категорична, че такава 
мащабна цялостна мо-
дернизация на училища и 
детски градини досега 
в София не е правена. „С 
други 20 млн. лв. ще фи-
нансираме изграждането 
на нови училища и детски 
градини, разширението 

на вече съществуващи 
сгради, както и строежа 
на ученически спортни 
зали“, допълни тя и по-
сочи, че за тези обекти 
предстои да бъде обявена 
процедура за възлагане.

По  д умите  й  пре з 
2018 г. ще се реализира 
и проект за ВиК мрежа 
в район „Люлин” на стой-
ност 2 млн. лв. За него 
ще бъде обявена нова об-
ществена поръчка, тъй 
като спечелилият в пре-
дишния търг изпълнител 
се е отказал. Столична-
та община подготвя и 
Регионално прединвес-
т и ци он н о  п р о у ч в ане 
(РПИП) на ВиК мрежата 
на територията на СО. 
С него ще бъдат опре-
делени приоритетните 
инвестиции във ВиК ин-
фраструктурата. За цел-
та са осигурени около 5 
млн. лв. от Оперативна 
програма „Околна среда 
2014 - 2020“ („ОПОС 2014 
– 2020“). Вече има избран 
консултант, който ще на-
прави РПИП. „До средата 
на следващата година 
той трябва да внесе до-

клад в Столичния общин-
ски съвет (СОС). След 
приемането на докумен-
та от СОС Регионалното 
прединвестиционно про-
учване трябва да се раз-
гледа на национално ниво 
и после в Европейската 
комисия“, каза още зам.-
кметът Савина. Тя по-
сочи, че след като РПИП 
бъде напълно одобрен, 
Столичната община ще 
може да получи от „ОПОС 
2014 – 2020“ около 400 
млн. лв. за ВиК проекти”. 
Савина поясни, че докато 
текат обсъжданията на 
национално и европейско 
ниво, СО ще подготви 
процедурите за избор на 
изпълнител на определе-
ните в РПИП проекти. По 
отношение на ВиК сек-
тора тя съобщи, че през 
2018 г. ще продължи реа-
лизацията на проекта за 
„Дубльор на Ляв Владайски 
колектор“, който беше 
временно спрян. 

Многобройни са планира-
ните дейности и в сектор 
„Зелена система, екология 
и земеползване”. 

Зам.-кметът Йоана 
Христова информира, че 
предстои обявяването на 
обществена поръчка за 
ремонт на парк „Ген. Вла-
димир Заимов” на стой-
ност 1,8 млн. лв. Очаква 
се и стартирането на 
търг за възстановяване 
на парк „Дружба” в еднои-
мения район на столица-
та. В ход са дейностите 
в Западен парк и има по-
дписан договор за продъл-
жаване на обновяването 
на Северен парк. „През 
2017 г. решихме да бъдат 
децентрализирани част 
от обществените поръч-
ки, свързани с поддръжка-
та и облагородяването 
на междублоковите прос-
транства и локалните 
градини, с оглед на това 
районните кметове да 
имат ангажимент към 
тези обекти на терито-
рията им. За 2018 г. около 
3 млн. лв. са разпределени 
по районите за изгражда-
не на алейни мрежи и ос-
ветление в междублоко-
ви пространства. Други 
5 млн. лв. пък ще бъдат 
осигурени за модерниза-
ция и реконструкция на 
съществуващи детски 
площадки”, каза Йоана 
Христова. 

Сред проектите, за 
които ще бъдат старти-
рани търгове в рамките 
на годината, е надграж-
дане на корекционната 
дига на река Лесновска. 
„Това е първият етап от 
проекта, който е с ин-
дикативната стойност 
над 1 млн. лв. Втората 
фаза ще е за около 700 
хил. лв.”, допълни Христо-
ва. Предстои и обявяване 
на обществена поръчка 
за около 10 млн. лв., която 
ще включва цялостната 
поетапна реконструкция 
на зоопарка.

В сектор „Отпадъци” 
ще има търг за изграж-
дане на трета и чет-
върта клетка в депото 
за неопасни отпадъци 
в местност Садината. 
Индикативната стой-
ност и на този проект е 
10 млн. лв. „Най-големият 
обект в направление „Зе-
лена система, екология и 
земе ползване” е за про-
ектиране и изграждане 
на инсталация за опол-
зотворяване на RDF го-
риво за производство на 
електро- и топлоенергия. 
За него предстои подго-
товка на документация 
и  стартиране  на  об -
ществена поръчка. Про-
гнозната стойност на 
инженеринга е около 285 
млн. лв.“, подчерта още 
Йоана Христова. 

Евгени Крусев, отго-
варящ за сектор „Транс-
порт и транспортни ко-
муникации”, съобщи, че 

Близо 84 млн. лв. ще бъдат инвестирани в образователни обекти

Нова детска площадка в район „Овча купел”

Ремонт на детска градина в район „Илинден” (2017)
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СО ще обяви процедура за 
поддръжка на пътната ин-
фраструктура на всички 
зони на София, 

които влизат в т.нар. 
абонамент за текущ ре-
монт. Очаква се това да 
се случи в рамките на ме-
сец - месец и половина. В 
момента се прецизират 
улиците, които попадат в 
рамките на шестте зони 
за пътна поддръжка. От-
делно ще бъдат избирани 
изпълнителите на марки-
ровката. За трасетата, 
за които е необходимо да 
се направи основен ре-
монт, ще се търси нуж-
ният финансов ресурс. 
„Преценихме, че фирми-
те, които се занимават 
с този тип дейности, 
са по-специализирани. 
Градът отново ще бъде 
разделен на части и тези 
компании ще имат задъл-
жение да поддържат ин-
фраструктурата в него”, 
обясни зам.-кметът. От 
изказването му стана 
ясно, че ще бъде обявен 
отново търг за избор на 
изпълнител за ремонта 
на транспортния тунел 
на НДК. При предходна-
та поръчка не е имало 
кандидати и затова сега 
се извършва прецизиране 
на проекта. Предстои и 
стартирането на про-
цедура за възлагане на 
транспортния тунел на 
бул. „Панчо Владигеров” в 
район „Люлин”. 

1,8 млн. лв. е отде-
лила  Столичната об-
щина за някои улици в 
кв. „Редута”, които са с 
най-натоварен трафик в 
района. Ще бъде асфал-
тирана и ул. „Житница” 
в район „Красно село“, 
като за това са отделе-
ни 1 млн. лв. „Предстои 
и проект за цялостна 
рехабилитация на трам-
ваен релсов път - ремон-
тът на бул.  „Алексан-
дър  Стамболийски ”  в 
отсечката между бул. 
„Константин Велич ков” 
и Западен парк и самото 
обръщало на трамвая”, 
каза Крусев и обясни, 
че това е последната 
отсечка от голямата 
пътна артерия, която не 
е модернизирана. В най-
кратки срокове пред-
стои обявяването на по-
ръчка за изграждането 
на южното платно на 
бул. „Тодор Каблешков” в 
участъка между ул. „Луи 
Айер” и бул. „България”. 
Отчуждителните проце-
дури по продължението 
на трасето са приключи-
ли. Планира се булевар-
дът да бъде построен в 
пълен габарит с резерви-
рано място за трамвайно 
трасе по средата. „При 
цялостното изпълнение 
на пътната артерия ще 
се свържат бул. „Бълга-
рия” и бул. „Черни връх”. 

По ул. „Филип Кутев”, коя-
то се явява пряко продъл-
жение на бул. „Тодор Каб-
лешков”, концесионерът 
„Софийска вода” АД тряб-
ва да направи канализа-
ционен клон и след това 
поетапно строителите 
ще започнат работа. За 
да стартират дейности-
те по улици като „Първа 
българска армия”, „Нико-
лай Коперник” и „Атанас 
Узунов”, се очаква реше-
ние на КЗК по подадена 
жалба. 

Друг бъдещ проект 
е рехабилитацията на 
ул. „Димитър Пешев”. Ре-
монтът е предвиден за 
следващите години след 
уреждането на регула-
ционните въпроси. Изпъл-
нението на 

Източната скоростна 
тангента на Софийския 
околовръстен път е един 
от приоритетите

на Столичната общи-
на. Обектът е разделен 
на два етапа – първият 
включва отсечката от 
бул. „Владимир Вазов” до 
Северната скоростна 
тангента, а вторият об-
хваща трасето от бул. 
„Владимир Вазов” до бул. 
„Ботевградско шосе”. И 
за двата етапа са обя-
вени търгове за строи-
тели. 

Планирано е скоро да 
започнат дейностите 
по разширението на бул. 
„Рожен”. За обновяване-
то на ул. „Каменоделска” 
тече процедура по избор 
на изпълнител. Предстои 
финализиране на процеду-
рата за избор на изпъл-
нител на ремонта на бул. 
„България” в отсечката 
от Националния дворец 
на културата до кв. „Бо-
яна“. Евгени Крусев съоб-
щи още, че през юли ще 
стартира подмяната на 
трамвайните линии в ра-
йона на бул. „Акад. Иван 
Евстатиев Гешов”. След 
приключването на проек-
та трамвайната отсеч-
ка ще стане изцяло ско-
ростна. „В момента тече 
ремонт на подлеза на бу-

левардите „България” и 
„Акад. Иван Евстатиев 
Гешов”, където ще бъде 
един от входовете на 
бъдещата метростан-
ция“, посочи още Крусев. 
Според  него  един  от 
трудните обекти, които 
предстои да се изпълня-
ват, е разширението на 
бул. „Ломско шосе” заради 
тежките отчуждителни 
процедури. 

Зам.-кметът Крусев 
представи и процедури-
те, които са обявени от 

Агенция „Пътна инфра-
структура“ (АПИ). В ход 
е  търгът за Южната 
дъга на Софийския око-
ловръстен път. От СО 
очакват строителство-
то на този обект да за-
почне през 2019 г., ако 
дотогава приключат от-
чужденията. Арх. Здравко 
Здравков допълни, че за 
този обект регулацията 
на района вече е гото-
ва. След като екипът на 
главният архитект я пре-
гледа, предстои да бъде 
изпратена за обявление в 
Държавен вестник. „След 
това ще разгледаме по-
дадените възражения 
и през септември ще я 
внесем в СОС. Дотога-
ва имаме амбицията да 
сме готови с докумен-
тацията за участъка от 
бул. „България” до метро-
станцията на „Овча ку-
пел”. Останалата част 
от Южната дъга е свър-
зана с реконструкцията 
на яз. „Суходол“. Процеду-
рите ще бъдат обявени 
от АПИ“, обясни главният 
архитект. „Южната дъга 
ще е доста тежък обект, 
и то не само заради от-
чуждавания, но и заради 
сложното инженерно съ-
оръжение за пресичане-
то на бул. „Цар Борис III”, 
част от което ще бъде 
на подземно ниво“, каза 
още арх. Здравков. Той 
представи и проектите, 
по които екипът на На-
правление „Архитекту-
ра и градоустройство“ 
(НАГ) работи. Сред тях 
са обновяването на ту-
нела на НДК,  което е 
свързано с  бъдещето 

развитие на трамвай 
№6. „На заседание на Об-
щински експертен съвет 
приехме трамвайното 
трасе да се запази като 
двуколовозно. Вариантът 
трамвай №6 да остане, е 
възможен с пробив и нов 
тунел,  който ще води 
към бул.  „Витоша”.  Но 
това означава една мно-
го дълга изходна рампа. 
Трамваите с номера 6, 7 
и 1 ще влизат в тунела 
и с много дълга рампа 
ще излизат към ул. „До-
спат”. Другото предло-
жение е да се запазят 
трамваите с номера 1 и 
7 и едно тролейно трасе, 
което да обслужва ця-
лата южна територия, 
като предвиди развитие-
то към Сточна гара или 
към Окръжна болница. 
Предстои предложения-

та да бъдат разгледани 
на заседания на комиси-
ите по транспорт и по 
архитектура в СОС и да 
се вземе окончателно ре-
шение“, разказа главният 
архитект. Той обясни, че 
предстои да бъдат обя-
вени конкурси, свързани с 
проекта за разширение-
то на пешеходните зони 
в централната градска 
част. „Целта на админи-
страцията е да се съз-
даде пешеходна зона от 
бул. „Витоша” през ул. 
„Съборна” до Градската 
градина и Ларгото. „Има 
сериозен напредък с про-
екта за превръщане на 
бившата топлоцентрала 
на НДК в център за кул-
тура. Изчистваме строи-
телната документация и 
очакваме до края на дру-
гата година проектът 
да се изпълни. Сградата 
се намира в Южен парк II. 
Тя е малка, но с бутиково 
изпълнение. Ще търсим 
качествен проект, кой-
то да покаже, че може 
да се спасяват такива 
градски пространства“, 
каза още арх. Здравков. 
Той зави още, че Столич-
ната община ще реали-
зира и проект за изграж-
дане на типови спортни 
зали в дворовете на 6 
училища в районите „Ви-
тоша” ,  „Студентски” , 
„Младост”, „Красно село”. 
В напреднала фаза са ня-

кои основни ремонти на 
кризисните центрове в 
кварталите „Надежда” и 
„Илинден”. 

„К лючовите проек-
ти, които са свързани с 
развитие на градската 
среда, са за площадно-
то пространство около 
църквата „Света Неделя” 
и типовите спортни зали. 
Идеята е да са мулти-
функционални и да може 
да се затварят с прегра-
да, за да се ползват на 
части“, обясни главният 
архитект. От думите 
му стана още ясно, че 
Центърът за градска мо-
билност трябва да обяви 
процедури за доизграж-
дане на паркингите на 
метростанциите на На-
ционален стадион „Васил 
Левски“, на бул. „Сливни-
ца“ и на Централна гара 
„София“. Столичната об-
щина има и спечелен про-
ект за обновяването на 
Минералната баня в жк 
„Овча купел”. Финанси-
рането се осигурява от 
ОП „Наука и образование 
за интелигентен растеж 
2014 - 2020“. Сградата е 
собственост на Минис-
терството на здравео-
пазването, което трябва 
да я предостави за упра-
вление на СО. След това 
ще се обяви процедура за 
избор на изпълнител на 
всички предвидени дей-
ности. 

Снимки в. „Строител“

Вътрешноквартална улица в „Илинден”

Настоящият изглед на пл. „Света Неделя”

Първи етап от ремонта на бул. „Тодор Каблешков” (2017)
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Държавно предприятие „Прис-
танищна инфраструктура“ (ДППИ) 
започна изграждането на Конгресен, 
научноизследователски център за 
контрол и изследване на Черно море. 
Той ще се намира в северната част 
на източния вълнолом на пристани-
ще Бургас, между 2-ро и 3-то корабни 
места. Тържествената церемония 
по стартиране на строителство-
то бе на площадката между Магазия 
1 и Морска гара - Бургас. На съби-
тието присъстваха министърът 
на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията Ивайло 
Московски, вицепремиерът Валери 
Симеонов, кметът на община Бургас 
Димитър Николов и ген. директор на 
ДППИ Ангел Забуртов.

Проектът за изграждане на 
обекта е на стойност 13,6 млн. лв. 
и ще бъде финансиран със средства 
на ДППИ. Изпълнител на строител-
ните дейности е „Щрабаг” ЕАД, а 
срокът за тяхното завършване е 
16 месеца. Строителния надзор ще 
осъществи  „Стройконтрол – Ян 99“ 
ЕООД.

Сградата ще е на шест нива с 

многофункционална зала за 500 чо-
века, офисни площи, администра-
тивни помещения, кабинети за 
научноизследователска дейност и 
др. Конгресният център може да се 
използва целогодишно като място 
за изложби, концерти, атракциони, 
образователни събития с офиси и 
кабинети за  научноизследователска 
дейност за контрол и изследване на 
Черно море. 

Проектът за новия център ще 
продължи реализирането на кон-
цепцията, заложена в Общия ус-

тройствен план на Бургас, в посока 
отваряне на града към морето, из-
насяне на промишлените дейности 
и преструктуриране на крайбреж-
ните промишлени зони. В плана се 
предвижда възможност за създаване 
на модерно яхтено пристанище и на 
вторичен градски обслужващ цен-
тър с озеленяване. Ще бъдат опре-
делени нови терени за обществено 
обслужване с предлагане на услуги 
от различен характер, обособяване 
на зони за отдих и риболов, детски 
и спортни площадки.

В деня на първата копка Бургас бе домакин на Срещата на високо ниво на 
министрите на държави с излаз на Черно море

Министърът на окол-
ната среда и водите Нено 
Димов подписа договор 
за изграждане на компо-
стираща инсталация за 
разделно събрани зелени 
и биoразградими отпадъ-
ци в Берковица и Вършец. 
Съоръжението е с капаци-
тет 3700 тона годишно и 
ще обслужва около 23 500 
жители на територията 
на двете общини. Общи-
ят размер на инвестиция-
та е над 3,7 млн. лв., като 
Оперативна програма 
„Околна среда 2014 - 2020“ 

(„ОПОС 2014 – 2020“) оси-
гурява безвъзмездна фи-
нансова помощ в размер 
на 2,8 млн. лв. Срокът за 
реализиране на проекта е 
24 месеца.

„Успешното изпълне-
ние ще допринесе за по-
добряване на ресурсната 
ефективност, като в ре-
зултат от инвестицията 
отпадъкът ще се превръ-
ща в ресурс. Социално-
икономическите ползи са 
насочени към подобряване 
качеството на околната 
среда чрез намаляване на 

вредни емисии. Ще бъдат 
разкрити и нови работни 
места, необходими за екс-
плоатация на изградената 

инфраструктура“, съобща-
ват от пресцентъра на 
Министерството на окол-
ната среда и водите.

Кметовете на Берковица инж. Милчо Доцов и на Вършец инж. Иван 
Лазаров и министър Нено Димов подписаха договора по ОПОС

Белла Сиракова, ОП на КСБ - Враца

На 18 юни в Конферентната зала на Общински 
съвет – Враца, ще се проведе обществената консул-
тация във връзка с публикувана Стратегия за разви-
тие на градския транспорт в община Враца (2018 г. 
- 2028 г.). Документът очертава най-важните насоки 
за развитие на общинската транспортна система в 
периода 2018 г. -2028 г. и предлага няколко варианта за 
развитие на общинското дружество, възможностите 
за обновяване на подвижния състав, както и въвеж-
дането на smart-иновативни технологии, свързани с 
внедряване на системи за автоматично таксуване в 
превозните средства. Направена е и оценка, касаеща 
срока на изплащане на инвестицията, окончателната 
й стойност, както и времевия период, нужен за въвеж-
дане в експлоатация за всеки един от вариантите.  
Предложени са и решения за финансово осигуряване на 
необходимите инвестиции чрез собствено финансира-
не, кредитиране или публично-частно партньорство.

Целта на представената Стратегия е, от една 
страна, да запознае обществеността със състоя-
нието на градския транспорт на територията на 
общината, но от друга, да начертае възможностите 
за развитие и избор на  конкретни мерки за превръща-
нето на транспорта в качествен, ефективен, гъвкав, 
икономически изгоден, социално удобен и достъпен.

Белла Сиракова, ОП на КСБ - Враца

Стартира изграждането на многофункционална 
спортна зала в Средно училище „Христо Ботев“ във 
Враца. Началото на строежа бе поставено с тържест-
вен водосвет, отслужен от Негово Високопреосвещен-
ство Врачанския митрополит Григорий, и поставяне 
на символичен камък от кмета на общината Калин Ка-
менов. На събитието присъстваха и председателят 
на Общинския съвет Румен Антов, зам.-кметът Ма-
рия Попова, директорът на СУ „Христо Ботев“ Виктор 
Кръстев, народни представители и др.

Спортната зала се реализира по проект „Рекон-
струкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна 
ефективност на образователни институции“ по Опера-
тивна програма „Региони в растеж 2014 - 2020“. Инвес-
тицията възлиза 
на 1 815 180 лв.

М о д е р н а т а 
сграда ще разпо-
лага с две игрища 
– за официални сре-
щи и помощно. Об-
щият капацитет 
на трибуните е за 
346 посетители.

Белла Сиракова, ОП на КСБ - Враца

Общините Враца и Мездра подадоха проектно 
предложение по процедура „Проектиране и изгражда-
не на компостиращи инсталации за разделно събрани 
зелени и/или биоразградими отпадъци“ на ОП „Окол-
на среда 2014 – 2020“. Стойността на проекта е 
5 960 496, 31 лв., от които 4 503 553,95 лв. са безвъз-
мездна финансова помощ и 1 456 942,37 лв. са съфинан-
сиране от бенефициента община Враца и партньора 
община Мездра.

В действащото регионално депо за битови отпа-
дъци се планира изграждане и експлоатация на ком-
постираща инсталация с капацитет 7200 т/год. и 
въвеждане на система за разделно събиране на зелени 
отпадъци, в това число 574 контейнера с вместимост 
1,1 куб. м и 4 сметоизвозващи машини. С изграждане-
то на компостиращата инсталация ще се удължи екс-
плоатационният срок на депото за битови отпадъци. 
Прилагането на разделно събиране на рециклируеми и 
зелени отпадъци ще допринесе в максимална степен 
за намаляване на количествата депонирани отпадъ-
ци чрез отклоняването на полезните компоненти от 
общия поток битови отпадъци и превръщането им в 
полезни суровини за рециклиращата промишленост. 
Освен това с  прилагане на процеса по компостиране 
ще се осигурява минимизиране на въздействието на 
отпадъците върху компонентите на околната среда, 
като се ограничават значително вредните емисии, 
генерирани при другите процеси за третиране на би-
оразградими битови отпадъци. 

Кметът на Шумен Любомир Хри-
стов инспектира дейностите по 
проекта за подобряване на градска-
та инфраструктура. Той е на стой-
ност 7 178 080 лв. и се финансира по 
Оперативна програма „Региони в рас-
теж“. Вече е извършена рехабилита-
ция на ул. „Тича“, където софийската 
фирма „Виа Конструкт Груп“ ЕООД 
привършва ремонта за 2,031 млн. лв. 
Положен е нов асфалт, подменени са 
двата тротоара, изградено е улично 
осветление. Допълнително са напра-
вени подпорни стени и канализация в 
началото на улицата. Пред блок 16 е 
снижен тротоарът и са обособени 
няколко паркоместа. Рампи за дет-

ски колички ще има пред всеки 
вход, ще бъдат поставени и 
пейки. По време на проверката 
стана ясно, че в следващите 
пет години е забранено да се 
разкопават готовите улици от 
ВиК и др. оператори.

Кметът провери и на какъв 
етап е изпълнението на дей-
ностите в района на градинка-
та до новата поликлиника. Там 
е обновена настилката, подме-
нени са пейките и осветление-
то. Работи се по изграждане-
то на паркинг. Площадката за 
деца е предвидена с пързалка и 
пясъчник. 

Кметът на Шумен Любомир Христов провери 
изпълнението на най-мащабния за града 
строителен проект

Младежкият дом във Варна вече е с 
обновена фасада, ремонтирани фоайе-
та и достъпна среда. Социализирано е и 
покривното пространство. „Реновиране-
то бе извършено след проведен конкурс 
съвместно с местната структура на 
Камарата на архитектите в България. 
Участваха повече от 10 предложения, 
реализирахме проекта, който спечели 
най-голямо одобрение. Радвам се, че в 
центъра на града младите хора вече 
имат обновено място за различни видо-
ве дейности“, каза кметът на общината 
Иван Портних, който направи оглед. 

Ремонтът включва изграждане на 
вертикален комуникационен възел – 
асансьор, монтиране на външно стъл-
бище, отвеждащо до покривното прос-
транство, окачена фасада със светещи 
букви, цветни триплексови стъкла. На 
покрива е поставена дървена настил-
ка, има цветни парапети на откритото 
пространство. Изградено е и санитар-
но помещение за хора с увреждания на 
първия етаж. Предвидени са цялостна 
реконструкция на входа и общо освежа-
ване на фоайетата – първи, втори етаж 
и стълбище.

Обектът е на стойност 13,6 млн. лв.
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Елица Илчева

„Енергийната ефектив-
ност (ЕЕ) на сградите е 
водещ приоритет на Ми-
нистерството на регио-
налното развитие и бла-
гоустройството (МРРБ) 
през последните години“. 
Това заяви зам.-министър 
Валентин Йовев на третия 
семинар от тазгодишното 
издание на конкурса „Екооб-
щина“, който се организира 
от Посолството на Фран-
ция в България. Форумът 
събра над 60 представите-
ли на общините и институ-
циите в сградата на Френ-
ския институт само ден 
след като Съветът на ЕС 
даде окончателното си одо-
брение за обновяване на две 
директиви за енергийната 
ефективност на сградите. 
В официалното съобщение 
на ЕС за промените се при-
помня, че към момента 40% 
от крайното потребление 
на енергия в Съюза се дъл-
жи на сградите, като те са 

отговорни и за 36% от еми-
сиите въглероден диоксид.

Като домакин на съ-
битието посланикът на 
Франция Н.Пр. Ерик Льобе-
дел заяви, че проектите в 
областта на ЕЕ, осъщест-
вявани от българските об-
щини и строителни фирми, 
са изключително успешни. 
„Именно местните власти 
са най-подходящите за 
предприемане на ефектив-
ни действия за справяне с 
климатичните промени“, 
подчерта той. 

До 2020 г. 
синхронизираме 
последните изменения 

Промените в Директива 
2010/31/ЕС за енергийното 
състояние на сградите и 
Директива 2012/27/ЕС за 
енергийната ефективност 
влизат в сила 20 дни след 
публикуването им в Дър-
жавен вестник, а за при-
веждане на националното 
законодателство в съот-
ветствие ще има срок от 
20 месеца, т.е. до януари 
2020 г. Поправките, които 
са показателни за това, 
колко важна е темата, са - 
стимулира се обновяването 
на стари здания, въвежда се 
индикатор, отчитащ колко 
„интелигентна“ е една сгра-
да, опростява се инспекти-
рането на отоплителните 

и климатични системи и се 
подкрепят електромоби-
лите чрез създаването на 
рамка за необходимите пар-
коместа за подобни коли. 

През 2018 г. трябва да се 
санират 712 блока 

„По  програмата  за 

развитие на ООН, ОП „Ре-
гионално развитие 2007 
– 2013“ ,  ОП „Региони в 
растеж 2014 – 2020“ и На-
ционалната програма за 
енергийна ефективност на 
многофамилните жилищни 
сгради (НПЕЕМЖС), която 
се финансира със средства 
от бюджета, ще завършим 
общо 4328 обекта с 220 000 
жилища в тях. Това обхваща 
половин милион български 
граждани и е изчислено, че 
ще спести 1,4 млн. мега-
ватчаса енергия годишно, 
или по цени на борсата око-
ло 100 млн. лв., а парникови-
те емисии ще намаляват 
с 473 киловата годишно“, 
обяви зам.-министър Йовев.

МРРБ отчита, че един 
от големите успехи е това, 
че сдруженията на соб-
ствениците в сгради вече 
са 7000, докато преди 3 го-
дини са били нула, или 20% 
от хората са осъзнали, че 
само обединени, могат да 
решат проблемите на ет-
ажната собственост. 

„2000 сдружения са вклю-
чени до момента в Нацио-
налната програма за енер-
гийна ефективност, като 
ресурсът е разчетен така, 
че да е достатъчен за тях. 
Освен това 980 фирми из-
пълняват строително-мон-
тажни работи. В тази брой-
ка не влизат всички, които 
участват в процеса – като 

производители на материа-
ли, на дограми, строителен 
и авторски надзор и др. По 
неофициални данни меж-
ду 3400 и 4000 са заетите 
фирми и това се оценява от 
Камарата на строителите 
в България“, съобщи Фьодор 
Салмов, директор на Дирек-
ция „Жилищна политика“ към 

МРРБ, който отчете изпъл-
нението на програмите за 
ЕЕ и маркира плановете на 
ведомството за следващи-
те години. 

От презентацията му 
стана ясно, че от начало-
то на НПЕЕМЖС преди 3 
години до май тази година 
МРРБ е разплатило към Бъл-
гарска банка за развитие 
(ББР) около 813 510 179 лв. 
за 827 сгради. Над 1100 са 
завършените, като по тях 
има забавяне на плащания-
та до въвеждане в експлоа-
тация. Размерът на поетия 
ангажимент за плащане към 
ББР по анекси към договори-
те за целево финансиране е 
1,741 млрд. лв. 

Очакваните резултати 
за 2018 г. по националната 
програма са обновяване на 

712 блока с 410 438 кв. м 
площ и 51 010 апартамен-
та. По този начин би тряб-
вало да се постигне иконо-
мия на енергия от 400 000 
киловатчаса годишно, а 
парниковите емисии да на-
малеят със 120 000 тона. 
„Реалистично е до средата 
на 2019 г. програмата да 
приключи. Същевременно в 
началото на 2019 г. се очак-
ва МРРБ да е готово с мо-
дела на продължението й“, 
смята още Салмов. 

Изцяло обновен жилищен 
фонд - до 2050 г. 

До 2050 г. жилищни-
ят фонд в цялата страна 
трябва да бъде напълно об-
новен така, че сградите да 
са енергийно ефективни и 
конструктивно устойчиви. 
Това залагат в плана си от 
министерството. Дълго-
срочно фокусът е насочен 
към най-високо постижи-
мия клас – минимум В, към 
разширяване обхвата на 
дейностите и включване на 
еднофамилни сгради. 

През следващите 12 го-
дини амбицията на МРРБ 
е да постигнат устойчиво 
изграждане на сгради, кои-
то да са безопасни, енер-
гийно ефективни, достъпни 
и конструктивно устойчи-
ви. В близко бъдеще – до 
2025 г., се очаква да се са-
нират между 1500 и 2000 
здания на година, а граж-
даните да се ангажират с 
процент съфинансиране. За 

строителните дейности 
ще се предпочитат фирми, 
които се профилират спе-
циално за тази дейност. 
Според МРРБ предстои да 
се извърши приоритизация 
и на районите (напр. иконо-
мически -  такива със силно 
замърсяване на въздуха и 
при повторно свързване с 
ТЕЦ).

Ще бъде създаден и спе-
циален фонд за саниране, 
в който ще се акумулират 
средствата от всички въз-
можни източници. Планира 
се и информационна сис-
тема (жилищен портал), в 
която онлайн да има данни 
за цени и оферти на пазара 
на имоти, връзки с регис-
трите на правоспособните 
лица за управление на ет-
ажната собственост и на 
браншовите организации. 

По-високи данъци за 
собствениците на много 
имоти 

От МРРБ обмислят да 
въведат по-високи данъци 
за собственици на много 
имоти, т.нар. прогресивен 
данък жилища. Той ще зася-
га тези, които имат над две 
жилища, и ще расте прогре-
сивно за трето, четвърто и 
пето. Експертите залагат 
и на алтернативен вариант, 
в който общината да взима 
под наем по-високо облагани 
имоти за социални нужди, а 
срещу това да прави данъч-
ни облекчения. Новият налог 
тепърва ще се обсъжда и 
конкретизира във ведом-
ството и е част от програ-
ма с ключови мерки, чрез кои-
то от МРРБ ще се стремят 
да върнат „справедливата 
цена на имотите“.

Как го правят във  
Франция?

Законът за енергийния 
преход за зелен растеж във 
Франция е от 17 август 
2015 г. и е заложил няколко 
важни цели за трайна про-
мяна по отношение на окол-
ната среда и енергийната 
ефективност. До 2030 г. 

трябва да се постигне на-
маляване с 40% на емиси-
ите на газове с парников 
ефект в сравнение с 1990 г. 
и с 30% на потребление-
то на енергия от горива. 
Това обясни Жан-Пол Оше, 
председател на Местната 
агенция по енергия в Южен 
Бретан, делегиран съвет-
ник по енергийните въпро-
си на Агломерация Лориан и 
общински съветник в град 
Лориан. Той представи как-
ви мерки са предприети от 
Агломерацията за изпълне-
нието на горните цели. Вла-
стите там постигат това, 
залагайки енергийната 
ефективност като фактор 
във всяка една от дейност-
ите си. Приоритетни про-
грами са намаляването на 
енергийното потребление 
от уличното осветление, 
осъществяването на енер-
гиен одит на обществени, 
търговски и частни сгради, 
замяната на електрически-
те конвекторни уреди за 
отопление с по-ефективни 
такива. Направена е и из-
олация на подпокривните 
пространства на общест-
вени сгради. Проучват се 
и възможностите за ото-
пление с биомаса и дървен 
материал.   

Според Оливия дьо Мал-
вил, координатор на FLAME 
(Федерация на местните 
агенции по енергия и кли-
мат), която е независима 
организация с нестопанска 
цел и работи съвместно с 
публичните власти, като 
им предоставя експертни 
съвети и информация, об-
щините са в основата на 
успеха на политиките за 
енергийна ефективност 
и промяната на мнението 
на европейските гражда-
ни в тази посока. Според 
нея най-добър ефект се 
постига чрез мобилизира-
не на всички заинтересо-
вани страни, стимулиране 
търсенето на проекти за 
енергийно обновление от 
частните лица, насърча-
ване на банковия сектор и 
привличане на публично фи-
нансиране.

Енергийната ефективност е приоритет за МРРБ

Лекторите на третия семинар от „Екообщина“ 2018 са доволни, че на дневен ред е темата за 
енергийната ефективност на сградите

В Смядово има 13 панелни сгради, построени през периода 
1980 - 1982 г. При стартиране на НПЕЕМЖС общината е била 
сред първите в страната, подала документи за сключване на 
договори за целево финансиране за 6 от тях, а в началото на 
2017 г. – за останалите 7 сгради

 „Община Габрово, която в две поредни години е победител в конкурса „Екообщина“, а през 
2017 г. спечели приза в категория „Енергийна ефективност на сградите“, е образец за активна 
политика за устойчиво енергийно развитие“, сподели кметът Таня Христова

Зам.-министър Валентин Йовев очаква чрез програмите за 
саниране да се спестят 1,4 млн. мегаватчаса енергия годишно
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Бяха подадени близо 600 проекта от 44 страни, като фокусът тази година беше европейски 

Мартин Славчев

През 2018 г. „Винер-
бергер” връчи за осми път 
международно призната-
та награда Wienerberger 
Brick Award. В тазгодиш-
ното издание бяха подаде-
ни близо 600 проекта от 
44 страни, като фокусът 
през 2018 г. бе европей-
ски. Призът предоста-
вя на архитекти от цял 
свят възможността за 
представяне на модерна 
и иновативна архитек-
тура с керамични мате-
риали. Конкурсът цели да 
обедини архитекти и хора 
със сходни интереси, да 
сподели дизайнерски кон-
цепции и да изследва нови 
начини за изпълнение на 
идеите в тях.

Наградите, в размер на 
34 000 евро, бяха разпре-
делени в пет категории – 

„Усещане у дома”, „Да жи-
веем заедно”, „Да работим 
заедно”, „Споделени обще-
ствени пространства” и 
„Нестандартно решение”.

Последната е насочена 
към иновативни концепции 
и начини за използване на 
тухли, нови строителни 
технологии или използва-
нето на тухли по поръчка 
и непознати орнаменти в 
проекта.

„ П р е д о с т ав е н и т е 
тази година проекти впе-

чатлиха журито с инова-
тивен дух и качество. Те 
представляват смели и 
креативни архитектурни 
концепции за устойчиви 
и перспективни жилищни 
пространства, но винаги 
вземайки предвид най-ва-
жната точка в архитек-
турата - индивида. При 

За да минимизира ефекта от повторението във фасадите на „Весткаай Кули 5 & 6”, един прост 
мотив в зидарията е представен със зашеметяващ ефект

Фасадата на Музея на изкуство Basel Extension се състои от изпечени тухли. Изначално 
червените и жълти тонове са извлечени с азот, за да се превърнат в сиви нюанси

създаването на ново жи-
лищно пространство ос-
новният фокус трябва да 
бъде върху човека и него-
вите нужди. Горди сме, че 
толкова много иноватив-
ни градски проекти от-
говарят на настоящите 
обществени предизвика-
телства, като използват 
естествени керамични 
строителни материали, 
за да създадат достъпна 
и висококачествена жиз-
нена среда”, коментира 
Хаймо Шойх, изп. дирек-
тор на Винербергер АГ, оп-
исвайки международните 
проекти.

Според организатори-
те архитектурата има 
важната посредниче-
ска роля да конфигурира 
връзките между хората и 
околната среда. „Необхо-
димостта от иновативни 
подходи и създаването на 
привлекателна жилищна и 
работна среда се вижда 

особено ясно в градските 
райони. Архитектурата 
трябва постоянно да се 
преоткрива, като работи 
с нови форми, материали 
и концепции. Освен ес-
тетическите стремежи 
съществуват и строги 
технически правила и все 
по-високи изисквания за 
качество. В наше време 
темите за устойчивост-
та, като например енер-
гийно ефективни сгради 
и възможностите за ре-
циклиране, са очевидни и 
задължителни. В същото 
време достъпността на 
жилищата е основен ас-
пект, който трябва да се 
има предвид“, посочват 
още от „Винербергер”.

Тази година два про-
екта получиха голямата 
награда. 

Едната е за 

„Весткаай Кули 5 & 6” на 
архитектурно „Студио 
Тони Фретън”. 

Разположени в Белгия, 
те са част от по-голям 
жилищен проект в новора-
звит квартал. Благодаре-
ние на използваните тухли 
е създаден цялостен мону-
ментален израз, съчетан с 
индивидуална фасада. Про-
ектът печели и в катего-
рията „Да живеем заедно”.

Вторият носител на 
голямата награда e 

Музеят за изкуство Basel 
Extension от „Крист & 
Гантенбайн”,

който се вписва добре 
в съществуваща сграда. 
Отделената сива тухлена 
конструкция е свързана с 
основното здание чрез 

подземна зала. LED свет-
лините са интегрирани в 
релефните канали, изра-
ботени от моделираните 
тухли на фасадата - ин-
формирайки минувачите 
за текущите изложби. В 
допълнение, този проект 
е пръв и в категорията 
„Споделени обществени 
пространства”.

В категорията „Усеща-
не у дома” бе отличена 

„Атлас Хаус“, дело на „Мо-
наднок”, Холандия. 

Обектът представля-
ва частно жилищно прос-
транство, организирано 
на три етажа на малък 
парцел. Той дава добър от-
говор на въпроса: как може 
да се построят частни ка-
чествени жилища с малък 
мащаб? Тухлената работа 
(и отвън, и отвътре) е от-
лично пригодена за къща-
та и в най-малкия детайл.

„Tropical Space” е ра-
ботно и жилищно прос-
транство на известен 
керамичен творец във 
Виетнам. Проектът е на 
студио „Тера Кота” и е по-
бедител в категория „Да 
работим заедно”. Пред-
ставлява тухлен куб в 
подножието на река, къде-
то рафтовете от бамбук 
защитават творбите в 
случай на наводнения. Не-
обичайната облицовка на 
фасадата привлича внима-
нието и позволява на вя-
търа да премине и охлади 
работното пространство 
естествено. Сградата 
съчетава работна и до-
машна атмосфера.

Най-добрият проект в 
категория „Нестандартно 
решение” е 

Снимка Filip Dujardin

Снимка Peter Cook

Снимка Rory Gardiner

Снимка Filip Dujardin

Снимка Eric Deron
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заводът „Вертен Биоенер-
гия CHP“ на архитектурно 
студио „U. D. Urban Design 
& Gottlieb Paludan“. 

Обектът се намира 
в Стокхолм и е най-голя-
мата централа за комби-
нирано производство на 
биогорива в света. Той 
допринася значително за 
намаляването на емиси-
ите на CO

2
 в града. Над-

земната част на завода е 
облицована в извита фаса-
да с вертикални керамични 
елементи.

Носителят на Специ-
алната награда, 

параклисът „Сан Бернардо” 
на „Nicolás Campodonico 
Estudio“, 

е истински шедьовър. 
Той е посветен на покро-
вителя на малка общност, 
която се намира близо до 
мястото, където е издиг-
нат - в аржентинската 
пампа. Вътре няма теча-
ща вода и електричество. 
Единствено светлината 
от слънцето и природата 
определят атмосферата. 
Слънчевата светлина, за-
едно с два дървени стъл-
ба, образуват сянката на 
християнски кръст върху 
източната стена веднъж 
на ден. Обектът е в кате-
гория „Споделени общест-
вени пространства”.

Възстановяването на

 старата църква „Виланова 
де ла Барка” от студио 
„AleaOlea архитектура & 
пейзаж” 

печели втората спе-
циална награда. Изграде-
на в началото на XIII век, 
църквата е разрушена 
по време на Испанската 

гражданска война. Обно-
вяването й е един нео-
бичаен подход към исто-
рическите сгради. Този 
проект показва гъвка-
востта и адаптивност-
та на тухлите и създава 
уникален диалог между 
настоящето и история-
та. Проектът е включен 
в категорията „Нестан-
дартно решение”.

Покривът на „Атлас Хаус” би 
могъл да носи голяма сфера - 
ето защо се нарича така 

Извитата форма на 
фасадата на завода „Вертен 
Биоенергия“ обединява 
различните му части, като 
същевременно намалява 
акустичните и визуалните 
му въздействия

Покривът и части от фасадата на старата църква „Виланова 
де ла Барка” са построени наново. Липсващите стени са 
изградени много внимателно от тухли

В равнините няма камъни или гора, само земя. Тухлите са „естественият” материал на 
пампасите, така че това е единственият материал, използван в параклиса „Сан Бернардо” 

Снимка Stijn Bollaert

Снимка Robin Hayes

Снимка Adrià Goula
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Снимка Nicolás Esteban Campodonico
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Мирослав Еленков

Г-н Илмер, представе-
те с няколко думи Вашия 
отдел и дейностите, кои-
то изпълнявате?

Нашият отдел работи 
на базата на параграф 71 
от закона за община Виена. 
Статутът ни е по-особен 
в сравнение с другите ад-
министративни структу-
ри, защото сме отделени 
от общината и разполага-
ме със собствен бюджет 
и имущество. Нашите 
приходи идват от так-
си. От една страна, сме 
подчинени на магистрата 
(общинската управа), а от 
друга – за нас отговаря 
общинският съветник по 
екология. На всяко триме-
сечие представяме доклад 
пред общинската комисия 
за дейността и мерките, 
които сме предприели. 

Wien Kanal се грижи 
за канализационната сис-
тема, но не и за пречис-
твателната станция на 
града, макар тя да е наша 
собственост. Съоръже-
нието е обособенo като 
дружество с ограничена 
отговорност, като то се 
финансира от нашия бю-
джет. Канализационната 
мрежа на Виена е с дъл-

жина 2500 км, които се 
съпътстват с около 250 
други инженерни съоръже-
ния. В момента Wien Kanal 
има 450 служители, а пре-
чиствателната станция 
се обслужва от още 160 
човека. В централата са 
позиционирани 100 души, 
като имаме още 5 клона в 
различни части на града. 
Там са разположени еки-
пите, които работят на 
терен, заедно с целия ав-
топарк и машините. До-
като в централата е ад-
министрацията, която се 
занимава и с планирането 
на проектите. Тоест ние 
сами планираме и проек-
тираме инфраструктур-
ните съоръжения, после 
пускаме обществена по-
ръчка и управляваме кон-
трола върху строител-
ството. 

На година изграждаме 
10 км нови канали и сани-
раме и реновираме между 
3 и 10 км тръби – в зависи-
мост от необходимостта. 
Това, което ни пречи, е про-
мяната на климата, като 
най-сериозни трудности 
през последните години ни 
създават многото кратки 
и интензивни дъждове. Ка-
нализационната система 
е така изградена, че дъж-
довната вода се оттича 

там. Поради тази причина 
обикновено само 5% от ка-
пацитета на канала се из-
ползва за отпадъчни води, 
а останалите проценти се 
пазят за дъждовни. Ние ак-
тивно управляваме и сто-
панисваме канализацион-

ната система, така че в 
екстремни ситуации, чрез 
различни съоръжения и ре-
зервоари да контролираме 
водата, за да не се стига 
до наводнения. Или да об-
общя - в момента имаме 
600 хил. куб. м допълните-
лен капацитет за дъждов-
ни води.

Казахте, че мрежата 
е 2500 км. Трудно ли се 
поддържа тази мрежа?

Нашият бюджет е 240 
млн. евро. Той покрива раз-
ходите за персонала, за 
пречиствателната стан-
ция, както и за всички 
необходими инвестиции 
за ново строителство и 
поддръжката на същест-
вуващата система, както 
и за автомобилния парк – 
разполагаме със 120 коли. 

В момента коефици-
ентът на почистване на 
каналите е 0,4. Това озна-
чава, че на всеки две и по-
ловина години даден канал 
се почиства. Обектът се 
избира в зависимост от 

За втора поредна година община Виена чрез представителството си в София Eurocomm PR покани вестник „Строител“, за да представи значимите си инфраструктурни 
проекти, както и да покаже по какъв начин различните отдели на администрацията работят в помощ на обществото. В няколко поредни броя ще публикуваме интервюта 
от срещите ни с ръководителите на структурите в местната власт, които отговарят за водоснабдяването, канализацията, санирането и поддръжката на училищата. Те 
споделиха пред изданието своя опит и как се справят с ежедневните предизвикателства в австрийската столица. Започнахме поредицата с интервю с Валтер Клинг, зам.-
директор на виенското водоснабдяване. В настоящия брой Ви представяме Андреас Илмер, директор на Wien Kanal.

Андреас Илмер, директор на Wien Kanal: 

Бюджетът ни е 240 млн. евро

това, колко е голям, какъв 
наклон има, защото, ако 
е много стръмен, почти 
няма нужда от почистване. 
Всяка година между 500 и 
600 км от каналите биват 
обхождани с видеокамери. 
Така придобиваме ясна 
представа за състоянието 
им. Всички повреди и щети 
са дигитализирани, като 
има класификация на ще-
тите. Ако вземем училищ-
ната система за оценява-
не от 1 до 5 – 1 е отлично, 
5 е крайно належащо за ре-
монт. Когато стойност-
та е 5, има опасност от 
авария, но за щастие ряд-
ко се стига до там. Освен 
това разполагаме с фирма 
по поддръжката, която е 
в готовност денонощно 
за извънредни ситуации. 
Въз основа на данните от 
тези видео записи ние из-
готвяме инвестиционната 
си програма. В момента 
на база на видео заснема-
нето сме констатирали, 
че 210 км имат нужда от 
саниране. 

Какви инвестиции са 
нужни, какви са големите 
проекти, които изпълня-
вате?

Програмата ни за сани-
ране е със срок до 2030 г. 
Като за тези 210 км от 
канализацията, нуждаещи 
се спешно от рехабили-
тация, сме отделили 54 
млн. евро. Смея да кажа, че 
мрежата ни е в много до-
бро състояние заради не-
прекъснатата поддръжка, 
която извършваме. Това се 
дължи и на факта, че при 
самото изграждане на ка-
нализационната система 
са използвани само висо-
кокачествени материали, 
което продължава и до 
днес – не влагаме нищо 
друго освен най-доброто. 
Не пестим, когато става 
въпрос за поддръжка. 

Имаме 3 области на 
инвестиции – саниране, из-
граждане на канали в квар-
тали, където все още има 
септични ями, и управле-
ние на дъждовните води. 
В момента процентът на 
включените в общест-
вената канализационна 
система домакинства е 
99,7%. Нашата цел е да 
достигнем 99,9%. Това ще 
се постигне много труд-
но, тъй като къщите, кои-

то са още със септични 
ями, са доста отдалечени 
в периферията на града и 
не е икономически целесъ-
образно да строим канал 
до там. Въпреки това сме 
си поставили за цел до 
2021 г. да положим макси-
мални усилия и те да бъ-
дат включени. 

Друго обстоятелство, 
което налага постоян-
ни инвестиции, е това, 
че градът се разраства 
непрестанно. Навсякъде, 
където възникват кварта-
ли, трябват и канали. До 
2025 г. в строителството 
на нови тръби ще се инвес-
тират 31 млн. евро. Това 
ще са около 20 км канали. 

По отношение на тре-
тата област управление 
на дъждовните води мога 
да споделя, че през послед-
ната година изградихме 
резервоар в район Симе-
ринг за 34 хил. куб. м вода, 
който струваше 30 млн. 
евро. Този 11-и район на 
града е най-ниският като 
надморска височина. При 
екстремни дъждове ма-
зетата на хората се на-
водняваха и това наложи 
строителството на съо-
ръжението. Идеята беше 
продиктувана от една та-
кава екстремна ситуация, 
когато от по-високите 
райони водата се стече 
и наводни много жилищни 
здания.

В нашия отдел имаме 
двама инженери по хид-
родинамика, които симу-
лират аварии и правят 
изчисления за проекти. 
Освен това разполагаме и 
с база данни от пожарна-
та, която ни посочва къде 
има най-много наводнения. 
Сравнявайки двата инфор-
мационни източника, може 
да разработим конкретна 
идея. Като цяло при упра-
влението на дъждовните 
води имаме две цели – да 
запазим реките в града от 
замърсяване с отпадъчни 
води при големи валежи, а 
другата е там, където има 
наводнения, да се изградят 
допълнителни резервоари, 
които да помагат при екс-
тремни ситуации. Друг 
интересен проект, който 
мога да спомена в това 
направление, е реконструк-
цията на канализацията в 
10-и район, която струва-
ше 10 млн. евро.

Снимки WienKanal
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Георги Сотиров

Доц. Иванов, каква е 
посоката на развитие 
на Университета по ар-
хитектура, строител-
ство и геодезия (УАСГ) 
и включва ли тя сътруд-
ничеството с бизнеса и 
институциите?

За нас висшето об-
разование е не финансо-
во мотивиран от броя на 
студентите бизнес, а 
от общочовешката цен-
ност, която трябва много 
отговорно да се усъвър-
шенства и модернизира в 
контекста на глобалните 
процеси и националните 
интереси. Днешното обра-
зование в УАСГ акцентира 
върху няколко основни ас-
пекта. Първият е разви-
тие на традиционните 
за УАСГ архитектурни и 
строителни специално-
сти без увлечение към 
конюнктурно модерните. 
Това ни прави отчетливо 
разпознаваеми не само в 
българското висше обра-
зование. Втората насока 
е модернизиране на обра-
зованието чрез прилагане 
на съвременни техноло-
гии – дигитализация на 
учебни модули, електрон-
ни учебници, компютърни 
презентации, развиване на 
библиотеката като инфор-
мационен, образователен и 
изследователски център. 

Разбира се, особено 
важно е обвързването на 
доказания образователен, 
научноизследователски и 
творческо-проектантски 
капацитет на универси-
тета с пазара на труда. 
В това направление в из-
миналите 2 години и по-
ловина от управленския 
мандат установихме ак-
тивен диалог с редица 
професионални структу-
ри, потребители на наши 
кадри, като Камарата на 
строителите в България, 
Камарата на архитекти-
те, Камарата на инжене-
рите в инвестиционното 
проектиране, Направление 
„Архитектура и градоу-
стройство“, Национално-
то сдружение на общини-
те в Република България 
(НСОРБ) и др. Проведохме 
съвместни дейности в 
няколко направления, едно 
от които е усъвършенст-
ване на образованието в 
съответствие с потреб-
ностите на практиката, 
вкл. обсъждане на учебна 
документация, участие 
в дипломни комисии, сту-
дентски стажове и др. 
Другото ни взаимодейст-
вие бе свързано с популя-
ризиране на професиите 
на архитекта, строител-
ния инженер и геодезиста 
чрез възможностите на 
партньорските структу-
ри. Освен това научноиз-
следователският, образо-
вателният и творческият 

капацитет на универси-
тета се използват и за 
удовлетворяване потреб-
ностите на практиката 
чрез следдипломни квали-
фикационни курсове, изсле-
дователски проекти и про-
ектантски разработки. 

Друг важен аспект 
от развитието на УАСГ 
са научните изследвания, 
като в тази сфера усъвър-
шенстваме системата 
за участие на преподава-
телите с проекти в науч-
ния план на УАСГ. Активно 
включваме и младите в на-
учните изследвания – пре-
подаватели, докторанти, 
студенти. 

През годините сте 
разработвали общите 
устройствени планове 
(ОУП) на едни от най-кра-
сивите общини в страна-
та – Елена, Радомир, Чу-
прене, Рудозем, Кресна. 
Разкажете повече какво 
е общото между тях?

ОУП на общините са 
безспорно необходим, 
актуален, съвременен и 
мощен инструмент за 
прогнозиране, планиране 
и управление на общин-
ските територии. При-
ликата е, че общинските 
управленски структури по-
степенно осъзнават необ-
ходимостта, целесъобраз-
ността и ефективността 
от тези планови докумен-
ти, проявяват активна 
заинтересованост и оказ-
ват всестранна подкрепа 
и съдействие. Забелязва 
се и че решително нара-
ства професионалният 
капацитет на екипите, 
правещи тези ОУП. Рабо-
тата по плановете обо-
сновава необходимостта 
от допълнителни програм-
ни документи. Те трябва 
да осъществяват прехо-
да от предвижданията на 
ОУП на общините към кон-
кретните възможности за 
реализация, да адаптират 
тези предвиждания към 
финансовия ресурс, те-
риториалния потенциал, 
управленския капацитет 
на общината и др. Таки-
ва документи наш екип 
вече разработва. Общо 
е и че всеки план изисква 
категорично прилагане на 
някои урбанистични прин-
ципи: за устойчивост на 
развитието, за модерност 
на предвижданията, за съ-
образяване с природния и 
антропогенен контекст, 
за гарантиране на еко-
логични, хуманни и други 
условия в селищните и из-
вънселищните територии.

А каква е разликата 
между плановете?

Основно са в соци-
ално-икономическите, 
природно-географските, 
антропогенните, демо-
графските, екологичните 
характеристики на об-

щините, които изискват 
конкретен специфичен, 
деликатен, но винаги про-
фесионално обоснован 
подход. Разлики има и в ам-
бициите, характеристики-
те, нагласите, диалогич-
ността, ангажираността 
на местните хора, което 
налага коректност, съ-
причастност, умения за 
диалог и възможности за 
отстояване на професио-
нални позиции.

Това прави работата 
по-трудна, но и по-ин-
тересна, а успешните 
резултати - напълно удо-
влетворяващи общата 
амбиция за една бъдеща 
по-красива, по-екологична, 
по-хуманна и по-рационал-
на териториална среда.

Тук ще поставя един 
особено важен въпрос. 
ОУП е един жив органи-
зъм. Той непрекъснато се 
нуждае от развитие, усъ-
вършенстване, от адап-
тиране към динамиката 
на потребителите и ин-
тересите на общините 
и техните обитатели. 
В този контекст форми-
рането на общински ур-
банистични структури, 
които да извършват тези 
дейности, е една неотлож-
на необходимост. Вярвам, 
че с подкрепата на НСОРБ 
подобни структури скоро 
ще станат факт.

В навечерието сме 
на новата кандидатсту-
дентска кампания. Какви 
са очакванията на акаде-
мичното ръководство?

В условията на демо-
графската криза и зани-
жен интерес към техни-
ческите висши училища 
ние провеждаме активна, 
динамична, атрактивна и, 
вярвам, резултатна канди-

датстудентска кампания. 
Съвместно със зам.-рек-
тора по развитие и инфор-
мационни технологии доц. 
д-р инж. Борис Цанков, със 
Студентския съвет и с 
преподавателите от всич-
ки факултети осъществи-
хме поредица от интерес-
ни срещи с младежи от 
различни средни училища 
в столицата и в страна-
та – Ямбол, Видин, Габрово, 
Бургас, Варна и т.н. 

Презентирахме въз-
можностите на архи-
тектурните и строи-
телните професионални 
браншове в разяснителна, 
популяризаторска и ре-
кламна дейност. Прове-
дохме поредица от дни на 
отворените врати за сре-
щи с интересуващите се 
от образованието в нашия 
университет средношкол-
ци. У младите хора инте-
рес безспорно има, а у нас 
- убеждението и вярата, 
че стотици от тях и тази 
година ще се посветят на 
съзидателната, отговор-
на, красива и вечна про-
фесия на архитекта, ге-
одезиста и строителния 
инженер.

На фона на продължа-
ващия устойчив интерес 
към специалностите в 
УАСГ ръководството ка-
тегорично отстоява ам-
бициите си за по-ната-
тъшно осъвременяване, 
технологизиране, адапти-
ране към обществените 
потребности на страна-
та и Европа на образова-
нието във всички факулте-
ти на нашия университет.

Научните Ви и твор-
ческо-проектантски ин-
тереси са насочени в три 
направления – градско 
планиране, социална ин-

фраструктура и устрой-
ствено планиране.

Да, но ще акценти-
раме върху социалната 
инфраструктура. Това е 
една сложна, интегрална, 
значима градска структу-
ра и професионално мно-
го интересна система 
от материални обекти, 
призвани да удовлетворя-
ват динамичния и широ-
коспектърен комплекс от 
обществени и индивиду-
ални потребности. Моята 
работа тук е в две основ-
ни направления – теоре-
тично-изследователско и 
творческо-проектантско.

Съвсем скоро в кни-
жарниците на УАСГ ще се 
появи монографичният ми 
труд „Социалната инфра-
структура”, разработен 
със съдействието на мла-
ди колеги - урб. Николай 
Енчев и арх. Пламена Сто-
янова, с които работим 
заедно в специалността 
„Урбанизъм”. Трудът е те-
оретичен опит да се проу-
чат и изяснят същността, 
значението, понятията, 
принципите за организа-
ция и пр., свързани с тази 
система, проявлението й 
в урбанизираната среда, 
управленските подходи, 
пазарните възможности, 
нормативните аспекти… 
Вярвам, че изследването 
ще бъде полезно за сту-
дентите по урбанизъм и 
архитектура, както и за 
всички специалисти, кои-
то имат професионални 
интереси в тази област. 
С младите колеги, с които 
работя, с водещия проек-
тант арх. Калоян Колев 
сме наясно, че социална-
та инфраструктура е ос-
новен фактор за интегри-
тета на обществото, за 
формиране на качествена, 

рационална и комфортна 
среда, за пълноценно раз-
витие на хората и на об-
ществото като цяло.

Пред завършване е про-
ектираната от нас мно-
гофункционална спортна 
зала в Шумен. От години 
успешно се експлоатира 
спортната зала в Бело-
градчик. Продължава из-
граждането по наши про-
екти на големи търговски 
вериги.  Разработихме 
идейни проекти за детски 
центрове в столичните 
жилищни комплекси „Лю-
лин” и „Овча купел”, както 
и училищен комплекс край 
Ихтиман. И още нещо 
интересно в социално 
ориентираната ни про-
ектантска дейност – по 
възлагане от ромска орга-
низация след задълбочено 
и многофакторно изслед-
ване на специфичните по-
требности на ромския ет-
нос, проведено съвместно 
със специалист от СУ 
„Св. Климент Охридски“, 
разработихме конкретни 
модели на сгради за ед-
нофамилно обитаване от 
ромски семейства.

В заключение благода-
ря на екипа на в. „Строи-
тел” за проявения интерес 
към УАСГ и ще използвам 
случая да припомня една 
интересна мисъл: „Профе-
сията, упражнявана без 
любов, е стрес. Професи-
ята, упражнявана с любов, 
е страст!” Всички ние - и 
като ръководство на УАСГ, 
и като преподаватели, 
и като изследователи, и 
като творци, бихме изпи-
тали пълно удовлетворе-
ние, ако професиите на 
архитекта, строителния 
инженер и геодезиста са 
и любов, и страст за на-
шите студенти.

Доц. д-р арх. Валери Иванов, зам.-ректор по научната и приложната дейност на УАСГ:

Снимка авторът
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Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ 
стана домакин на форум за осветлението в интериора 

Елица Илчева

PRO/светление – така наре-
коха от Асоциацията на инте-
риорните дизайнери в България 
(АИДБ) съвместния си проект с 
Националната библиотека „Св. 
св. Кирил и Методий“. Той пред-
стави различни идеи за освет-
ление в частни и обществени 
пространства. Събитието, кое-
то се проведе в националната 
библиотека, включи интересни 
лекции по темата. В рамките на 
няколко часа водещи имена от 
академичните среди и предста-
вители на дизайнерски студия 
споделиха опит от практиката.

„България има специалисти в 
осветлението, работещи у нас 
и чужбина, които са на светов-
но ниво, а техните ценни знания 
остават несподелени. Нямаше 
по-подходящо място да говорим 
по темата от една от монумен-
талните сгради на столицата, 

но нашите амбиции не спират 
дотук“, заяви председателят на 
АИДБ Гена Събева. Пред колеги-
те си тя обяви следващата идея 
за съвместен проект – да се 
предложат решения за интери-

орно пространство на бъдещия 
музей на книгата, който трябва 
да бъде открит в библиотеката 
в края на септември.

„Интериорните дизайнери 
ще дадат идеи за оформление с 

Оформянето на прос-
транствата за живеене 
винаги се е нуждаело от 
творчески подход. А кога-
то става въпрос за откри-
ти уютни тераси, веранди 
и градини, често се случва 
да пропуснем осветление-
то. То обаче е задължите-
лен елемент от декора, 
ако целта ни е да постиг-
нем максимален  уют, 
твърдят специалистите. 
И тук не става въпрос да 
предвидите лампи на дво-
ра, а да се използват по 
най-различен начин допъл-
нителни меки светлини, 
които ще се наслагват 
над съществуващите и 
ще създадат нещо различ-
но. От чисто практична 
гледна точка осветление-
то е малка инвестиция, 
която ще направи възмож-
но превръщането на двора 
в допълнителна стая през 
лятото, без да се наруша-
ва бюджетът.

Изборът на лампите 
е много голям. Това може 
да са обикновени или „нео-
бикновени“ крушки, фенери 

или LED тела. Навързани 
на кабел като гирлянди, 
те гарантират различни 
усещания. Ако търсите 
приглушена мекота напри-
мер, е добре да се спрете 
на такива с видимо на-
жежаема жичка, които са 
изключително модерни в 
последните години. Мо-
жете да добавяте допъл-
нително от тях навсякъде 
- например над дивана, над 
басейна или над открита-
та вана.

Ако желаете да осве- тите някои от далечните 
зони на двора, където няма 
изводи за електричество, 
тогава трябва да се спре-
те на модерните тела, 
зареждащи се от слънце-
то. Струнните такива 
пък ще бъдат отлично 
решение, когато търсите 
магическа атмосфера. За 
романтика специалисти-
те съветват изборът да 
падне върху единични мал-
ки лампи, разположени в 
много хаотичен ред. 

Струнните светлини 
без допълнителна скром-
ност могат да се наре-
кат чудесно допълнение 
към пространството на 
двора, което ще направи 
възможно създаването на 
специална атмосфера без 
усилия. Например с тяхна 
помощ можете да органи-
зирате празнично настро-
ение или да създадете ат-
мосфера за по пълноценно 

възприемане на залеза. 
Всичко това се постига 
чрез използването на раз-
лични нюанси на лампите, 
сред които най-интересни 
са тези от мед и поцинко-
ваните. 

Магическите низови 
светлини ще станат не-
заменими, когато има от-
крита всекидневна зона и 
плувен басейн. Вечер бла-
годарение на осветление-
то в двора можете бързо 
и лесно да организирате 
луксозна трапезария. 

Ако разполагате с едно 
или няколко дървета, ниш-
ките с лампи могат да бъ-
дат изтеглени директно 
върху тях.

Кабел от неръждаема 
стомана с прикрепени към 
него корпуси също пер-
фектно осветява напълно 
отвореното простран-
ство, като създава илюзи-
ята за летящи светулки.

витрини, в които ще бъдат из-
ложени много ценни книги. Като 
част от проекта втората поло-
вина на септември пак тук ще 
се организира благотворителна 
вечеря – нещо, което досега не е 
правено. На светското събитие 
ще се проведе търг на дизайнер-
ски предмети, предоставени от 
наши членове и свързани по един 
или друг начин с дейността на 
дома на книгите, и така ще се 
финансира проектът“, разкри 
още Събева. 

„Асоциацията работи в по-
сока на това да се свържат 
дизайнерите с производители 
на мебели и предмети, защото 
това е единственият начин да 
се добавя стойност“, каза на 
финала тя. 

От своя страна директорът 
на Националната библиотека 
„Св. св. Кирил и Методий“ доц. 
д-р Красимира Александрова 
сподели, че е обзета от безпо-
койство за сградата, която про-
дължава да се руши. В момента 
за зданието е необходимо да се 
осигурят спешно 250 000 лв. „На 

8 март около 17 часа пред цен-
тралния вход падна каменен ор-
намент от корниза. Направихме 
обследване, което установи, че 
23 от орнаментните елементи, 
които са залепени на козирка-
та, са застрашени. Според спе-
циалистите не само ниските 
зимни температури, но и висо-
ките летни са предпоставка 
за откъсване на нестабилните 
елементи. Проблемът обаче не 
може да се реши с укрепване на 
самите камъни, защото те се 
поддържат от покрива, където 
е нужна подмяна на ламарини-
те“, каза тя пред „Строител“.

Вече три месеца доц. Алек-
сандрова е в очакване на реше-
ние от институциите, а между-
временно подменя предпазните 
ленти, които ограничават пре-
минаването под опасните зони. 
От строежа на сградата през 
50-те години на миналия век не 
е правен основен ремонт. На-
ционалната библиотека „Св. св. 
Кирил и Методий“ пази богат-
ство от над 8 милиона книги и 
безценни документи. 
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

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

Продавам асфалтова база (асфалтосмесител) SIM Easy Batch - мобилна!
Произведена 2007 г. Подгряване минерали на газ и мазут, подгряване битум дизел и газ.

Производителност 85 т/ч.
Пълен комплект: една работна цистерна (20 т), две складови цистерни за битум (100 т), 

една работна цистерна за мазут (7 т), една складова цистерна за мазут (50 т).
Система и силоз за каменно брашно.

Инсталация за течни добавки, инсталация за гранулирани добавки.
Асфалтосмесителят е в идеално състояние, произвел е досега 200 000 т.

За контакти: 0888 939 000 - Руен Кирев

Наименование: „Изпълнение на СМР по проект: „Рехабилитация и 
реконструкция на улична мрежа на територията на Община Мизия" - гр. 
Мизия ...Продължава в VI.3)”

Наименование: „СМР за реализиране на Етап 1 – „Благоустрояване 
и паркоустрояване на централен площад и паркинги в кв. 99а и прилежа-
ща улица с о.т. 376а-о.т.927 от регулационния план на гр. Костинброд”

Наименование: „Ремонт на Вила 2 за представителни нужди в 
обект „Шабла“

Наименование: „Проектиране и изпълнение на основен ремонт 
на улици в населени места в Община Антоново по обособени позиции”

Наименование: „Ремонтни дейности на централната градска 
част на гр. Калофер и ремонтни дейности в сградата на Дом на култу-
рата - гр. Калофер“

Наименование: „Избор на изпълнител на инженеринг във връзка 
с изпълнението на проект „Благоустрояване и изграждане на спортни 
и гимнастически площадки в двора на НУ „Станислав Доспевски“ и ОУ 
„Авксенти Велешки“

Наименование: „Строително-монтажни работи по ремонт на 
басейн в сградата на 55 СУ „Петко Каравелов“, находящ се в УПИ I за 
училище, кв. 12, м. Дървеница, по проект „Красива България”

ОФЕРТА
ОФЕРТА

М о я т а 
О Ф ЕРТА

Възложител: Община Мизия
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 1 579 376.91 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 90
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 25/06/2018 Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: зала 311 на Общин-
ска администрация - Мизия, гр. Мизия

Дата: 26/06/2018 Местно време: 10:00 
За контакти: ДД УТИСХД- Ф. Лазарова
Факс: +359 9161-2012
Адрес: ул. „Георги Димитров“ № 25-27
Адрес на възложителя: http://www.miziabg.com
Телефон: +359 9161-2315
E-mail: obsh.mz@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=848522&mode=view

Възложител: Община Костинброд
Oсн. предмет: 45211360
Прогнозна стойност: 873 333.33 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 12
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 02/07/2018 Местно време: 
17:00
Отваряне на офертите: гр. Костинброд,  
ул. „Охрид“ №1, заседателна зала на 2 етаж
Дата: 03/07/2018 Местно време: 10:00 

За контакти: Снежа Трендафилова - пра-
воспособен юрист, инж. Габриела Георгиева 
- зам.-кмет за Устройство на територията, 
общинска собственост и екология
Факс: +359 72168777
Адрес: ул. „Охрид“ №1
Адрес на възложителя: www.kostinbrod.bg
Телефон: +359 72168712/+359 72168703
E-mail: kostinbrod.bg@gmail.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=848506&mode=view

Възложител: Министерски съвет
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 820 000.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 90
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 26/06/2018 Местно време: 
17:30 
Отваряне на офертите: гр. София, бул. „Княз 
Александър Дондуков” №1, сградата на Ми-
нистерския съвет

Дата: 27/06/2018 Местно време: 14:00 
За контакти: Асен Асенов, Николай Атана-
сов, Маргарита Димитрова
Факс: +359 29402177
Адрес: бул. „Княз Александър Дондуков“ № 1
Адрес на възложителя: www.government.bg
Телефон: +359 29402021/+359 9402248/+359 
29403366
E-mail: m.dimitrova@government.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=848339&mode=view

Възложител: Община Антоново
Oсн. предмет: 45233220
Прогнозна стойност: 638 243.32 лева
Краен срок за изпълнение: 30/12/2020 
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 20/06/2018 Местно време: 16:30 
Отваряне на офертите: заседателната 
зала на Община Антоново
Дата: 21/06/2018 Местно време: 11:00 

За контакти: инж. Исмаил Халилов Ибрямов 
- зам.-кмет на община Антоново
Факс: +359 6071-2428
Адрес: бул. „Т. Герои“ №26
Адрес на възложителя: www.antonovo.bg
Телефон: +359 6071-2222
E-mail: ob_antonovo@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=848117&mode=view

Наименование: „Изграждане и реконструкция на улици в гр. Казан-
лък, населените места в Община Казанлък и общинската пътна мрежа”

Наименование: „Ремонт и реконструкция на покрива и подпо-
кривното пространство на централен корпус северно крило на сграда 
с идентификатор 68134.512.155.1 при затвора - гр. София, УПИ I-1039,  
кв. 50”

Възложител: Община Казанлък
Oсн. предмет: 45233222
Прогнозна стойност: 4 999 990.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 24
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 21/06/2018 Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: гр. Казанлък, бул. 
„Розова долина“ №6, административна сграда 
на Община Казанлък, стая 8, партер

Дата: 22/06/2018 Местно време: 10:30 
За контакти: Ботьо Бонев; Детелина Кавръ-
кова
Факс: +359 43198265
Адрес: бул. „Розова долина“ №6
Адрес на възложителя: www.kazanlak.bg
Телефон: +359 43198241/ +359 43198283
E-mail: d.kavrakova@kazanlak.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=848461&mode=view

Възложител: Главна дирекция „Изпълнение на 
наказанията”
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 116 666.66 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 25/06/2018 Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: ГД „Изпълнение на 
наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Николай Г. 
Столетов” № 21, административната сграда 

на ГДИН
Дата: 26/06/2018 Местно време: 11:00 
За контакти: Васил Василев, Николай Дими-
тров
Факс: +359 28139107
Адрес: бул. „Ген. Николай Г. Столетов“ №21
Адрес на възложителя: www.gdin.bg
Телефон: +359 2813-9257/+359 2813-9220
E-mail: lop@gdin.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=848371&mode=view
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Възложител: Община Карлово
Oсн. предмет: 45261900
Прогнозна стойност: 733 333.32 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 3
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 22/06/2018 Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: Общинска админи-
страция Карлово, заседателна зала

Дата: 25/06/2018 Местно време: 10:00 
За контакти: Цветана Метаксинова
Факс: +359 33554581
Адрес: ул. „Петко Събев“ № 1
Адрес на възложителя: www.karlovo.bg
Телефон: +359 33554586
E-mail: metaksinova@karlovo.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=848613&mode=view

Възложител: Община Самоков
Oсн. предмет: 45236100
Прогнозна стойност: 409 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 365
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 29/06/2018 Местно време: 
17:30 
Отваряне на офертите: гр. Самоков, ул. 
„Македония“ №34, заседателна зала в сгра-

дата на Общинска администрация
Дата: 02/07/2018 Местно време: 14:00 
За контакти: инж. Евелина Перфанова
Факс: +359 72260050
Адрес: ул. „Македония“ № 24
Адрес на възложителя: http://samokov.bg/
Телефон: +359 72266630
E-mail: obsamokow@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=848535&mode=view

Възложител: Столична община - район „Сту-
дентски”
Oсн. предмет: 45212212
Прогнозна стойност: 298 787.23 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 4
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 20/06/2018 Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. София, жк „Сту-
дентски град“, бл. 5, ет. 4 - заседателна зала.

Дата: 21/06/2018 Местно време: 10:00 
За контакти: Елизабета Младенова
Факс: +359 28686116
Адрес: жк Студентски град, бл. 5
Адрес на възложителя: www.studentski.bg
Телефон: +359 28687584
E-mail: rajon@studentski-so.org

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=848501&mode=view
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КНИГА НА СЕДМИЦАТА

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Страницата подготви 
Мартин Динчев

Godsmack ще свирят за първи път 
в София на 27 ноември в зала „Арена 
Армеец“. Американската банда включи 
България в турнето си по повод най-
новия си албум When Legends Rise. 
Творбата се появи четири години след 
последния „1000 hp“ и представя стре-
межа на групата да завладее още по-
мащабни музикални територии. 

„За да изградиш новото, трябва да 
изгориш старото до основи. Заглави-
ето на албума е метафора. Животът 
може да е предизвикателен на момен-
ти и да те повали на земята. Но ако се 
вгледаш в себе си и намериш вътреш-
ната си сила, ще се изправиш отново 
и ще успееш. През последните години 
минах през много трудни моменти и 
научих този урок от собствен опит. 
Ние сме решени да бъдем по-добри и 
по-силни в това, което правим. Готови 
сме за работа“, споделя вокалистът 
Съли Ърна.

„Godsmack отдавна заслужиха мяс-

тото си сред най-големите рок групи 
в света и за нас е чест и привилегия 
да организираме първия им концерт в 
София. Освен песни от най-новия ал-
бум феновете ще чуят и всички най-
известни техни хитове, превърнали 
ги в групата, която са сега“, споделя 

Алекси Калев от организаторите на 
шоуто Bulgarian Live Music.

Билетите за концерта могат да 
бъдат намерени в разпространител-
ската мрежа на Eventim. Правостоя-
щите са на цена 70 лв., а седящите 
- 80 и 90 лв.

Определяна за „кралицата на медиите“, за най-вли-
ятелната жена в света и за един от най-големите  
филантропи в американската история, Опра Уинфри 
несъмнено се нарежда сред най-авторитетните и 
уважавани обществени личности на нашето време.

В този сборник тя събира за първи път най-съ-
кровените и затрогващи моменти на просветление, 
вдъхновили милиони зрители на удостоеното с три 
награди „Еми“ телевизионно предаване „Неделни раз-
говори за душата“. Култовото шоу се излъчва над 
две десетилетия, като междувременно Опра пости-
га нечуван успех като медиен предприемач, развива 
редица благотворителни каузи и се превръща в една 
от най-влиятелните жени в САЩ. Получава почетна 
степен от Харвардския университет и е удостоена 
с „Президентския медал на свободата“.

Книгата „Неделни разговори за душата“ е със-
тавена от десет глави, всяка от които представя 
важен етап от духовното пътешествие на самата 
авторка и започва с есе, написано лично от нея. Това 
е невероятна колекция от най-значимите беседи на 
Опра с едни от най-уважаваните духовни лидери. Ви-
зионери като Тони Робинс, Ариана Хъфингтън и Шонда 
Раймс споделят какво са научили, търсейки смисъла 
на живота си. Световно признати учители като Ек-
харт Толе, Мариан Уилямсън и Уейн Дайър обясняват 
сложните ни връзки с егото и изцелителните сили 
на любовта, а автори на бестселъри като Черил 
Стрейд, Елизабет Гилбърт и Елизабет Лесър обсъж-
дат прошката. Сборникът съдържа и над 100 краси-
ви фотографии, по-голямата част от които са от 
имението на Опра в Калифорния, където се заснемат 
„Неделни разговори за душата“.

Американската банда включи България в турнето си по 
повод най-новия си албум When Legends Rise

Три от спектаклите в програмата извеждат на 
фокус експресивността на човешкото тяло

Започна тазгодишно-
то издание на „Световен 
театър в София“, което е 
дванадесето поред. То се 
провежда до 19 юни в Наро-
ден театър „Иван Вазов“, 
театър „Азарян“ - НДК, 
Младежки театър „Нико-
лай Бинев“, Дома на кино-
то и Cinema City. Основен 
акцент на платформата 
ще бъде съвременният по-
литически и документа-
лен театър, представен 
с постановка по нашуме-
лия роман на Илия Троянов 
„Власт и съпротива“ на 
Шаушпил Хановер в копро-
дукция с „Дойчес театер 
Берлин“ с участието на 
Самуел Финци. Предста-
влението разгръща исто-
рическа панорама, която 
обхваща повече от поло-
вин век и показва процеси-
те в България по време на 

тоталитаризма и в годи-
ните на преход. Архивните 
документи се съчетават 
с личните истории на зна-
кови образи от времето.

Три от спектаклите 
извеждат на фокус експре-
сивността на човешкото 
тяло и представят раз-
лични естетически посоки 
в съвременния физически 

театър и танц. Това са 
хипнотичната хореогра-
фия от Фабрицио Фавале в 
„Планината Чирчео“ (Ита-
лия), виртуозното съче-
тание на танц със съвре-
менен цирк в „Неудачници“ 
(Чехия) и взаимодействие-
то между човека и техно-
логиите в интерактивния 
визуален спектакъл „Хака-

наи“ (Франция). Изключи-
телно актуалната тема в 
последния е представена 
от Клер Барден и Адриен 
Мондо. На японски „хака-
наи“ назовава нетрайното 
и крехкото, временното 
и отминаващото.  Хоре-
ографията се изпълнява 
в специален куб, който 
се превръща в среда на 
движещи се образи, съз-
давани в реално време в 
диалог между движение на 
човешкото тяло, музика и 
дигитални технологии. Тя 
отправя към поетично пъ-
тешествие в удоволствие 
от играта между въобра-
жението и реалността. 
След представлението 
зрителите ще имат въз-
можност да разгледат 
отвътре сценичната ин-
сталация.

Съвременните тех-

Петата част на науч-
нофантастичната пореди-
ца „Джурасик парк“ е вече 
по кината. Сценаристът 
на новия „Джурасик свят: 
Рухналото кралство“ Ко-
лин Тревъроу споделя, че в 
известна степен филмът 
е посветен на алчността 
в съвременния свят. „Иска-
хме да се фокусираме вър-
ху нашата отговорност 
за животните, които са 
създадени в резултат на 
тази алчност. От дру-
гата страна показваме 
най-мрачните и долни ин-
стинкти на хората, които 
изпъкват най-ярко, когато 

са замесени много пари“, 
казва Тревъроу.

Минали са три години, 
откакто увеселителни-
ят парк „Джурасик“ е бил 
разрушен от избягали ди-
нозаври. Островът Исла 
Нублар е изоставен от 
хората и вече се населява 
единствено от оцелелите 
динозаври, които са наме-
рили убежище в джунгла-
та.

Когато вулканът на ос-
трова се активизира, Оуен 
(Крис Прат) и Клеър (Брайс 
Далас Хауърд) започват 
операция по спасяването 
на оцелелите динозаври 

и евакуацията им от не-
прекъснато растящата 
опасност. Оуен е твърдо 
решен да открие любимка-

та си Блу, която все още 
се скита из джунглата. 
Междувременно Клеър е 
преоткрила своето възхи-

щение към тези създания 
и превръща тяхното оце-
ляване в мисията на своя 
живот. 

След пристигането на 
острова, който бавно бива 
завладян от горещата 
лава, членовете на експе-

дицията разбират, че съ-
ществува много по-голям 
заговор, който цели да ус-
танови на Земята опасен 
световен ред, невиждан от 
праисторически времена…

Финалът на „Джура-
сик свят: Рухналото крал-
ство“ ще накара публиката 
да иска още, като точно 
това е бил и замисълът на 
създателите на проекта. 
„Желанието ни беше хора-
та да се питат какво ще 
се случи след това, дока-
то по-старите филми от 
поредицата имаха доста 
ясен край. Докато работи-
хме с Дерек Конъли (със-
ценарист), мислехме също 
така какво ще се стане в 
бъдеще“, споделя сценарис-
тът Колин Тревъроу. 

нологии правят достъпни 
мащабните театрални 
продукции, затова и тази 
година програмата „Све-
товен театър в София“ 
включва две прожекции. 
В Cinema City може да се 
види сателитната про-
жекция на Шекспировата 
трагедия „Юлий Цезар“ 
със звездите Бен Уишоу 
(„Парфюмът“, „Момичето 
от Дания“, „Скайфол“) и 
Мишел Феърли („Игра на 
тронове“).

Софийската публи-
ка ще може да посети и 

филмиран вариант на на-
шумелия спектакъл „Три 
сестри“, с който младият 
руски режисьор Тимофей 
Кулябин покори сцените 
в Москва, Виена, Париж и 
Тулуза. Неговият необик-
новен сценичен прочит 
превежда класическата 
Чехова пиеса на жестоми-
мичния език на глухонеми-
те.

Всички представления 
са с превод на български 
език, като билети могат 
да бъдат закупени на ка-
сите на театрите.
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Десислава 
Бакърджиева

Хърватия е популярна 
туристическа дестина-
ция, която привлича пъте-
шественици от цял свят 
най-вече с красивите си 
морски курорти и живопис-
ни плажове. Тази страна 
обаче не е богата само на 
природни забележително-
сти, а и на културни, ис-
торически и архитектур-
ни обекти. Всички тези 
дадености на държавата 
могат да се открият заед-
но на едно място - в сто-
лицата й Загреб. Градът е 
разположен по склоновете 
на планина Медведница и 
покрай бреговете на река 
Сава. Населеното място е 
разделено на Горни и Долни 
град, като и двата района 
са изпълнени с неповторим 
дух и култура от различни 
епохи. Навсякъде за мина-
лото напомнят добре запа-
зени фасади, които заедно 
с китните улици и площади 
създават неповторима ат-
мосфера от съжителство-
то на различни времена и 
общества.

Макар че археологиче-
ските проучвания доказ-
ват, че територията на 
днешната хърватска сто-
лица е обитавана още от 
неолита и е била римски 
център Андаутония, Загреб 
е споменат за пръв път в 
писмен паметник през 
1094 г. По това време ун-
гарският крал Ладислав на 
път за Адриатика основава 
Загребското епископство 
на хълма Каптол (Долни 
град), който се превръща в 
духовен център. Съседният 
хълм Градец (Горен град) се 
развива преди всичко като 
занаятчийско и търговско 
средище. В средата на XIII 
век татарите опустоша-
ват Унгария, а крал Бела 
IV бяга в Загреб, където 
жителите му предоста-
вят сигурно убежище. В 
знак на благодарност през 
1242 г. владетелят издава 
була (указ), с която дава на 
Загреб статут на свобо-
ден град. За тези времена 
всеки ден символично на-
помня 

кулата Лотршчак, 

от която топовен из-
стрел повече от стотина 
години отбелязва пладне.

Единствено запазена 
от времето на средновеко-
вен Градец, който е бил опо-
жарен през първата полови-
на на XVIII век, е Каменната 
порта. От огнената сти-
хия като по чудо е спасена 
иконата на Света Богоро-
дица, която и до днес закри-
ля Загреб от своя олтар. Тя 
се почита с тържествена 
процесия всяка година на 31 
май, който е и празникът на 
Загреб.

Днес в Горни град се на-
мират президентската ре-
зиденция, историческата 
църква „Св. Марк“, хърват-
ският парламент и много 

музеи и галерии - всички 
те са разположени на ро-
мантични каменни улици, 
осветявани от газови лам-
пи във вечерните часове. 
Долни град пък е приютил 
много ресторанти, кафене-
та, театри и паркове. Там 
се издига и 

Загребската катедрала, 

която е построена в 
готически стил. Внуши-
телният й силует се изви-
сява над града и се вижда 
от почти всяка точка на 
столицата. Римокатоличе-
ската катедрала е не само 
най-високата сграда в Хър-
ватия, но и най-монумен-
талната храмова сграда 
в готически стил на юго-
изток от Алпите. Пълното 
й име е „Катедрала на Въз-
несение Богородично и св. 
св. Стефан и Владислав“. 
Недалеч от този обект е 
сърцето на града - 

площад „Бан Йосип Йелачич”, 

който е основно място 
за срещи на местните. Той 
съществува от XVII век, 
като сградите около него 
са били строени в течение 
на стотина години и пред-
ставляват палитра от 
стилове - от класицизъм 
и сецесион до модернизъм. 
Най-старата къща на пло-
щада - на №15, датира от 
1827 г. Според една легенда 
Загреб е получил името си 
от случайна среща на това 
място, когато един вицек-
рал извикал на момиче, кое-
то стояло до кладенеца в 

източната част на площа-
да: „Мандушо, заграби”. От-
тогава кладенецът се на-
рича Мандушевац, а градът 
Загреб. Днес фонтанът 
Мандушевац, разположен 
само на няколко стъпки от 
истинския извор, е атрак-
ция и за туристите, и за 
жителите на Загреб, които 
хвърлят монети в него за 
късмет.

Съвсем близо до „Бан 
Йосип Йелачич” е и 

най-известният пазар на 
открито в столицата - 
Долац, 

изпълнен с  пъстри 
цветове, аромати и вку-
сове. На него можете да 
си устроите незабравимо 
гастрономическо преживя-
ване или просто да си ку-
пите сувенири за спомен. 
В съседство има различни 
магазинчета, най-интерес-
ните сред които са тези 
за вратовръзки. Всъщност 
този мъжки аксесоар е 
произлязъл от Хърватия 
и се наричал крават, чи-
ято етимология идва от 
„кроат” (хърватин). Дру-
го важно изобретение е 
автоматичната писалка, 
която е измислена именно 

в Загреб. През 1906 г. инже-
нерът новатор Едуард Сла-
волюб Пенкала патентова 
първия механичен молив на 
света, а през 1907 г. и пър-
вата автоматична писалка 
с гъсто мастило. 

До Горния град може да 
се стигне по два начина. 
По-лесният е от ул. „Или-
ца” да се качите на фуни-
кольора – най-късата въ-
жена железница на света, 
предназначена за градски 
транспорт. Така максимал-
но бързо ще се озовете на 
кулата Лотршчак. Другият 
е пеша по правилните ули-
ци, като тръгнете от пло-
щад „Бан Йосип Йелачич”. 
По пътя си можете да види-
те музиканти в традицион-
ни носии, да преминете 
през Каменната порта със 
статуята на Дева Мария и 
да достигнете до църква-

та „Св. Марк“, разположе-
на в центъра на площад с 
правоъгълна форма, носещ 
същото име. Мястото е и 

център на символите на 
хърватската държавност. 

Площадът е ограден 
от сградите на хърват-
ския парламент и прави-
телство, както и тези 
на конституционния съд 
и кметството на Загреб. 
В Горния град се намира и 
църквата „Св. Катерина”, 
която е един от най-добре 
запазените примери за ба-
роковия разкош. В Горния 
град може да се насладите 
на най-романтичната пано-

рамна гледка, разхождайки 
се по алея, на която може-
те да видите поседналия 
на пейка поет Антун Гус-
тав Матоша, чиято ста-
туя определено крие много 
тайни. Недалече се намира 
още едно място за „бяг-
ство” от градската врява 
- Ботаническата градина 
с една от най-богатите 
сбирки от растения в Ев-
ропа, наброяващи 10 000 
вида. Всъщност зелените 
оазиси за почивка се нами-
рат почти на всяка крачка 
в Загреб. 

В Горния град има и 
редица музеи – археологи-
чески, на изкуствата и за-
наятите и този на града, 
в който по модерен начин 
е интерпретирано мина-
лото на Загреб от праис-
торически времена, та чак 
до наши дни. Доста посе-
щаван е и Музеят на раз-
битите връзки. В него са 
изложени вещи, разкриващи 
всички етапи на любовта и 
раздялата. До всеки експо-
нат има писмени обясне-
ния, разказващи за страст, 
ревност, болка и искрени 
чувства. Тези спомени са 
събрани от целия свят и 
всеки може да остави пред-
мет и да напише на листче 
своята история. 

Какво друго трябва да 
знаете за хърватската 
столица? Може би, че 

синьото е цветът на 
Загреб. 

Една кратка разходка 
по улиците е достатъчна, 
за да се убедите в това. 
Вижда се на герба на гра-
да, на трамваите, автобу-
сите, като дори фуникульо-
рът е син. Това е цветът и 
на екипите на загребските 
спортисти – на футболния 
клуб „Динамо”. Синьото 
присъства и в комплекси-
те за любителски и про-
фесионален спорт, които 
са пръснати из целия град 
– в залата на баскетболния 
клуб „Цибона”, в спортно-
развлекателния комплекс 
„Ярун” и т.н. 

Загреб несъмнено заема 
водещо място и сред градо-
вете с най-добре развита 
кафе култура. Кафенетата, 
ресторантите и сладкар-
ниците са пръснати нався-
къде из китните улички, а 
от тях се носи изкусителен 
аромат, на който не можеш 
да устоиш. 

Църквата „Св. Марк“ е 
разположена в центъра на 
площад с правоъгълна форма

Вратовръзката е произлязла 
от Хърватия 

Входът на катедралата

Загребската катедрала се вижда 
от почти всяка точка на града

Най-известният пазар на открито 
в столицата - Долац

Площад „Бан Йосип Йелачич” – 
сърцето на столицата

Тържествена 
процесия за празника 
на Загреб

Снимки авторът



28 Ñòðîèòåë СПОРТ петък, 8 юни 2018

Битката за световния връх започва на стадион „Лужники“ в Москва

Страниците 
подготви 
Теодор Николов

Мондиал 2018 несъмне-
но ще бъде едно от най-
емблематичните спорт-
ни събития на годината. 
Световното първенство, 
на което домакин ще бъде 
Русия, ще се проведе от 
14 юни до 15 юли. Групите 
и съставите вече са ясни, 
остава търпеливо да из-
чакаме откриването и да 
се насладим на Великата 
игра.

Групите

Всеки тим се готви за 
своя дебют, а в груповата 
фаза се очакват доста 
сблъсъци с неясен край. 
Световният шампион 
Германия попадна в група 
F заедно с отборите на 
Мексико, Швеция и Корея. 
Играчите на Йоаким Льов 
ще започнат защитата на 
титлата си срещу Мекси-
ко на стадион „Лужники“ в 
Москва на 17 юни. 

Д о м а к и н ъ т  Р у с и я 
имаше късмет, защото в 
неговата група А място 
намериха тимовете на 
Саудитска Арабия, Египет 
и Уругвай. На откриване-
то мачът ще бъде между 

„Сборная“ и Саудитска 
Арабия на 14 юни от 17 ч., 
отново на „Лужники“.

С интригуващ сблъ-
сък се очаква да започне 
и първата среща в група 
B, която ще е между акту-
алния европейски шампион 
Португалия и бившите но-
сители на короната – Ис-
пания. Другите два отбо-
ра в тази група са Мароко 
и Иран. 

В група C финалистът 
от последното Европей-
ско първенство Франция 
ще спори с тимовете на 
Австралия, Перу и Дания. 
В първия си мач от Мон-
диала „петлите“ ще се 
изправят срещу австра-
лийците.

Началото за група D 
ще отбележи мачът меж-
ду един от фаворитите 
Аржентина и дебютанта 
Исландия. Останалите 
тимове в D са Хърватия и 
Нигерия. 

Петкратният свето-
вен шампион Бразилия е в 
група F в компанията на 
Швейцария, Коста Рика и 
Сърбия. В Група G се озо-
ваха Белгия, Панама, Тунис 

и Англия. 
Жребият отреди в по-

следната осма група H да 
премерят сили Полша, Се-
негал, Колумбия и Япония.

Програмата:

Група А
14 юни Русия – Саудит-

ска Арабия (Москва, ста-
дион „Лужники“, 17 часа)

15 юни Египет – Уруг-
вай (Екатеринбург, 14 
часа)

19 юни Русия – Египет 
(Санкт Петербург, 20 
часа)

20 юни Уругвай – Сау-

дитска Арабия (Ростов, 17 
часа)

25 юни Уругвай – Русия 
(Самара, 16 часа)

25 юни Саудитска Ара-
бия – Египет (Волгоград, 
16 часа)

Група В
15 юни Мароко – Иран 

(Санкт Петербург,  17 
часа)

15 юни Португалия – 
Испания (Сочи, 20 часа)

20 юни Португалия – 
Мароко (Москва, стадион 
„Лужники“, 14 часа)

20 юни Иран – Испания 
(Казан, 20 часа)

25 юни Иран – Португа-
лия (Саранск, 20 часа)

25 юни Испания – Маро-
ко (Калининград, 20 часа)

Група С
16 юни Франция – Ав-

стралия (Казан, 12 часа)
16 юни Перу – Дания 

(Саранск, 18 часа)
21 юни Франция – Перу 

(Екатеринбург, 14 часа)
21 юни Дания – Ав-

стралия (Самара, 17 часа)
26 юни Дания – Фран-

ция (Москва,  стадион 
„Лужники“, 16 часа)

26 юни Австралия – 

Перу (Сочи, 16 часа)
Група D
16 юни Аржентина – 

Исландия (Москва, „Откри-
тие Арена“, 15 часа)

16 юни Хърватия – Ни-
герия (Калининград, 21 
часа)

21 юни Аржентина – 
Хърватия (Нижни Новго-
род, 20 часа)

22 юни Нигерия – Ис-
ландия (Волгоград, 17 часа)

26 юни Нигерия – Ар-
жентина (Санкт Петер-
бург, 20 часа)

26 юни Исландия – Хър-
ватия (Ростов, 20 часа)

Група Е
17 юни Коста Рика – 

Сърбия (Самара, 14 часа)
17  юни  Бразили я  – 

Швейцария (Ростов, 20 
часа)

22  юни Бразили я  – 
Коста Рика (Санкт Пе-
тербург, 14 часа)

22 юни Сърбия – Швей-
цария (Калининград, 20 
часа)

27 юни Сърбия – Брази-
лия (Москва, стадион „От-
критие Арена“, 20 часа)

27 юни Швейцария – 
Коста Рика (Нижни Новго-
род, 20 часа)

Група F
17 юни Германия – Мек-

сико (Москва, стадион 
„Лужники“, 17 часа)

18 юни Швеция – Репу-
блика Корея (Нижни Новго-
род, 14 часа)

23 юни Германия – Шве-
ция (Сочи, 17 часа)

23 юни Република Ко-
рея – Мексико (Ростов, 20 
часа)

27 юни Република Корея 
– Германия (Казан, 16 часа)

27 юни Мексико – Шве-
ция (Екатеринбург, 16 
часа)

Група G
18 юни Белгия – Панама 

(Сочи, 17 часа)
18 юни Тунис – Англия 

(Волгоград, 20 часа)
23 юни Белгия – Тунис 

(Москва, „Откритие Аре-

на“, 14 часа)
24 юни Англия – Панама 

(Нижни Новгород, 14 часа)
28 юни Англия – Белгия 

(Калининград, 20 часа)
28 юни Панама – Тунис 

(Саранск, 20 часа)
Група Н
19 юни Полша – Се-

негал (Москва, стадион 
„Лужники“, 14 часа)

19 юни Колумбия – Япо-
ния (Саранск, 17 часа)

24 юни Япония – Се-
негал (Екатеринбург, 17 
часа)

24 юни Полша – Колум-
бия (Казан, 20 часа)

28 юни Япония – Полша 
(Волгоград, 16 часа)

28 юни Сенегал – Ко-
лумбия (Самара, 16 часа)

Срещите 

ще се проведат в Мос-
ква, Санкт Петербург, 
Сочи, Казан, Ростов, Кали-
нинград, Нижни Новгород, 
Самара, Саранск, Волго-
град и Екатеринбург.

На легендарния мос-
ковски стадион „Лужники“ 
ще се играят първият и 
последният мач от Све-
товното първенство по 
футбол 2018. Комплексът, 
открит през 1956 г., е ос-
новно ремонтиран. Днес 
той разполага с 81 000 
седящи места. „Лужники“ 
е посрещал Олимпийските 
игри през 1980 г., финала 
на Шампионската лига 
през 2008 г., Световното 
първенство по лека атле-
тика през 2013 г., както 
и големи музикални съби-
тия – концерти на Майкъл 
Джексън, „Ролинг Стоунс”, 

Мадона, „Металика”, U2, 
„Ред Хот Чили Пепърс”  
и др.

Москва е единстве-
ният от всички градове 
участници в Световното, 
който ще се представи 
с два стадиона. Освен 
на легендарния „Лужники“ 
мачове ще се играят и на 
„Откритие Арена“, от-
ворен през 2014 г. Това е 
стадионът на ФК „Спар-
так Москва“. Фасадата 
на съоръжението се със-
тои от стотици червени 
и бели „диаманти“, които 
символизират цветовете 
на отбора, а когато Русия 
играе на него, те се про-
менят.

Интерес привлича и 
„Централен стадион“ в 
Екатеринбург, който е 
твърде малък съгласно 

изискванията на ФИФА. 
Затова съоръжението, 
на което играе второ-
разрядният ФК „Урал“, е 
реконструирано. Постро-
ена е временна трибу-
на за 12 000 зрители, с 
което капацитетът му 
достига 35 000 седящи 
места. След турнира тя 
естествено ще бъде де-
монтирана. Все пак едва 
ли има друг стадион в све-
та с трибуна извън ста-
диона…

Любопитна е и „Самара 
Арена“, която се намира в 
столицата на регион Са-
мара. Съоръжението впе-
чатлява с необичайната 
си архитектура – то при-
лича на космически кораб. 
Куполовидният стадион 
ще стане дом на „Криля 
Советов“ след края на фо-
рума.

Топката за мача на от-
криването на Мондиал 2018 
се приземи след полет в 
открития Космос.

Футболната топка, 
с която ще бъде изигран 
мачът на откриването на 
Мондиал 2018, се завърна 
на земята след пътува-
не в открития Космос. 
Кълбото беше качено в 
международна космическа 
станция през март тази 
година. А наскоро беше 
свалено на земята от 
космически кораб „Съюз 
МС-07“.

Топката, която се при-
земи в Казахстан, пътува 
заедно с американския 
астронавт Скот Тингъл, 
руския космонавт Антон 
Шкаплеров, както и с япо-

Москва, стадион „Лужники“

Санкт Петербург

Калининград Екатеринбург
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ВИСША ЛИГА И ПЪРВА ДИВИЗИЯ

В началото на юни се изигра 13-и кръг от Българ-
ската строителна футболна лига (БСФЛ), който се 
оказа фатален за някои отбори, борещи се за челни 
позиции във Висша лига и Първа дивизия.

Дербито между „Инфра Холдинг“ и „Каммартон 
България“ беше съпътствано от множество обрати 
и в резултата, и в представянето на двата тима. 
В крайна сметка победител стана „Инфра Холдинг“ с 
5:4 гола. Двубоят започна по-добре за каммартонци, 
които успяха да поведат в резултата чрез Кристиан 
Кирилов, но до края на първата част Иво Велчев („Ин-
фра Холдинг“) възстанови равенството. През втората 
част „Холдингът“ започна ударно и чрез нови два гола 
на Иво Велчев и един на Георги Асенов отново поведе. 
„Каммартон“ не се отказаха - Георги Серафимов на два 
пъти и попадение на Славчо Теодосиев доведоха до ра-
венство. Така се стигна до развръзката в последната 
минута на мача, когато Димитър Димитров (Инфра) 
отбеляза победния гол в срещата.

„Марибор строй“ постигна важен успех срещу 
тима на „Бокал“ в борбата за третото място в шам-
пионата с резултат 5:3. Това стана благодарение на 
четири гола на Борислав Беширов и един на Николай 
Георгиев за „Марибор“. Попаденията във вратата за 
бокалци реализираха Георги Братованов, Владимир Ва-
силев и Георги Боянин. С тази си загуба „Бокал“ намали 
шансовете си на минимални да триумфира като шам-
пион за първи път в лигата.

В двубоя на средняците във Висша лига между 
„Монтаж Строителни Конструкции“ и „Контракт 
Сити“ победител стана тимът на „монтажниците“, 
който отбеляза по един гол в първата и втората част 
на мача благодарение на точния мерник на Петър Кой-
чев и Александър Генов. Положителното за отбора на 
„гражданите“ е, че се завърнаха две от ключовите им 
фигури - Димитър Бъчваров и Георги Петров, които 
бяха контузени. 

Бомбата на кръга в Първа дивизия поднесе отбо-
рът на АПИ, който изненада един от претендентите 
за Шампионската титла в дивизията - „Рутекс“. Ма-
чът завърши с 13:6 след голове на Васил Котков (6), 
Георги Стаматов (3), Иван Досев (2), Данаил Златанов 
(1) и Васил Михайлов (1) за „агентите“. За „Рутекс“ 
точни бяха Евгени Стефанов (3), Петър Ванков (1), 
Борислав Стефанов (1) и автогол на Иван Досев. 

Временните водачи в дивизията „Пайп систем“ 
бяха безкомпромисни и се наложиха с 12:0 над „Строи-
телния техникум“. Успехът на „Пайп систем“ донесоха 
Денис Борисов (4), Стефан Манджуков (3) и Ивайло 
Стойчев (3), Диан Илев (1) и Емил Маринов (1).

Другият отбор, борещ се за първа позиция в ди-
визията - „Адамант Сървис Груп“, макар и трудно 
надделя с 5:3 над „Теразид“. Това стана след четири 
гола на Илия Гущеров и автогол на Боян Димитров. За 
„канарчетата“ се разписаха Юлиан Илиев (2) и Боян 
Димитров (1).

С хеттрик на холандското си острие Денис Крол 
отборът на „Кордеел България“ се наложи с 6:1 над 
„Главболгарстрой“. Другите голове за „Кордеел“ бяха 
дело на Борислав Даскалов (2) и Милен Кръстев (1), 
а почетният гол за „Главболгарстрой“ беше на Георги 
Политов. С тази победа тимът на „Кордеел“ става 
четвъртият претендент за шампионската титла в 
дивизията. 

В двубоя на т.нар. опашкари между „Кондекс“ и „Ар-
хитектурно студио Стивън Джордж“ победата бе за 
„архитектите“ - 4:2. За по-добрите се разписаха Калин 
Трачев (2), Йордан Начев (1) и Ивайло Костов (1), а за 
„Кондекс“ – Ивайло Русев и Явор Стоянов.

неца Норишиге Канай. 

30 нови хотела изникнаха 
в Москва заради Мондиал 
2018

Около 30 нови хотела 
са построени в Москва 
през последните чети-
ри години като част от 
подготовката на града за 
домакинството на Мон-
диал 2018. Това е обявил 
зам.-кметът на руската 
столица Марат Хуснулин. 
„От спечелването на до-
макинството на Светов-
ното първенство през 
2014 г. са построени 27 
хотела с общо 5000 стаи“, 
добавил той. По неговите 
думи подготовката за 
Световното първенство 
е довела до развитие на 
хотелиерската индустрия 
в Москва, като в града са 
открити не само голям 
брой обекти, но и има на-
растващ поток от турис-
ти. „Ние считаме, че посе-
тителите ще продължат 
да се увеличават и след 
провеждането на Монди-
ала. Като цяло Москва се 
преобрази и в близките 
години очакваме истински 
бум на туристи“, коменти-
рал още Марат Хуснулин и 
допълнил, че през 2018 г. в 
Москва планират да от-
крият 15 нови станции на 
метрото.

Съдиите ще могат да по-
казват червени картони 
при извънигрови инциден-
ти.

Съдиите на Мондиал 
2018 в Русия ще могат да 
показват червени картони 
при извънигрови инциден-
ти, които са забелязани 
от системата за видео 
повторения (ВАР), обяви-
ха от Международния борд 
по правилата на играта 
(IFAB).

„ А ко  и м а  н я к а к в о 
действие, което е пропус-
нато и по-късно се обърне 
внимание чрез системата 
ВАР, може да се информи-
ра съдията и той може да 
покаже червен картон на 
футболиста, дори и да е 
по-късно в мача“, уточнил 
техническият директор 
на IFAB Давид Елрей.

„Не очакваме това да 
се случва много често. 
Ще се използва само при 
ситуации със сериозни 
нарушения за червен кар-
тон”, добавил той.

Системата ВАР ще 
бъде използвана за първи 
път на световно първен-
ство по футбол на турни-
ра в Русия.

Феномена прогнозира 
титла за Бразилия.

Бившият нападател и 
легенда на Бразилия Ро-
налдо, популярен още с 
прозвището Феномена, 
прогнозира титла за съ-
народниците си. 

„Отборът на Испания 
е с отлични футболисти, 
които се намират в добра 
форма. Но все пак моят 

фаворит е Бразилия. Наши-
ят тим не блести особено 
и не отговаря на очаквани-
ята за зрелищен футбол, 
но за сметка на това е 
изключително ефективен. 
За мен Бразилия и Испания 
са фаворити да стигнат 
до финала, като бразил-
ците ще спечелят. Като 
най-добър футболист на 
турнира виждам Неймар”, 
казва Роналдо в докумен-
тален филм, посветен на 
Мондиал 2018.

38-годишен австралиец се 
нарежда до Пеле.

Ветеранът Тим Кейхил 
попадна в окончателния 
състав от 23-ма футбо-
листи на Австралия за 
финалите на Мондиал 2018 
в Русия. 38-годишният на-
падател ще получи шанс 
да участва и да се разпи-
ше на четвърто световно 
първенство, с което може 
да се нареди до легендата 

Пеле и до германците Уве 
Зеелер и Мирослав Клозе. 
Кейхил, който има 105 мача 
за националния отбор и 
е водещ реализатор с 50 
попадения, през пролетта 
игра в английския второ-
дивизионен клуб „Милуол“, 
но не успя да се разпише в 
десет срещи.

Холандският специалист 
Берт ван Марвайк,

който ще води тима 
на Австралия, селекти-
ра трима вратари, седем 
защитници, шест полу-
защитници и седем напа-
датели. Само трима от 
тези футболисти играят 
в австралийската А лига 
и това са 19-годишният 
Даниел Арзани, Димитри 
Петратос и Джош Рис-
дън. Марк Милиган попад-
на в състава на Австра-
лия за четвърто поредно 
Световно първенство, 
въпреки че не записа нито 
минута участие на Мон-
диал 2006. Сформираният 
отбор изкара 2-седмичен 
лагер в Турция, където по-
стигна и впечатляваща 
победа с 4:0 в контрола 
срещу Чехия.

„Много съм доволен от 
отношението и желание-
то за работа на всички 
играчи по време на лаге-
ра в Турция. Това донякъ-
де усложни моята задача, 
защото всеки един даде 
всичко от себе си и за мен 
беше трудно да опреде-
ля окончателния състав 
и да се откажа от някои 
момчета", коментира Ван 
Марвайк.

Последната проверка 
на Австралия преди Мон-
диал 2018 е в Будапеща 
срещу Унгария на 9 юни, 
а седмица по-късно е пър-

вата среща 
на отбора от 
Група С срещу 
Франция.

Нападателят на „Пари 
Сен Жермен“ и на нацио-
налния отбор на Бразилия

 Неймар е готов на 80% за 
Световното 

п ъ рве н с тво  в  Р у -
сия. Нападателят получи 
травма на 25 февруари в 
мача от първенството 

на Франция между ПСЖ и 
„Марсилия“ (3:0). Неймар 
напусна терена на носил-
ка, а впоследствие ле-
карите установиха, че е 
счупил костица на ходило-
то и е изкълчил глезена на 
десния крак. В началото на 
март 26-годишният брази-
лец бе опериран, а на 3 юни 
изигра първия си мач след 
травмата, отбелязвайки 
гол при победата над Хър-
ватия (2:0) в контрола.

„Радвам се, че успях 
да се върна на терена и 
да вкарам гол. Много съм 
щастлив. Все още изпит-
вам малко страх, но с 
всяка тренировка се по-
добрявам. Постепенно се 
чувствам по-добре, макар 
още да чувствам диском-
форт. Но това е нормално, 
защото не съм бил на те-
рена дълго време”, споде-
лил Неймар.

Преди Мондиал 2018 на-
ционалният отбор на Бра-
зилия ще проведе още един 
приятелски мач. На 10 юни 
петкратният световен 
шампион ще играе с тима 
на Австрия, който по-ра-
но постигна победи срещу 
Русия (1:0) и Германия (2:1).

Контузията на звездата 
Мохамед Салах се отразява 
негативно на отбора на 
Египет 

в дните преди старта 
на Световното първен-
ство в Русия. Нападателят 
на „Ливърпул” се възстано-
вява от контузия в рамото, 
която получи във финала на 
Шампионската лига срещу 
„Реал Мадрид“. В последна-
та контрола Египет завър-
ши 0:0 с Колумбия в Берга-
мо и вече пет поредни мача 
няма победа. 

Хърватският халф на 
„Барселона“ Иван Ракитич 
направи интересен комен-
тар по адрес на съотбор-
ника си на „Камп Ноу” Ли-
онел Меси. Ракитич заяви, 
че ако аржентинецът е бил 
тенисист вместо футбо-
лист, е щял да спечели 50 
титли от „Големия шлем”. 

Ракитич и Меси ще бъдат 
съперници на Мондиал 2018 
в Русия, 

тъй като Хърватия и 

Аржентина са в Група D.
„Както и на останали-

те ми съотборници, които 
отиват на Световното, 
така и на него му пожелах 
успех”, е споделил Раки-
тич. 

Друг любопитен факт 
е, че 

близо 30 хиляди мексиканци 
ще пътуват за Русия. 

Това съобщи министъ-
рът на външните работи 
на страната Карлос де 
Икаса. По време на прес-
конференция той е уверил, 
че правителството ще 
направи всичко възможно, 
за да гарантира безопас-

ността на своите граж-
дани. По думите му шест 
хиляди души ще пътуват 
от Мексико, а останалите 
ще го направят от САЩ и 
европейски държави. На 
руска територия за тях 
ще се грижат четири кон-
сулства. Мексико започва 
своето представяне на 17 
юни на стадион „Лужники“ 
срещу Германия.

Официално: Аржентина 
атакува Световната купа 
без Икарди.

Селекционерът на ар-
жентинския национален 
тим Хорхе Сампаоли на-
зова имената на 23-мата 
футболисти, които ще 
играят на Световното 
първенство. Прави впе-
чатление отсъствието на 
топстрелеца на „Интер“ 
Мауро Икарди, който на-
прави силен сезон с милан-
ския отбор. „Деветката” 
на „нерадзурите” натру-
па повече попадения през 
сезона от всички други 
повикани, с изключение на 
Лионел Меси.

Четиримата в атака 
за „лос гаучос” ще бъдат 
Меси, Пауло Дибала, Гонса-
ло Игуаин и Серхио Агуеро. 
Преди седмица наставни-
кът на аржентинците 
беше обявил списък от 
цели 35-има футболисти. 
Енцо Перес от „Ривър 
Плейт“, Рикардо Сенту-
рион и Лаутаро Мартинес 
от „Расинг“ също не попад-
наха в списъка за мачове-
те на руска земя.

Вратарят на „Тигрес“ 
Нахуел Гусман беше измес-
тен от Франко Армани от 
„Ривър Плейт“. Другите 
двама вратари на „албисе-
лесте” са Серхио Ромеро 
(„Манчестър Юнайтед“) 
и  Вилфредо  Кабайеро  
(„Челси“).
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В следващия брой очаквайте

ТЕМАКСБ – АНАЛИЗИ И 
МОНИТОРИНГ

ИНТЕРВЮ

Мониторинг на 
обществените 
поръчки – април 2018 г.

Инж. Михаил Киров, изп. директор 
на Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър

„ПРСР 2014 – 2020” – 
възможност за развитие 
на селските райони 
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Специални кореспонденти Елица Илчева, Георги Сотиров Печат „СОФИЯ ПРИНТ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД
Разпространение 
„Български пощи“ ЕАД

КОРЕСПОНДЕНТИ ОТ ОП НА КСБ: Тонка Каравидова, Петя Пенчева – ОП-Бургас, инж. Венетка Витанова – ОП-Варна, Мариана Иванова – ОП-Видин,  
Анелия Кулинова – ОП-Пазарджик, Звезда Димитрова-Кошничарова – ОП-Сливен, Даниела Димитрова-Йовчева – ОП-Ямбол,  
Радослава Пенкова – ОП-Враца, инж. Петра Георгиева – ОП-София, Василена Димова – ОП-Русе, Роза Никова – ОП-Кюстендил,  
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„Вестник Строител“ ЕАД е притежател на марките „Вестник Строител“ и „Строител“ 
съгласно Рег. №90849 и Рег. №90848 на Патентно ведомство на Република България

Реклама – Ренета Николова, 0888 55 39 50 

Годишната награда 
за 2013 г. на НСОРБ 

в категория 
„Печатни медии“

Почетен плакет на 
ВСУ „Любен Каравелов“

2017 г.

Юбилеен плакет на 
ВТУ „Тодор Каблешков“

2017 г.

Специален приз 
„Скритото добро“ 

на Столичната 
община, 2017

Годишната награда 
на ББАПБ „Медия 
на годината“ за 
2014 г. за принос 

в областта 
на пътната 
безопасност

Наградата за 2010 г. на Съюза на юристите 
в България и на Висшия съдебен съвет 
за публикация в централния печат на 

правна тематика и за точно и обективно 
отразяване дейността на съдебната 

система

Наградата за 2014 г. 
на Националната 

асоциация на 
медиаторите и 

Съюза на юристите в 
България за специален 

принос и подкрепа 
за утвърждаване на 

медиацията

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

Елица Илчева

Преди 12 години мла-
ди ят  британец  Нийл 
Бурман, който е писател, 
журналист и музикален 
продуцент, прави опит 
да скандализира света на 
вис шата мода, като съби-
ра всичките си луксозни 
принадлежности на пло-
щад в Лондон и ги запалва. 
В кладата изгарят дрехи 
и обувки на Dior, Lacoste, 
Gucci, Palph Lauren и Lee; 
обувки Adidas; техника 
Sony и Sharp; компютър 
Mac; Blackberry и още мно-
го други. Призивът му е да 
освободим живота си от 
налаганите от брандове-
те стандарти. Година по-
късно той издава и книга 
със заглавие Bonfire of the 
brands, в която разказва 
за живота си преди и след 
промяната. Дали всичко 
е било ексцентричен пър-
формънс, можем само да 
гадаем. Факт е, че Бурман 
не привлича много после-
дователи. Брандовете 

продължават да налагат 
все по-изненадващи стан-
дарти, защото и модата 
като всичко друго реагира 
чувствително на промени-
те в XXI в., но по нейния си 
- също твърде ексцентри-
чен - начин.

Тази пролет италиан-
ската къща Gucci, която 
системно удивява по-
клонниците си, предложи 
два модела обувки, които 
привлякоха погледите на 
всички. 

Дизайнерите представиха 
мокасини,

за които обявиха, че 
излизат под девиза „Без-
граничен разкош“. Този 

чифт обувки е невероят-
но балансиран между кок-
тейлния стил и фината 
естетика и излъчва лукс с 
всеки детайл. Ушит е от 
100% естествена кожа и 
зелено кадифе, украсено с 
Леонардов принт в свет-
лорозово или синьо. Доба-
вени са плоска подметка, 
вътрешен чорап и златна 
катарама. Резултатът е 
класически неостаряващ 

дизайн. Невероятните мо-
касини струват едва 730 
долара.

Само преди дни на по-
диума на Gucci 

се появи втората им таз-
годишна изненада - мара-
тонки.

Отдавна много от 
брандовете във висшата 
мода се насочиха към про-
изводството на тради-
ционните спортни обувки, 
като се фокусират върху 
тяхната практичност и 
това, че могат да се но-
сят всеки ден, защото се 
правят от леки тъкани. Но 
Gucci SEGA определено не 
са леки, а напротив – тро-
мави и прекалено масив-
ни. Както разбирате от 
името на модела, става 
дума за съюз между ита-
лианската модна къща и 
японската компания SEGA, 
ангажирана в игралната 
индустрия. Благодарение 
на партньорството са на-
правени и ремъците, укра-
сени с големи камъни, кои-
то привличат вниманието 
като игрален автомат, но 
със сигурност не доприна-
сят за удобството. 

Изключителният модел е 
изработен от кожа и велур.

Има много масивна гу-
мена подметка с дълбока 
защита, която покрива 
дори предната част на 
чорапа. Предлагат се в 

Името на модната 
къща Gucci, създадена 
през 1922 г., е един от 
синонимите за луксозни 
стоки. През 60-те го-
дини централата ори-
ентира производство-
то си само в шалове и 
мокасини, украсени със 
златни елементи, и на-
истина има успех сред 
хората, следващи нови-
те тенденции. Но годи-
ната, в която брандът 
прави сериозна крачка, 
е 1989-а. Завръщането 
на голямата сцена над-
минава и най-смелите 
очаквания и служи за 
пример за възстановя-
ването на блясъка на 
всяка модна империя. 
А то става възможно 
благодарение на друга 
икона днес - Том Форд. 
По съвет на американ-
ката Дан Мейло през 
1994 г. собственикът 
на Gucci Доменико дел 
Соле кани за артисти-
чен директор на мод-
ната централа този 
тогава никому неизвес-
тен млад мъж. А той 
приема това за своя 
мисия, като следи едно-
лично всички етапи на 
проектиране и произ-
водство. Нещо, което 
и сега може да служи за 
пример не само в мод-
ния бранш.

шест цвята, доста сход-
ни и малко скучни. Чифтът 
струва 1400 долара. Досе-
щате се, че поради твърде 
специфичния си вид те ще 
бъдат главно за най-луди-
те фенове.
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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

- Бабо, знаеш ли,  
че барабанът, който 
ми подари, беше  
най-хубавият ми 
коледен подарък?

- Наистина ли? – радва 
се бабата.

- Да, защото мама  
ми дава всеки ден по два 
лева, за да не свиря на него!

Могат да бъдат 
печки на палети, 
климатици и други 

устройства, които 
имат определен 

клас ЕЕ
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РЕКЛАМНА ТАРИФА

50За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова
                           0884 20 22 57 – Калоян Станчев

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

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, 

ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, 

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ
%

2018

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

Вестник „Строител“ е произведен в 
условията на система за управление, 
сертифицирана от Bureau Veritas 
Certification по стандарта ISO 9001.

Забележка: Посочените цени не включват ДДС.

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. 

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

ПОЖАРЕН ХИДРАНТ 
НАДЗЕМЕН 

Тип „ХН“ за пожарогасене 
и инсталиране във 

водоснабдителните 
системи, DN 80 PN10/16

ОТ ГОРЕЩО 
ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА

ПРОИЗВЕДЕН  
В БЪЛГАРИЯ 

НОВ 

Сертификат за постоянство 
на експлоатационните 

показатели 1814 – CPR-
169 съгласно БДС EN 

14384:2005

„ОРУДИЦА-2000“ ООД – гр. Елхово, е из-
вестна и утвърдена на българския пазар 
като производител на свързващи елемен-
ти за водопреносни мрежи и системи за 
питейно-битово водоснабдяване и напои-
телни системи:

✓ Чугунени отливки – фасонни части и 
водопроводна арматура – жиба, фланцови 
съединения, скоби водовземни, чугунени 
фланци, капаци шахтови, скари шахтови, 
охранителни гърнета за спирателен кран 
и др.

✓ Стоманени фланци и изделия за  
водопроводи.

✓ Пожарен хидрант надземен с пета.

гр. Елхово, ул. „Ал. Стамболийски“ №169 
тел./факс: 0478 / 88 132, GSM: 0888 78 79 52 
e-mail:orudica@mail.bg   web:www.orudica.com
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ПЕТА ЗА 
ПОЖАРЕН 
ХИДРАНТ


