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Изпълнител на проекта е „Джи Пи Груп“ АД
Мартин Славчев 

Министър-председателят 
Бойко Борисов откри новата 
многофункционална спортна 
зала „Арена Шумен“. Домакин 
на събитието, което се състоя 
на 21 юли, бе кметът на общи-
на Шумен Любомир Христов. 
Изпълнител на проекта е „Джи 
Пи Груп“ АД. Компанията беше 
представена от двамата изп. 
директори - Владимир Житен-
ски, който е и зам.-председател 
на Управителния съвет на Кама-
рата на строителите в Бълга-
рия (КСБ), и инж. Стефан Тотев, 
председател на секция „Високо 
строителство“ към КСБ.

Специално поканени на це-

ремонията бяха едни от най-
големите родни спортисти 
със световно признание – Янко 
Русев, Златан Ванев, Християн 
Тотев, Полина Методиева, Пла-
мен Борисов и Любомира Николо-
ва. Сред гостите бяха народни 
представители, областни упра-
вители и кметове на съседни 
общини, председателят на Об-
щинския съвет на Шумен проф. 
Борислав Беджев, ръководители 
на учебни заведения, държавни 
институции и много граждани. 
Варненският и Великопреслав-
ски митрополит Йоан отслужи 
водосвет и благослови новото 
съоръжение. Приветствие към 
гостите отправи и районният 
мюфтия Месут Мехмедов. Близо 

2300 души бяха сред публиката 
в залата при официалното от-
криване.

Строителството на „Аре-
на Шумен“ се финансира с 
8,5 млн. лв., отпуснати като 
държавна субсидия от прави-
телството през август 2016 г. 
Модерното съоръжение и кра-
сивият парк около него са из-
градени на терена на бившето 
военно поделение „Пети полк“ на 
входа на града. Строителните 
дейности започнаха в началото 
на 2017 г. и бяха изпълнени за по-
малко от година и половина. 

„Всяка нова зала дава тласък 
на развитието на спорта. „Аре-
на Шумен“ ще радва жителите 
и гостите на града и ще даде 

шанс тук да има домакинства 
на повече мероприятия. Обла-
городени и залесени са и окол-
ните площи, които в момента 
представляват прекрасен парк. 
Благодаря на митрополита и мю-
фтията, че са един до друг при 
откриването на спортната зала 
в Шумен. Това е най-добрият при-
мер за етническа толерантност 
и просперитет. Имам още едно 
обещание за дома за възрастни 
хора в града - ще го изградим 
тази година. През август ще 
бъде направена и първа копка на 
автомагистрала „Хемус“ в учас-
тъка Белокопитово – Търговище“, 
заяви министър-председателят 
Бойко Борисов.

Д-р ик.н. 
Николай 
Иванов, 
председател 
на УС на ББАПБ 
и член на УС  
на КСБ:

Безопасността на 
движението по пътищата 
е споделена отговорност 

ИНТЕРВЮ
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Йорданка Фандъкова,  
кмет на Столичната община: 

В София 
предстои много работа 
за строителния 
бизнес

С
ни

м
ка

 О
бщ

ин
а 

Ш
ум

ен



2 СЕДМИЦАТАÑòðîèòåë петък, 27 юли 2018

29 юли

Инж. Николай Чомаковски, член на УС на КСБ 
и изп. директор на „Пайп Систем“ АД

Ренета Николова

На официална церемония в Посол-
ството на Република Франция в София 
посланикът на Франция в България 
Н.Пр. Ерик Льобедел връчи на председа-
теля на Държавна агенция „Национална 
сигурност“ (ДАНС) Димитър Георгиев 
отличителните знаци на степента 
Кавалер на Ордена на Почетния ле-
гион – най-високото и авторитетно 
отличие на френската държава. „За 
мен е особена чест да го връча на Вас, 
който допринасяте от близо 25 г. за 
изграждането и укрепването на ин-
струментите на полицейското съ-

трудничество и на това в областта 
на разузнаването с европейските си 
партньори, включително с Франция“. 
Това заяви в началото на церемония-
та Н.Пр. Ерик Льобедел, посланик на 
Франция. 

„Благодарение на Вашата реши-
телност не преставате да увеличава-
те и укрепвате доверието и сътруд-
ничеството с Франция в областта на 
борбата с тероризма, организираната 
престъпност, нелегалната миграция 
и срещу незаконното разпростране-
ние на оръжия. Не мога да не спомена 
и провеждането на редица успешни 
разследвания срещу международната 

организирана престъпност, довели до 
задържането на извършителите и дали 
възможност да се възпрепятства зло-
употребата с милиони евро“, каза още 
посланикът на Франция. „Вие доприне-
сохте за това ДАНС да се превърне в 
един от най-важните и ценени парт-
ньори на френските служби. Връчване-
то на най-високото отличие на Фран-
ция е доказателство за движещата 
Ви роля в изграждането на ефикасни 
двустранни отношения в услуга на об-
щото европейско пространство за си-
гурност“, допълни Н.Пр. Ерик Льобедел. 

„За мен днес е един изключителен 
ден и голяма чест – да бъда удосто-
ен с това престижно отличие. При-
емам наградата като висока оценка 
за работата на всички служители на 
Агенцията, както и като признание 
за отличното взаимодействие със 
службите от сектора за сигурност и 
обществен ред в България и Франция“, 
заяви от своя страна председателят 
на ДАНС Димитър Георгиев. 

 „Убеден съм, че взаимодействието 
между страните ни ще продължи да се 
развива във възходяща посока, както и 
партньорството между нашите служ-
би за сигурност“, каза още Георгиев. 

ОРДЕНЪТ НА ПОЧЕТНИЯ ЛЕГИОН е френски национален орден (организация), 
учреден от Наполеон Бонапарт на 19 май 1802 г. по примера на рицарските ордени. 
Принадлежността към него е висш знак за отличие, почит и официално признание 
за особени военни или граждански заслуги към Република Франция.

Приемането на членове на Ордена се осъществява от президента на Република 
Франция, който е Велик магистър на Ордена.

Орденът има три степени: кавалер, офицер и командор.
Почетният легион е една от най-важните институции на френската държава 

и един от символите на Френската република.

Снимки Румен Добрев

Емил Христов

Парламентът прие на първо четене про-
мени в Закона за пътищата, предвиждащи 
въвеждането на ТОЛ система и електронна 
винетка. „За“ гласуваха 113 народни предста-
вители, 1 беше „против“, а 69 се въздържаха. 
Промените са свързани с изграждането и 
функционирането на смесената електронна 
система за събиране на таксите за ползване 
на платената пътна мрежа. Превозни сред-
ства над 3,5 тона ще използват системата 
на база изминато разстояние. То ще се из-
числява с монтирано в превозното средство 
бордово устройство, което регистрира да-
нните за изминатото разстояние с помо-
щта на глобална навигационна сателитна 
система. За превозните средства, които ня-
мат такова устройство, законът предвижда 
използването на маршрутна карта. Леките 
автомобили ще бъдат с електронни винетки, 
които ще заменят досегашните хартиени.

Ден преди това на редовното си засе-
дание Министерският съвет увеличи със 
179 996 400 лв. утвърдените за 2018 г. макси-

мални размери на ангажиментите за разходи, 
които могат да бъдат поети от Министер-
ството на регионалното развитие и благоу-
стройството (МРРБ). Промяната е свързана 
с подписания в началото на годината договор 
за проектиране, изграждане и въвеждане на 
електронна система, с която ще се въведе по-
справедлив модел за събиране на пътни такси.

„С приетото Постановление на Минис-
терския съвет не се дава нито лев повече 
от договорените средства за ТОЛ система-
та“, коментира министърът на регионално-
то развитие и благоустройството Николай 
Нанков в кулоарите на Народното събрание. 
Той обясни, че размерът на показателя „анга-
жимент за разходи“ е утвърден в чл. 22, ал. 3 
от Закона за държавния бюджет на Републи-
ка България за 2018 г. С Постановлението се 
увеличава максималният размер на ангажи-
ментите за разходи, или стойността, до коя-
то МРРБ има право да сключва договори през 
годината, а не извършването на действител-
ни разходи. В този смисъл с Постановление-
то не се предоставят допълнителни сред-
ства на Агенция „Пътна инфраструктура“. 

Свилена Гражданска

До 16 септември се 
кандидатства за награда-
та „Достъпен град на ЕС 
2019“. #EUAccessCity е важно 
признание за европейските 
градове и залог за това, че 
обществото е готово да 
осигури безопасен начин на 
живот на хората с увреж-
дания, подчертават от Ев-
ропейската комисия. За нея 
могат да участват градове 
с над 50 хил. жители.

„До 2020 г. се очаква ЕС 
да има 120 млн. души с увреж-

дания, а населението да зас-
тарява все повече. Съюзът 
насърчава равенството на 
възможностите и достъп-
ността за хората с увреж-
дания“, посочват още от ЕК.

Наградата е признание 
за градовете, които са рабо-
тили, за да станат по-дос-
тъпни за хората, и позволява 
на местните власти да по-
пуляризират и споделят най-
добрите си практики. Кан-
дидатурите се подават на 
secretariat@accesscityaward.
eu.

Носител на отличието 

за 2018 г. е Лион, Франция. 
Обществените автобуси в 
града са със 100% достъп-
ност. Осигурено е необходи-
мото оборудване за достъп-
ност в библиотеките, като 
аудиокниги и увеличителни 
екрани. 7,8% от публичните 
служители са хора с увреж-
дания, което е повече от 
минималната квота от 6% 
според френското законода-
телство.

За кампанията „Достъп-
на България“ на Комисията за 
защита от дискриминация 
четете в следващ брой на 
в. „Строител“ в интервюто 
с доц. д-р Ана Джумалиева, 
председател на Комисията.

Росица Георгиева

Областният съвет 
(ОС) на Областното пред-
ставителство на Кама-
рата на строителите в 
България (ОП на КСБ) в 
София проведе извънредно 
заседание. Инж. Любомир 
Качамаков, председател 
на ОП на КСБ - София, член 
на Изпълнителното бюро и 
на Управителния съвет на 
КСБ представи информа-

ция за изпълнението на ре-
шенията от предходното 
заседание. Беше разгледа-
на и одобрена план-смет-
ката на ОП на КСБ - София 
за 2019 г. ОС гласува Об-
щото събрание на ОП на 
КСБ - София да се проведе 
на 10 октомври от 9 ч. в за-
седателната зала в сгра-
дата на КСБ. Следващото 
заседание на ОС на ОП на 
КСБ - София, ще се проведе 
на 30 август от 15 ч. 

Уважаеми инж. Чомаковски,
Пожелаваме Ви от сърце здраве, щастие, късмет 

и още много професионални успехи!
Хубав празник!
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Емил Христов
Ренета Николова

В Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството (МРРБ) 
се проведе работна среща между зам.-ми-
нистър Малина Крумова и ръководствата 
на Камарата на строителите в България 
(КСБ), Камарата на архитектите в Бъл-
гария (КАБ), Национално сдружение Недви-
жими имоти (НСНИ), на която бе обсъден 
проектът на Националната жилищна стра-
тегия 2018 – 2030 г. (НЖС). На срещата 
присъстваха председателят на УС на КСБ 
инж. Илиян Терзиев, зам.-председателят на 
УС на КСБ и председател на ОП на КСБ – 
Бургас инж. Николай Николов, инж. Любомир 
Качамаков, член на Изпълнителното бюро 
(ИБ) и на УС на КСБ, председател на ОП на 
КСБ – София и вицепрезидент на FIEC, инж. 
Благой Козарев, член на ИБ и УС на КСБ и 
председател на секция „Хидротехническо 
строителство, ВиК мрежи и съоръжения“, 
инж. Стефан Тотев, председател на секция 
„Високо строителство“ в КСБ, изп. директор 
на Камарата инж. Мирослав Мазнев, арх. 
Лидия Станкова, началник-отдел „Анализи, 
професионална квалификация и мониторинг“ 
в КСБ, Ренета Николова, ПР на КСБ, проку-
рист и гл. редактор на „Вестник Строител“ 
ЕАД, Добромир Ганев, председател на УС на 
НСНИ, зам.-председателят на Сдружение-
то Ирена Перфанова, Анастасия Велева, 
мениджър „Политики и бизнес развитие“ на 
НСНИ, арх. Борислав Игнатов, председател 
на УС на КАБ и др.

„Имаме амбицията този документ да е 

консултиран и обществено приет, 

за нас това е основна задача. Поради 
тази причина ние инициирахме днешната 
среща с браншови организации от сектора, 
за да обсъдим и да се обединим около визия 
и цели на стратегията, а след това да ра-
ботим заедно за постигането им“, заяви в 
началото зам.-министър Крумова. Тя благо-
дари на присъстващите за проявената ан-
гажираност и активност при обсъждането 
на документа. „Говорим за рамков документ. 
Идеята е на база на извършения анализ да 
се определи състоянието на жилищния сек-
тор в България“, каза Крумова. Сред иденти-
фицираните проблеми са: небалансираното 
разпределение на жилищния фонд - много 
жилища са пренаселени, а други са необита-
еми; лошото състояние на сградите, слабо 
развитото публично-частно партньорство 
(ПЧП). 

С т.нар. необитаеми имоти е свързана и 
най-спорната част от стратегията - пред-
лаганите изменения в сферата на данъчно-
то облагане за необитаеми/неизползваеми 
жилища и при голям брой собствени жили-
ща. Заложено е и въвеждането на стимули 
за предоставяне на необитавано жилище за 
социални цели на подпазарна цена на наема.

Документът предвижда и създаване на 

специален фонд, 

който ще акумулира средства от всич-
ки възможни източници (държавен бюджет, 
оперативни програми, международни донори, 
капиталов пазар и др.) и ще ги насочва за 
изпълнение на дейностите по стратегия-
та. „Идеята ни е той да стане основа на 
предвидима и устойчива политика в секто-
ра, но и да стимулира ПЧП“, обясни Крумова. 
Тя допълни, че е предложено фондът да бъде 
в рамките на 250 млн. лв. 

Според зам.-министър Крумова на този 
етап е ключово да се излезе с обща позиция 
по стратегията и всички заинтересовани 
страни да работят в една посока.

„Браншовите организации, които при-
състваме на тази среща, сме на едно също 
мнение - че НЖС е изключително необходи-
ма“, заяви пред присъстващите Добромир 
Ганев. Може би проблемът дойде от някои 

информации в медиите, които я 
свързаха единствено и само с 
данъчни тежести за необитава-
ните жилища. Ние сме позитивно 
настроени и считаме, че такъв 
документ е необходим в дълго-
срочен план, а заедно можем да 
го направим много по-добър“, каза 
още той.

 „Аз лично, когато се запознах 
с документа, изпитах глад за по-
вече подробности. Говорейки за 
стратегия, е хубаво да има дъл-
госрочен график до 2030 г. Да се 
раздели на ключови моменти, за 
да може по време на работа да 
има механизъм за обратна връз-
ка, така че през 2025 г. да можем 
да видим докъде сме стигнали, а 
не да чакаме 2030 г., за да отче-
тем даден пропуск”, коментира 
председателят на КАБ арх.Бо-
рислав Игнатов. 

„Искам да благодаря за въз-
можността да проведем тази 
среща. 

Като строители, ние имаме 

една основна визия – искаме 

да строим“, 

каза на свой ред инж. Илиян 
Терзиев. Той подчерта, че МРРБ 
винаги може да разчита на Ка-
марата за подкрепа на важни за 
обществото ни инициативи.

Изп. директор на КСБ инж. 
Мирослав Мазнев потвърди, че 
темата е от изключително го-
лямо значение за строителите. 
„Преди всичко ние адмирираме и 

подкрепяме тази стратегия и я 
намираме за един от важните 
инструменти за подобряване на 
социалния и жилищния статус в 
страната“, сподели той. По думи-
те му радващо е, че браншът все 
по-често се обединява и работи 
заедно по важни въпроси, като 
може да подпомага и администра-
цията в нейната дейност. „Без-
спорно документът, като рамков, 
не може да бъде съвсем конкре-
тен, но той трябва да очертае 
важните насоки и да даде въз-
можните пътища за решаването 
на проблемите, които същест-
вуват“, акцентира инж. Мазнев. 
„Подкрепяме създаването на 
фонда. Такава предвидимост на 
инвестициите е изключително 
важна за сектора. През 2008 г. 
от 21,5 млрд. лв. – 14,5 млрд. лв. 
са били за високо строителство, 
а сега общият строителен обем 
е 12 млрд. лв., заради това е клю-
чово как ще работим в отделни-
те сектори на строителството 
и какви са перспективите за 
развитие”. Според инж. Мазнев 
приемането на стратегията 
не трябва да увеличава админи-
страцията, за да не се създават 
допълнителни тежести както за 
работата, така и по отношение 
на разходваните средства. 

„Считаме, че тази стратегия 

дава добро начало 

и с готовност ще работим и 
подкрепяме нейното разписване и 

прилагане. Изп. директор на КСБ 
подчерта, че е необходимо в до-
кумента да се обърне специално 
внимание и на съществуващия 
жилищен фонд – как ще се из-
вършват конструктивното ук-
репване и енергийното обновле-
ние на сградите. „Стратегията 
трябва да заложи на поощрения-
та, а не на санкциите. Въвежда-
нето на санкции за хората, които 
инвестират в имоти, може да 
има силно негативен ефект върху 
строителството“, подчерта изп. 
директор на КСБ.

„Явно има узряване във всич-
ки страни - и в бранша, и в ми-
нистерството, благодарение 
на тази инициатива за работна 
комуникация. В стратегията са 
записани много добри неща. Да 
се съсредоточим върху полез-
ното, което е залегнало, да го 
допълним, да направим срокове и 
ритмични срещи, за да не остане 
това поредният случай, в който 
се създава един документ на хар-
тия и той не води след себе си 
до нищо. 

Жилищната политика за нас 

като строители е изключи-

телно важна, 

защото тя ни дава възмож-
ност във времена, когато няма 
подсигурено строителство в 
обществения сектор, да съхра-
ним екипите си и това, което 
сме създали като фирми. За нас 
не е без значение какво ще се 

Снимка в. „Строител“

случва“, заяви председателят на 
секция „Високо строителство” 
инж. Стефан Тотев. „Санкцията 
е необходима, но всичко трябва да 
се прави балансирано, така че да 
не напрягаме хората, които вла-
гат своите спестявания в имо-
ти. Жилищата за социално слаби 
са важни, но не това трябва да е 
центърът на стратегията. Заед-
но трябва да работим за държава, 
която да създаде по-добри усло-
вия за живот на хората, в това 
число на младите семейства и 
уязвимите групи“, сподели още 
Тотев.

 „Сигурна съм, че МРРБ иска 
да намери едно по-трайно реше-
ние на поставените проблеми. На 
мнение съм, че трябва да се сти-
мулира жилищната политика и из-
граждането на социални жилища“, 
коментира арх. Лидия Станкова. 
Тя изрази мнение, че 

предложението да има санкции 

за необитаеми жилища ще 

провокира сериозно обще-

ствено напрежение

 и в този вид няма да бъде 
прието. Арх. Станкова посочи 3 
проблема, които стратегията 
трябва да реши. Първият е демо-
графският - подпомагане на млади 
семейства с добро образование, 
на които държавата да осигурява 
жилище на по-нисък наем за опре-
делен период. Вторият проблем е 
свързан със социалните жилища. 
След като общините ги изградят, 
те не трябва да имат право да ги 
продават, а да сформират социа-
лен жилищен фонд. „Най-сериозни-
ят проблем е свързан с панелните 
комплекси - по какъв начин до 2030 
г. и с какви инструменти държа-
вата ще се ангажира за конструк-
тивно обследване и евентуално 
подпомагане на укрепванията“, 
каза още арх. Станкова. 

В края на срещата зам.-ми-
нистър Крумова благодари на 
всички участници. Тя предложи до 
1 - 2 седмици всяка организация 
да изпрати своите конкретни 
предложения и бележки по стра-
тегията. „Предизвикателствата 
са големи, но виждам желание у 
всички да работим заедно“, каза 
в заключение Крумова.

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



4 ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКАÑòðîèòåë петък, 27 юли 2018

Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството (МРРБ) 
публикува за обществено обсъждане про-
ект на Наредба за техническите изиск-
вания към сградите за защита от радон. 
От ведомството посочват, че норма-
тивният акт се разработва за първи път 
в изпълнение на държавната политика за 
превенция и защита на населението от 
облъчване на радон в сградите. Разпо-
редбите й ще се прилагат в случаите, в 
които действително е необходимо да се 
обърне внимание на този проблем и съот-
ветно да се изпълнят технически мерки 
за защита. 

Техническите мерки за защита на 
сградите от радон ще се предприемат 
в зависимост от района на местонахож-
дението, което определя вероятността 
да проникне радон. Мерките за защита 
ще се вписват и в техническия паспорт 

заедно с изискванията към основните 
експлоатационни показатели на строи-
телните продукти. Предвижда се да се 
извършват превантивни и коригиращи 
мерки в различен обем и комбинации. За 
новите постройки те ще бъдат опреде-
лени на база информация за радоновия 
индекс на строителната площадка, кой-
то е един от техническите показатели 
при ново строителство. За съществува-
щите сгради мерките ще се определят 
на база измерената на място „обемна 
концентрация на радон в закрити поме-
щения“, която ще се сравнява с нацио-
налната референтна стойност от 300 
бекерела/куб. м. 

Пълният текст на Проектонаредбата 
и мотивите към нея могат да бъдат ви-
дени в Портала за обществени консулта-
ции http://www.strategy.bg и на интернет 
страницата на МРРБ.

Свилена Гражданска 

Управляващият орган на ОП „Околна 
среда 2014 - 2020“ („ОПОС 2014 – 2020“) 
обяви процедура за изграждане на ВиК 
инфраструктура за 1,35 млрд. лв. С това 
финансовият размер на обявените про-
цедури по „ОПОС 2014 – 2020“ възлиза на 
99% от общия бюджет на програмата.

Процедурата е чрез директно пре-
доставяне на безвъзмездна финансова 
помощ с конкретни бенефициенти. Това 
са 14-те консолидирани ВиК оператори, 
за които Министерството на регионал-

ното развитие и благоустройството 
изготви регионални прединвестиционни 
проучвания – Бургас, Варна, Видин, Вра-
ца, Добрич, Кърджали, Перник, Пловдив, 
Русе, Силистра, Сливен, Стара Загора, 
Шумен и Ямбол. Целта на процедурата 
е чрез прилагане на регионалния подход 
при изпълнение на инвестиции във ВиК 
инфраструктура да се повиши ефектив-
ността на ползване на водите и да се 
намалят загубите по водопреносните 
мрежи. Максималният срок за физическа 
реализация на дейностите по проектите 
е 49 месеца.

Отворени са офер-
тите на кандидатите в 
обществената поръчка 
за доставка и монтаж на 
ограничителни системи 
(мантинели) за републи-
канските пътища за срок 
от 4 години. Общата ин-
дикативна стойност на 
търга е 40 200 000 лв. без 
ДДС и се финансира от 
бюджета на Агенция „Път-
на инфраструктура“.

Поръчката е в 6 обосо-
бени позиции по районите 
на планиране в страната:

• За обособена пози-
ция 1 – Северозападен ра-
йон, включващ областите 
Видин, Враца, Монтана, 

Ловеч и Плевен, е отворе-
на постъпилата оферта 
на ДЗЗД „Пътна Безопас-
ност - Северозапад“, с 
участници в обединението 
„Ел Те Ай“ АД И „КМВ – сис-
теми за пътна сигурност“ 
ООД;

• Обособена позиция 2 
– Северен централен ра-
йон, включващ областите 
Велико Търново, Габрово, 
Разград, Русе и Силистра, 
отворените оферти по 
реда на тяхното постъп-
ване са:

- ДЗЗД „Зебра Варна“, 
с участници „Трафик Хол-
динг“ ЕООД и „Зебра“ ООД;

- ДЗЗД „Безопасни Пъ-

тища – Север“, с члено-
ве в консорциума „ДЛВ“ 
ЕООД, „Пътперфект“ ЕАД, 
„Пътни строежи – Велико 
Търново“ АД, „Симинвест“ 
ООД;

- ДЗЗД „ТРП Изток“, 

съставено от „А. Д. ХОЛД“ 
ООД, „Пътна Безопас-
ност“ ЕООД;

• Обособена позиция 3 
– Североизточен район, 
включващ областите Ва-
рна, Добрич, Шумен и Тър-

говище, са отворени офер-
тите по реда на тяхното 
постъпване:

- „Пътища и мостове“ 
ЕООД; 

- „Симинвест“ ООД; 
- ДЗЗД „ТРП ИЗТОК“, 

в което са „А. Д. ХОЛД“ 
ООД, „Пътна Безопас-
ност“ ЕООД; 

- ДЗЗД „ПСТ-СЕТ ОСП“ 
ДЗЗД, с участници в сдру-
жението „ПСТ Груп“ ЕАД и 
„СЕТ Къмпани“ АД;

•  Обособена пози-
ция 4 – Югоизточен район, 
включващ областите Бур-
гас, Сливен, Стара Загора 
и Ямбол, е отворена по-
стъпилата оферта на кан-

дидата „Юпитер 05“ ООД;
•  Обособена пози-

ция 5 – Южен централен 
район, включващ области-
те Кърджали, Пазарджик, 
Пловдив, Смолян и Хасково, 
е отворена постъпилата 
оферта, която е на участ-
ника „Юпитер 05“ ООД;

•  Обособена пози-
ция 6 – Югозападен ра-
йон, включващ областите 
Благоевград, Перник, Кюс-
тендил и София, е отворе-
на постъпилата оферта, 
която е на ДЗЗД „Пътна 
Безопасност - Югозапад“, 
съставено от „Ел Те Ай“ 
АД И „КМВ – системи за 
пътна сигурност“ ООД.

Страницата 
подготви
Десислава Бакърджиева

Правителството одо-
бри проект на Закон за из-
менение и допълнение на 
Закона за обществените 
поръчки (ЗОП), съобщиха 
от пресцентъра на Ми-
нистерския съвет (МС). 
Съществена част от про-
мените е свързана с поет-
апно преминаване към изця-
ло електронно възлагане на 
обществените поръчки в 
страната и разработвана-
та за целта централизира-
на електронна платформа. 
Предвид констатираната 
разнородна практика по 
прилагане на ЗОП, е предло-
жено прецизиране на норма-

тивната уредба, вкл. чрез 
подобряване на функциите 
и сътрудничеството между 
отговорните органи в тази 
област. 

От МС уточняват, че 
централизираната елек-
тронна платформа обхваща 
целия процес на възлагане, 
като са предвидени раз-
поредби, които отчитат 
етапността на нейното 
въвеждане в експлоатация. 
Платформата ще е задъл-
жителна за използване от 
всички възложители.

Във връзка с въвеж-
дането на задължителна 
електронна комуникация 
се предлага промяна в реда 
за подписване, публикуване 
и връчване на електронни 
документи в хода на въз-

лагане и изпълнение на по-
ръчките, съответно в пра-
вилата за съхраняване на 
информацията. Подробните 
правила за провеждане на 
процедурите за обществе-
ни поръчки чрез използване 
на платформата ще бъдат 
уредени в правилника за 
прилагане на закона. 

Част от процеса на 
електронизация на об-
ществените поръчки е и 
електронното разплащане. 
В тази връзка и в съответ-
ствие с изискванията на 
Директива 2014/55/ЕС на 
Европейския парламент и 
на Съвета относно елек-
тронното фактуриране при 
обществените поръчки е 
регламентирано задълже-
ние на възложителите за 

приемане и обработване 
на електронни фактури във 
връзка с изпълнението на 
договорите. 

Друга  съществена 
промяна, която се пред-
лага,  е  повишаване на 
стойностните прагове в 
съответствие с новите 
регламенти на ЕК от де-
кември 2017 г. – средно с 
около 5 на сто за достав-
ки и стандартни услуги. 
Заложено е по-значително 
увеличение на праговете 
за строителство и за со-
циални и други специфични 
услуги, с което се цели доб-
лижаване до съответните 
европейски стойности. 

С оглед осигуряване на 
по-голяма прозрачност в 
процеса на възлагане и из-

пълнение на поръчките, се 
предлага задължение за въз-
ложителите да публикуват 
на Профила на купувача до-
говорите за подизпълнение, 
а в Регистъра на общест-
вените поръчки – информа-
ция за всички допълнителни 
споразумения към контра-
ктите. 

Предложено е прецизи-
ране на кръга на лицата, 
които са задължени да де-
кларират т.нар. лични об-
стоятелства при участие 
в поръчки. Той се свежда до 
законните и упълномощени 
представители на стопан-
ския субект и до членовете 
на неговите управителни и 
надзорни органи. Когато 
в тези органи членуват 
юридически лица, обстоя-
телствата се декларират 
само от физическите лица, 
които ги представляват 
по право и по пълномощие. 

Променени са и съответ-
ните разпоредби, които 
уреждат допустимостта 
на замяна или включване на 
подизпълнител при изпълне-
ние на договор за общест-
вена поръчка. Предвидена 
е и санкция за неправомер-
на замяна на изпълнител 
или подизпълнител, като 
се цели постигане на дис-
циплиниращ ефект спрямо 
страните по договора. 

От съобщението на МС 
става ясно още, че в зако-
нопроекта са предложени 
промени във функциите на 
специализирания орган, от-
говорен за методологията 
и предварителния контрол 
върху обществените по-
ръчки – Агенцията по об-
ществени поръчки. Те са 
свързани главно с осъщест-
вявания предварителен кон-
трол и имат за цел да оп-
тимизират вида и обхвата 
му, както и да прецизират 
съответните разпоредби, 
които регламентират него-
вото осъществяване.
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Емил Христов

В сградата на Камарата 
на строителите в България 
(КСБ) се проведе заседание на 
работната група на браншови-
те организации от сектора. Тя 
бе сформирана през март т.г. 
по инициатива на КСБ и има за 
цел да подготвя общи стано-
вища и предложения за промени 
в нормативните актове, ка-
саещи строителния отрасъл. 
КСБ беше представена от 
председателя на УС инж. Илиян 
Терзиев, изп. директор на Ка-
марата инж. Мирослав Мазнев, 
инж. Любомир Качамаков, член 
на Изпълнителното бюро (ИБ) 
и на УС на КСБ, председател 
на ОП на КСБ – София, доц. д-р 
инж. Георги Линков, председа-
тел на Комисията за воденето, 
поддържането и ползването на 
Централния професионален ре-
гистър на строителя, арх. Ли-
дия Станкова, началник-отдел 
„Анализи, професионална квали-
фикация и мониторинг“ в КСБ, 
и Виолета Ангелиева, експерт 
в отдела. От страна на бран-
шовите организации присъст-
ваха инж. Иван Каралеев, пред-
седател на УС на Камарата на 
инженерите в инвестиционно-
то проектиране (КИИП), инж. 
Стефан Чайков, председател 
на УС на Българска браншова 
камара „Пътища“ (ББКП), арх. 
Борислав Игнатов, председа-
тел на УС на Камарата на ар-
хитектите в България (КАБ), 

инж. Атанас Ангелов, предсе-
дател на УС на Българската 
асоциация на архитектите 
и инженерите консултанти  
(БААИК), инж. Милен Димиев, 
председател на УС на Камара-
та на инженерите по геодезия 
(КИГ), и арх. Георги Бакалов, 
председател на УС на Съюза 
на архитектите в България 
(САБ) и др.

„Благодаря на всички при-
състващи за Вашето активно 
участие в работната група. 
Радвам се, че имаме абсолютно 
единомислие по много от поста-
вените теми“, заяви в началото 
инж. Илиян Терзиев. 

По време на работната сре-

ща бяха обсъдени състоянието 
на нормативната база в секто-
ра, както и актуални за бранша 
проблеми. Бяха дискутирани и 
необходимите промени в Закона 
за устройство на територията 
(ЗУТ). Инж. Мирослав Мазнев 
представи подготвените от 
КСБ предложения за Обща ви-
зия за новото законодателство 
в областта на проектирането 
и строителството между КСБ, 
КАБ, КИИП, САБ, БААИК и др. 
браншови организации. „Основен 
приоритет на КСБ е облекчава-
не на регулаторните режими и 
административните процедури 
в Закона за устройство на тери-
торията. Принципното стано-

вище на КСБ е ЗУТ да се раздели 
на два отделни закона – Закон 
за устройство на територията 
(устройствено планиране) и За-
кон за строителството (инвес-
тиционно проектирене и стро-
ителство)“, каза инж. Мазнев. 
Той информира, че на разширено 
заседание на Управителния съ-
вет на КСБ, проведено през юни, 
единодушно е подкрепено пред-
ложението за „електронно изда-
ване на разрешения за строеж“ 
- електронизацията на строи-
телно-инвестиционния процес 
от подаване на заявлението до 
създаване на електронно досие 
за строителните книжа на един 
строеж.

 „Много добра практика е в 
момента, че всички ние имаме 
желание за съвместна работа и 
прилагане на добрите практики, 
които са се доказали по света“, 
заяви арх. Борислав Игнатов. Той 
допълни, че това е единствени-
ят начин да бъдат постигнати 
добри резултати. „Ние искаме 
практически решения, които да 
доведат до бързи промени, така 
че да бъдем в крак с времето“, 
каза още арх. Игнатов.

Инж. Атанас Ангелов по-
твърди, че само чрез обсъждане 
на предложения и мнения между 
заинтересованите страни може 
да се достигне до изменение на 
законовата рамка на ЗУТ, с коя-
то да са съгласни всички учас-
тници в сектора.

„Самият факт, че браншови-
те организации сме се събрали 
и гледаме точка по точка как да 
подобрим нормативната уред-
ба, а не работим всеки за себе 
си, е изключително радостен“, 
посочи на свой ред арх. Георги 
Бакалов.

Инж. Иван Каралеев оцени 
като изключително високо ка-
чеството на предложения от 
КСБ документ за обща визия 
на браншовите организации за 
промени в строително-инвес-
тиционния процес и подчерта, 
че това е показател за капа-
цитета на Камарата. В заклю-
чение той посочи, че всичко, по 
което организациите работят 
съвместно, е и в полза на обще-
ството.

Снимка Румен Добрев
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Йорданка Фандъкова, кмет на Столичната община: 

Заедно с КСБ и в. „Строител“ през октомври ще организираме пета изложба,         
Ренета Николова

Г-жо Фандъкова, по 

инициатива на Област-

ното представителство 

на Камарата на строи-

телите в България – Со-

фия (ОП на КСБ - София), 

ръководството на Ка-

марата проведе среща с 

Вас и Вашия екип. Какви 

според Вас бяха най-ва-

жните теми, които се 

дискутираха, и какви са 

резултатите от тази 

среща?

Ние имаме утвърде-
но добро партньорство с 
КСБ и софийската струк-
тура на Камарата. През 
последните години Сто-
личната община работи 
изключително интензив-
но и изпълняваме мащаб-
на строителна програма. 
Разчитаме на компаниите, 
които реализират обекти 
на територията на столи-
цата, да бъдат отговорни 
и да работят качествено. 
Гражданите очакват мно-
го от нас, а ние от стро-
ителния бранш. Имаме 
общи предизвикателства 
с КСБ и за мен нашето 
партньорство е важно. 
На срещите, които про-
веждаме, винаги поставя-
ме конкретни проблеми и 
търсим заедно тяхното 
решение. Считам, че за-
едно можем да инициираме 
такива промени, че хора-
та да получават по-добри 
услуги. 

Имаме и конкретни 
съвместни инициативи. 
Заедно с КСБ и с в. „Строи-
тел“ вече стана традиция 
да организираме изложба с 
постиженията на строи-
телите в нашия град. Из-
ложбата провеждаме на 
най-атрактивното място 
в София - Моста на влюбе-
ните до НДК, и очаквам, че 
и тази година ще продъл-
жим. Участваме активно 
във форумите, които КСБ 
организира. На тях имаме 
възможност да предста-
вим нашата програма, 
да обсъдим проблемите, 
които стоят пред стро-
ителния бизнес. Всичко 
това беше част от те-
мите, които обсъдихме 
с председателя на УС на 
КСБ инж. Терзиев и чле-
новете на УС. Благодаря 
много за партньорството! 
Камарата винаги ни е под-
крепяла в нашите усилия 
българските строители 
да знаят, че очакванията 
на обществото към тях 
са много сериозни и те 
трябва да ги защитават 
ежедневно с работата си.

Един  от важните 

въпроси, които бяха об-

съдени на срещата, бе 

свързан с отчуждител-

ните процедури. Какво се 

случва в това направле-

ние към момента и колко 

средства са отделени за 

целта?

Една от най-трудните 
части при подготовката 
на нашите проекти са 
имено процедурите по от-
чуждаване. Те, освен че из-
искват сериозен финансов 
ресурс, отнемат и много 
време поради това, че по-
вечето от тях се обжал-
ват. Това понякога забавя 
работата ни. Зная, че КСБ 
има инициативи в посока 
търсене на решения от-
носно обжалванията и че 
работи с правителството 
и Народното събрание за 
промени, които, от една 
страна, да защитят пра-
вото на собствениците, 
но от друга, да не спират 
проектите, засягащи об-
ществения интерес. 

Ресурсът на  СО е 
ограничен, а ние изпълня-
ваме много мащабна про-
грама с основната задача 
да променяме и развиваме 
столицата като зелен 
град. Подходът ни е – ра-
ботим по даден проект и 
извършваме отчуждител-
ни процедури във връзка с 
него. Не може да отчуж-
дим всички терени, които 
ни се иска да бъдат придо-
бити за обществени нуж-
ди. На година отделяме 
между 10 и 20 млн. лв. за 
отчуждаване и изкупува-
не на частни имоти. През 
2018 г. имаме сериозни 

процедури в новите квар-
тали, в които през годи-
ните имаше бурно стро-
ителство. Голяма част 
от уличната мрежа там 
е частна собственост 
и за да може да изградим 
улица, приоритетно се 
налага да отчуждаваме 
терени. Сега работим 
във „Витоша - ВЕЦ Си-
меоново“, „Манастирски 
ливади“, „Кръстова вада“. 
За изпълнението на ВиК 
проекти също се налагат 
сериозни отчуждения. 
Надявам се заедно с Ка-
марата на строителите 
и Народното събрание да 
намерим най-добрия начин 
за облекчаване на тези 
процедури. 

Строителният сезон 

в София е в разгара си. 

Кои са ключовите проек-

ти за столицата, които 

се изпълняват?

Видимо е, че се работи 
много сериозно и на места 
движението е затруднено. 
Благодарна съм на всички 
граждани, които проявя-
ват търпение. В момента 
работата по някои обекти 
започва, а при други е на 
финален етап. Приключи-
хме разширението на бул. 
„Тодор Каблешков“ при бул. 
„Цар Борис III“. Там строи-
телите бяха много актив-
ни и въпреки че времето 
беше доста променливо, 
успяха да се справят в 

срока по договора. Буле-
вардът вече е четирилен-
тов с разделителна ивица 
и зелени площи, с нови 
тротоари и осветление. 
Най-тежката част от 
проекта беше подземната 
инфраструктура - подме-
нени са водопроводите и 
е изградена канализация-
та и отводняването. За-
почваме последния етап 
от разширението на бул. 
„Монтевидео“,  където 
също на практика изграж-
даме изцяло нов булевард. 
Дейностите са в участъ-
ка от ул. „Боряна“ до бул. 
„Никола Петков“. Искам да 
уверя всички граждани на 
София, че въпреки затруд-
ненията, които изпитват 
в момента, ние много се-
риозно и внимателно пла-
нираме организацията на 
работа, така че да има ал-
тернативни маршрути за 
преминаване. Мисля, че на-
шите усилия се подкрепят 
от хората, защото е за 
доброто на града, за по-
модерна инфраструктура. 
Един от големите обекти, 
които стартирахме тази 
година, е цялостната ре-
конструкция на ул. „Граф 
Игнатиев“, прилежащите 
улици и публични прос-
транства. Там СМР също 
са по график. Вече на 100% 
е завършено изграждане-
то на подземната инфра-
структура в затворени-
те участъци и се полагат 

трамвайните релси. Този 
проект се финансира по 
ОП „Региони в растеж 
2014 - 2020“ („ОПРР 2014 
- 2020“) и се надявам с 
реализирането му всички 
да можем да се радваме 
на едно изцяло обновено 
пешеходно пространство 
със споделено трамвайно 
движение. В ход са и дей-
ностите по другата зона, 
която е част от проект, 
финансиран от „ОПРР 2014 
- 2020“ – пространството 
около храм-паметника „Св. 
Александър Невски“ и при-
лежащи улици и градинки. 
По ул. „Московска“, където 
се подменят тротоарите, 
се работи също и по под-
земната инфраструктура. 
Историческият център на 
столицата става все по-
привлекателен, имаме все 
повече туристи и моето 
желание е да напреднем с 
обновяването на старата 
инфраструктура. 

Извършваме ремонти 
във всички райони на гра-
да. През 2018 г. инвести-
раме около 100 млн. лв. в 
транспортна инфраструк-
тура. За първа година из-
равнихме средствата за 
големите пътни артерии 
и булеварди на терито-
рията на целия град с 
тези предназначени за 
кварталите, където вече 
започнаха доста от ре-
монтите по основните 
улици. Заложихме по-сери-

озна програма за ремонт 
на тротоарите. Очаквам 
от фирмите да работят 
бързо и качествено, за да 
може да облекчим движе-
нието и хората да се рад-
ват на по-добра среда за 
живеене. 

Подменяме настил-
ките по бул. „Христофор 
Колумб“ в жк „Дружба“. 
Веднага щом дейностите 
приключат, ще започнем 
с преасфалтирането на 
Източната тангента. 
Това е участък, който е 
изключително натоварен, 
а е в лошо състояние. 
Опитваме се да работим 
комплексно, за да не се 
налага да затваряме по 
няколко пъти едно и също 
трасе. В момента имаме 
3 проекта, които се заси-
чат – кръстовището на 
ул. „Граф Игнатиев“, бул. 
„Васил Левски“ и бул. „Па-
триарх Евтимий“. Там с 
бързи темпове се изграж-
дат метростанцията, 
вход към нея и пешеходен 
подлез. В същото време 
се преасфалтира бул. „Ва-
сил Левски“ в този район и 
се изпълнява реконструк-
цията на „Граф Игнати-
ев“. Това е изключително 
трудна задача, защото 
всеки обект е възложен на 
различен изпълнител, но 
трите компании постиг-
наха много добра коорди-
нация. Завършихме първия 
етап от строителство-
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         посветена на постиженията на строителите в нашия град

то на локалните платна 
на Северната скоростна 
тангента на Софийския 
околовръстен път. Сега 
се изпълнява вторият 
етап. Това са част от по-
големите обекти. 

На 16 юли стартира 
подмяната на настилките 
по бул. „Пенчо Славейков“ 
от бул. „Прага“ до „Вито-
ша“. Възползваме се от 
организацията на движе-
ние във връзка с изгражда-
нето на метростанцията 
на бул. „Пенчо Славейков“ 
и бул. „Прага“. Гражданите 
вече свикнаха, че където 
се строи метрото, изцяло 
се обновява и наземната 
инфраструктура. Това ни 
позволява да променяме 
цели райони и квартали. 
Навсякъде в нашите про-
екти включваме и озе-
леняване. Имаме и много 
амбициозна програма за 
изграждане и поддържане 
на парковете и градини-
те в София. Ремонтира-
ме градините „Кристал“ 
и „Свети Климент Охрид-
ски“, при църквата „Све-
ти Седмочисленици“. В 
Южния парк изпълняваме 
подмяна на настилките и 
реконструкция на четвър-
тия вход. С финансиране 
от „ОПРР 2014 – 2020“ 
правим основен ремонт и 
на Западния парк. Реализи-
раме и първи етап от парк 
„Въртопо“ в жк „Младост“. 
Предстоят и други някол-
ко проекта - в жк „Дружба“ 
около езерото, в Северния 
парк. 

Традиционно полагаме 
големи усилия и по от-
ношение на общинските 
сгради. Тази година имаме 
възможност с европейски 
средства да започнем ця-
лостната модернизация 
на 26 училища и детски 
градини, като в също-
то време продължава и 
програмата ни за строи-
телство на нови обекти. 
Първа Английска езикова 
гимназия вече има нов 
корпус, увеличихме капа-
цитета на това учебно 
заведение с 50%. Изгради-
хме 16 нови класни стаи 
и започнахме следващия 
етап от разширението 
за строителството на 
нова спортна зала. Такава 
строим и в жк „Овча купел“ 
в 149 СУ. Работим по про-
ектите за спортни зали 
и в още 4 нови училища. 
Като цяло строителната 
програма е изключител-
но мащабна, свързана с 
големи трудности и пре-
дизвикателства. Държим 
много на качественото 
изпълнение, защото граж-
даните очакват публич-
ните средства да бъдат 
инвестирани правилно. 
Договорите ни са много 
строги и строителите 

знаят това. Залагаме се-
риозни санкции. Например 
санкцията за всеки ден 
просрочие по проекта на 
ул. „Граф Игнатиев“ е 200 
хил. лв., а тази за нека-
чествено изпълнение е 
1 млн. лв., като това не 
освобождава изпълните-
ля да отстранява всички 
дефекти за своя сметка. 
Надявам се, че бизнесът 
си дава сметка какво ще 
загуби от една недобре 
реализирана дейност или 
лоша организация и ще 
даде всичко от себе си, за 
да направим заедно града 
си по-добро място за жи-
веене, както и по-интере-
сен за туристи и гости. 

Как продължавате 

инвестициите в моде-

рен градски транспорт? 

В последните дни имаше 

събития в тази връзка?

Най-важната ни задача 
на този етап е подобря-
ването на качеството на 
въздуха. През последните 
години замърсяването 
намалява. Но разбира се, 
всички са чувствителни 
на тази тема, защото 
това засяга всеки един 
от нас, винаги се вълнува-
ме от здравето на наши-
те деца. Работата в тази 
посока е моя кауза. Една 
от важните мерки, които 
сме заложили за подобря-
ване на качеството на 
въздуха, са инвестициите 
в модерен градски транс-
порт, както и осигурява-
нето на по-добри условия 
за пътуване с обществе-
ния транспорт, за да може 
повече хора да слязат от 
автомобилите си. 

Освен строителство-
то на метрото, което е 
най-големият екологичен 
и транспортен проект, 
който се финансира от 
ЕС, с подкрепа на пра-
вителството и с наши 
средства, активно в по-
следните години рабо-
тим за модернизацията 
на наземния транспорт. 
Успяхме да подменим 90% 
от тролеите. Започва-
ме изграждането на ново 
тролейбусно трасе в жк 
„Младост“ и друго по бул. 
„Арсеналски“ в кв. „Лозе-
нец“, който също пред-
стои да бъде реконструи-
ран цялостно. Също така 
в последните 3-4 години 
подменихме над 50% от 
автобусите с нови. До 
края на 2018 г. очакваме 
още 102 нови, от които 20 
са електробуси и за тях 
вече има сключен договор. 
Приключваме и процеду-
рата за закупуване на 60 
съчленени автобуса на 
природен газ, които очак-
ваме през 2019 г. До края 
на следващата година 
средната възраст на ав-

тобусите ще бъде 6-7 г., 
което е добър европейски 
стандарт. Новите ав-
тобуси са достъпни как-
то за хора с увреждания, 
така и за майки с колички. 
Правим нова инфраструк-
тура с електронни табла 
по спирките, имаме и при-
ложения, които да дават 
на хората разписанията. 
Чувствително подобрихме 
градския транспорт. На-
дявам се повече хора да го 
разберат и да предпоче-
тат да се движат с него. 

Много важно е изграж-
дането на бързи трамвай-
ни трасета. След като 
завършим подмяната на 
релси по последния учас-
тък на бул. „България“, по 
което работим сега, ще 
имаме обновено трасе, 
по което ще се движат 
нови трамваи с по-висока 
скорост от настоящата. 
Приключваме процеду-
рата за цялостната ре-
конструкция на трамвай-
ното трасе по бул. „Цар 
Борис III“. Там също сме 
поръчали нови 13 трам-
вая, където през 2018 г. 
ще имаме още едно бързо 
трасе, което ще напра-
ви по-атрактивен този 
вид транспорт. Имаме 
готовност за подмяна на 
трамвайните релси по ул. 
„Каменоделска“. Трудно 
е да изброя всички ули-
ци, булеварди, трамвайни 
трасета, които изграж-
даме, но искам отново да 
благодаря за търпението, 
защото без него ние няма 
да можем да се справим. 
Правим всичко възможно 
основните дейности да се 
реализират през летните 
месеци, така че затруд-
ненията да са по-малки. 
Очаквам от фирмите да 
работят бързо, с удълже-
но работно време, защото 
гражданите проявяват 
търпение тогава, когато 
виждат, че се действа.

За кои обекти пред-

стои обявяване на тръж-

ни процедури до края на 

2018 и през 2019 г.?

Искам да благодаря 
на целия си екип, защото 
задачите, които изпълня-
ва, са много отговорни. В 
направление „Транспортна 
инфраструктура“ пред-
стои да обявим поръчка 
за избор на изпълнител 
за  улиците „Димитър 
Пешев“, „Житница“, бул. 
„Тодор Каблешков“  от 
бул. „България“ до ул. „Луи 
Айер“, както и за новата 
входна рампа при тунела 
на НДК. Беше взето ре-
шение за преместване 
на трамвайните релси на 
бул. „Скобелев“. Там пред-
стои да се подготви про-
ект и да се обяви процеду-
ра. Надявам се това да се 

случи до края на 2018 г., за 
да може през следващата 
година да започне реално 
строителство. На дне-
вен ред е обявяването на 
търг за поддържане и те-
кущ ремонт на уличната 
мрежа, тъй като изтичат 
настоящите договори на 
фирмите. При две от зо-
ните прекратихме дого-
ворите и сега се работи 
до провеждане на поръчки. 
За следващия период ще 
обявим процедури за 7 обо-
собени позиции. Тази дей-
ност не е толкова видима 
за гражданите, но когато 
не се изпълнява или не се 
изпълнява качествено, 
става много видима.

По направление „Зелена 
система“ предстои търг 
за възлагане на ремонт на 
парк „Владимир Заимов“ и 
на части от парка с езе-
рото в жк „Дружба“. 

Ще проведем процеду-
ра за доставка, монтаж, 
тестване и пускане в 
експлоатация на пелетни 
печки. Това не е проект, 
пряко свързан със стро-
ителството, но е с ев-
ропейско финансиране и 
касае всички столичани, 
защото искаме да имаме 
по-чист въздух.

Приключва проектира-
нето на втория етап на 
новия парк „Възраждане“, 
който ще е много инте-
ресен. За него ще използ-
ваме минерален извор в 
зоната и ще изградим 
аквапарк и басейни с ми-
нерална вода. Възложител 
ще бъде дружеството 
„Софийски имоти“, което 
реализира и първата част 
на обекта.

Много важна задача 
през следващата година 
е да приключим с изгот-
вянето на прединвести-
ционното проучване за 
изграждането на канали-
зация на територията на 
цялата Столична община. 
Ще подготвим нашите 

проекти за финансиране 
по ОП „Околна среда 2014 
- 2020“, за да осигурим 
около 400 млн. лв., които 
ще инвестираме в из-
граждане на канализация. 
За целта ще имаме нужда 
от опитни и мобилизирани 
компании, които да напра-
вят качествено проек-
тите. Има много работа 
за строителния бизнес. 
Надявам се да продължат 
постоянно да поставят 
на дневен ред въпроса за 
подготовката на кадрите, 
да работят заедно с обра-
зователните институции, 
за да имаме много добре 
подготвени кадри - както 
среден технически пер-
сонал, така и инженери. 
Зная, че КСБ обръща се-
риозно внимание на тази 
тема. Хората, които рабо-
тят на обектите, трябва 
да бъдат добре подготве-
ни, но и мотивирани. 

Имаме осигурени 5 
млн.  лв.  за строител-
ство на детски площадки, 
това са също дейности, 
свързани със строител-
ния бранш, възможности 
за малките и средните 
компании. Надявам се да 
проявят интерес. Моето 
опасение е, и аз го споде-
лих на срещата с ръковод-
ството на КСБ, че няма да 
има достатъчно компании 
в София за този голям 
обем от инвестиции, кои-
то планирам. Често каз-
вам, че в столицата има 
работа за всички. Моят 
апел е компаниите да се 
подготвят внимателно, 
прецизно и най-вече да се 
стараят да бъдат конку-
рентни, защото място за 
конкуренция в София има.

Вашата концепция за 

зелен град е в основата 

за развитието на София. 

Столицата беше избрана 

за участие в инициати-

вата „Зелени градове“ на 

Европейската банка за 

възстановяване и разви-

тие. Какво предстои от 

тук нататък?

За мен развитието на 
София като зелен град е 
водещо във всички про-
екти и дейности, които 
изпълняваме. Градът има 
голям потенциал. След 
успешната встъпител-
на конференция, която се 
проведе на 8 юни в София, 
беше дадено официалното 
начало на работата по 
плана за действие в това 
направление. През октом-
ври предстои следващата 
конференция и семинар. 
Този план ще ни даде въз-
можност да насочим уси-
лията си по-прецизно, да 
използваме потенциала 
на столицата и най-вече 
във всички проекти, кои-
то изпълняваме, водещо 
да бъде развитието на 
София като зелен град. 
Акцент ще бъде чисто-
тата на въздуха и раз-
растването на зелената 
система. Тази година само 
за пролетния сезон заса-
дихме над 1200 дървета по 
улиците на София – по бул. 
„Цариградско шосе“, по 
Южната дъга на Софий-
ския околовръстен път, 
по бул. „България“.

Миналата година за-
почнахме залесяването 
на Новата гора на София 
в землището на „Суходол“ 
- около 20 хил. дървета 
бяха посадени от гражда-
ни и компании. Сега през 
летния сезон не се засаж-
да, но наесен отново ще 
продължим. Предвиждаме 
още 1000 нови дървета по 
улиците на града. Такива 
дейности планираме и за 
дворовете на училищата, 
където вече успяхме да 
засадим над 800 дървета 
благодарение на голямата 
активност от страна на 
учителите, родителите и 
най-вече децата. 

Посещение на разширението на бул. „Тодор Каблешков”

Снимки Румен Добрев
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По отношение на еко-
логията ще спомена, че на 
национално ниво се реа-
лизират част от нашите 
предложения за норматив-
ни промени. Очакваме въ-
веждането на екостикери 
за автомобилите, така 
че в дни с превишения на 
праховите частици да за-
тваряме определени зони 
от града, давайки възмож-
ност само коли с висок 
екологичен клас да се дви-
жат в тези райони. Рад-
вам се, че министърът на 
околната среда и водите 
Нено Димов също работи 
много активно по темата 
чистота на въздуха. На 
заседание на Министер-
ския съвет беше прието 
неговото предложение за 
увеличаване на таксите 
за старите автомобили 
и намаляване на налозите 
за новите. Зная, че това 
е непопулярна мярка, но 
ако искаме децата ни да 
растат в по-здрава сре-
да, трябва всички да се 
включим и да направим 
промени. Това е обща кау-
за и никоя институция не 
може да се справи сама. 
Споменах вече мерките 
за подмяна на отоплител-
ните инсталации. Ще до-
пълня, че очакваме да се 
възползваме активно от 
възможностите и сред-
ствата, които осигурява 
ОП „Околна среда“ за чис-
тота на въздуха. Надявам 
се повече граждани да се 
възползват от възмож-
ностите за подмяна на 
печките на твърдо гориво 
с такива на екопелети, за 
газификация на жилищата 
или включване към топлоп-
реносната мрежа, както и 
за използването на елек-
тричество за отопление. 

Как протича изпълне-

нието на Националната 

програма за енергийна 

ефективност на мно-

гофамилните жилищни 

сгради (НПЕЕМЖС) в Со-

фия?

До този момент в 
столицата цялостно са 
обновени 15 сгради. Този 
процес започна в София 
доста по-късно, отколко-
то в другите градове, по 
много обективни причини 
- хората трудно повярва-
ха, по-късно се сдружиха 
и съответно подготвиха 
необходимите докумен-
ти. Но вече напредваме 
по програмата, имаме 
сключени договори за 112 
сгради. Предстои и този 
ангажимент на стро-
ителния бизнес, който 
трябва да се справи и с 
тази задача. Сключените 
договори между СО и сдру-
женията на собственици 
са 190. Надявам се да има 
достатъчно средства за 
всички, защото хората 

вече се убедиха, че това 
е безопасен и некриещ ри-
скове начин, чрез който не 
просто ще направим зда-
нията си красиви, а ще се 
постигне енергийна ефек-
тивност в тях. Ще разчи-
таме чрез продължението 
на  НПЕЕМЖС да бъдат 
обновени повече сгради в 
София. 

СО инвестира много 
сериозно и в енергийната 
ефективност на общин-
ските сгради. Предстои 
да бъде санирана сграда-
та на САГБАЛ „Шейново“. 
Защитихме предложения 
за финансиране на различ-
ни дейности по нашите 
приоритети от Специали-
зирания общински прива-
тизационен фонд. Едно от 
направленията, в което 
инвестираме средства-
та, получени от продаж-
бата на „Общинска банка“, 
е именно санирането на 
сградите.

Ваш основен прио-

ритет е развитието на 

културната инфраструк-

тура в столицата и по-

казването на богатство-

то на София. Разкажете 

ни повече по тази тема?

Виждаме резултатите 
от нашите усилия да раз-
криваме културно-истори-
ческото наследство, да го 
опазваме и да го правим 
достъпно за туристите и 
жителите на столицата. 
През последните години 
отворихме Музея за исто-
рия на София, подземния 
археологически музей, кой-
то се радва на изключи-
телен интерес, първия ар-
хеологичски парк „Западна 
порта“, който беше изгра-
ден и показан в изложба-
та на КСБ и в „Строител“ 
през миналата година. 
Съчетахме пространство 
за култура с историческо 
наследство при Триъгъл-
ната кула. Продължаваме 
с тези усилия. В момен-
та започнаха разкопки-
те на пл. „Света Неделя“. 
Там предстои до есента 
да бъде обявен конкурс 
за визия на цялостното 
пространство. Надявам 
се следващата година да 
започнем да работим по 
създаването на едно от 
най-интересните места 
в София.

Приключва сезонът на 
проучване на неолитното 
селище в кв. „Слатина“. 
Там екипът на проф. Ва-
сил Николов продължава 
работа. Това е изключи-
телно интересен обект. 
Подготвили сме проект за 
социализацията на прос-
транството с изгражда-
не на посетителски цен-
тър, който да позволи на 
децата, на туристите да 
се запознаят с живота на 
територията на нашия 
град преди 8 хил. години. 
Очакваме Министерство-

то на културата да прех-
върли стопанисването на 
Ларгото на Столичната 
община. Имаме подготвен 
проект за отварянето на 
закритата част на този 
обект, която е най-инте-
ресната от целия ком-
плекс. Това също ще бъде 
част от Музея за история 
на София. 

Усилията ни са насоче-
ни и към създаването на 
пространства за съвре-
менна култура. Проведох-
ме архитектурен конкурс и 
подготвяме изграждането 
на Център за съвременно 
изкуство в сградата на 
бившата Топлоцентра-
ла на НДК в Южния парк. 
За този обект също ще 
бъде обявена процедура 
за избор на изпълнител. 
Дейностите, свързани с 
културно-историческото 
наследство, са голямо пре-
дизвикателство и за нас, 
и за строителния бизнес. 
Паметниците на култу-
рата изискват сериозна 
квалификация. Например 
дейностите по четвърта 
зона от центъра, за коя-
то говорихме, включват 
пренареждане на жълти-
те павета на пл. „Народ-
но събрание“, което ще се 
случи следващата година. 
Изпълнителят трябва да 
подсигури много прецизни 
и квалифицирани строите-
ли, които да могат да се 
справят с това огромно 
предизвикателство. Жъл-
тите павета никога не са 
цялостно пренареждани, 
откакто са поставени, а 
са само частично ремон-
тирани. Това е доста ин-
тересна задача, която ни 
предстои през 2019 г. 

Всичките ни усилия и 
инвестиции в развитие-
то на културната ин-
фраструктура доведоха 
до увеличаване на тури-
стите в София. Техният 
брой се повишава непре-
къснато. От началото на 
2018 г. до сега имаме 5% 
ръст. Това създава ра-

ботни места и добавена 
стойност в сферата на 
хотелите, ресторанти-
те, в търговията, произ-
водството. Развитието 
на туризма за нас е важна 
задача и ние правим всич-
ко по силите си за популя-
ризиране на даденостите 
на столицата. Отлична 
възможност беше провеж-
дането на Българското 
председателство на Съ-
вета на ЕС. Тепърва пред-
стои да видим ползите от 
него. Толкова много хора 
от ЕС, които формират 
обществено мнение, бяха 
тук в рамките на първите 
шест месеца и се убеди-
ха в достойнствата на 
нашия град. Всички гости 
подчертават зеленината 
на града, богатото кул-
турно наследство. Със си-
гурност тези посетители 
ще споделят впечатлени-
ята си от това, което са 
видели. А ако не са имали 
възможност да се разхо-
дят, ще ги очакваме като 
туристи. С отварянето на 
нискотарифните авиоком-
пании и новите въздушни 
линии във всички посоки 
на света отбелязваме се-
риозно присъствие на ту-
ристи. Конкурентни сме 
на другите големи евро-
пейски градове. 

Ще продължим с инвес-
тициите и работата си в 
тази посока. Надявам се, 
че ще можем да довършим 
втората част на сграда-
та на Музея на София с 
подкрепа от Столичния 
общински съвет (СОС) и 
от различните програми. 

От април са в сила 

промени в Закона за ус-

тройството и застро-

яването на Столична об-

щина (ЗУЗСО). Как те ще 

помогнат за развитието 

на визията на София?

Това бяха едни изклю-
чително важни промени в 
ЗУЗСО, които ни позволя-
ват да развиваме града 
си не само като модерен и 

зелен, но и да запазим кул-
турното наследство. С 
новите текстове в закона 
се въведоха лимити за ви-
сочината на сградите - до 
50 м в централната, исто-
рическата част, до 75 м в 
останалите квартали и до 
15 м в Подвитошката яка. 
Тези изменения ни дават 
възможност да запазим 
това, което природата 
ни е дала, с ангажимент 
да бъдат определени зони 
за високо строителство 
с промените в Общия ус-
тройствен план. В София 
има място за високи мо-
дерни сгради, но изгражда-
нето им не може да бъде 
безразборно. Затвори се 
вратичката за безлими-
тното строителство в 
т.нар. ъглови терени. За 
голяма част от тези про-
мени получихме подкрепа 
от бизнеса. Даваме си 
сметка, че имаше колизии 
между различните учас-
тници. И тук искам специ-
ално да благодаря на КСБ 
за подкрепата, която по-
лучихме за закона. Както 
вече казах, ние сме дока-
зани партньори. В трудни 
моменти на предизвика-
телства може да заявим 
позиции и да ги сближим, 
когато е за доброто на 
града. Мисля, че така 
трябва да бъде. Заедно 
работим за София. 

С промените успяхме 
да защитим част от меж-
дублоковите простран-
ства, да дадем възмож-
ност при такива случаи на 
застрояване да се минава 
през СОС. Стабилизирах-
ме ПУП-овете – пет го-
дини след приемането им 
няма да има възможност 
те да бъдат изменяни, за 
да не се получават такива 
компромиси, които ни зао-
бикалят и ние не можем да 
ги осуетим, а само вижда-
ме резултатите. Има още 
какво да се прави по от-
ношение на законодател-
ството и на планирането 
на града, но мисля, че тези 

изменения бяха една мно-
го важна и смела стъпка 
в посока подреждането на 
строителството в града. 
Работим по създаването 
на цялостната визия за 
развитието на София, коя-
то пък е крачка за промя-
на на Общия устройствен 
план. Това е една много 
амбициозна задача, която 
сме си поставили.

Наближава есенният 

сезон, който за КСБ е 

много активен като съ-

бития. На 26 септември 

ще се състои традицион-

ният Осми дискусионен 

форум „Строителство-

то през 2019 г. – перс-

пективи и предизвика-

телства“, на който се 

надяваме да присъства-

те и да ни разкажете още 

за реализираното и пред-

стоящото в столицата. 

Вече имаме потвържде-

ние и от президента на 

Европейската федерация 

на строителната ин-

дустрия (FIEC) Кйетил 

Тонинг, че ще бъде наш 

гост, надяваме се да има 

възможност да се срещ-

нете и с него. Предстои 

и 5-ата изложба за Деня 

на строителя. Какъв спо-

ред Вас трябва да бъде 

акцентът тази година?

През 2018 г. ще бъде 
трудно да изберем обек-
тите, които да включим в 
изложбата, защото те са 
много както в сферата на 
общественото строител-
ство, така и в сферата 
на изграждането на офис 
и жилищни сгради. Надя-
вам се след приключване 
на строителния сезон да 
изберем най-доброто от 
всичко, което е направено 
в нашия град. Ще се рад-
вам да се срещна с пре-
зидента на FIEC Кйетил 
Тонинг и, разбира се, че с 
готовност ще участвам в 
Осмия дискусионен форум 
на КСБ. 

Как  щ е  пр о д ъл жи 

партньорството Ви с 

КСБ?

Надявам се по същия 
начин - открито, честно, 
активно. Когато имаме 
добри поводи, да може да 
ги отбелязваме заедно. Да 
открием изложбата, която 
предстои и която е пре-
красен начин гражданите 
на София да видят синте-
зирано това, което е плод 
на усилията на много хора 
- проектанти, архитекти, 
инженери, строители, ко-
легите от моя екип. За 
всички тях почивните дни 
са сведени до минимум по 
време на активния строи-
телен сезон. През октом-
ври ще можем да покажем 
част от резултатите от 
нашите усилия и, разбира 
се, ще се поздравим по по-
вод на празника на строи-
теля - Димитровден. 

Инспекция на корекцията на река Боянска
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„Изпитвам искрена гор-
дост от направеното. Бла-
годаря, че ни повярвахте и 
ни помогнахте да изградим 
„Арена Шумен“. С тези думи 
кметът Любомир Христов 
се обърна към премиера. 
„Откриването на тази 
зала е сбъдната мечта на 
поколения шуменци. Тя е за 
спортистите и за всички, 
които биха искали Шумен 
да стане част от големи-
те състезания в различни 
дисциплини. Вярвам, че тук 
ще бъдат поставени нови 
национални и световни ре-
корди. Надявам се, че „Аре-
на Шумен“ ще се превърне 
и в привлекателно място 
за провеждане на големи 
културни събития“, добави 
кметът на община Шумен. 
Той благодари на проектан-
тите за уникалната визия 
на новото съоръжение, 
както и на изпълнителите, 
които за кратко време ус-
пяха да построят „Арена 

Шумен“.
Кметът Любомир Хри-

стов връчи кристални пла-
кети на хората, допринесли 
за изграждането на залата. 
Такива получиха премиерът 
Бойко Борисов, изп. дирек-
тор на „Джи Пи Груп“ АД и 
зам.-председател на УС на 
КСБ Владимир Житенски, 
техническият ръководител 
на проекта Емил Мартинов, 
архитектите от студио 
„Атек“. Плакети имаше и 
за министрите на финан-
сите Владислав Горанов, на 
младежта и спорта Красен 

Кралев и на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството Николай Нанков, 
които не присъстваха на 
събитието. 

Със своята многофунк-
ционалност и целесъо-
бразност „Арена Шумен“ 
е най-мащабният проект, 
реализиран през последни-
те няколко десетилетия в 
града. Амбициите на об-
щинската администрация 
са заедно със спортния 
комплекс районът да се 

оформи като нов градски 
център, който да привлича 
както шуменци, така и гос-
тите на града. 

Сградата е на 4 етажа 
и е разположена на 5600 
кв. м застроена площ. Кон-
струкцията е от стома-
нобетон, със стоманен по-
крив и алуминиева фасада. 
За да се улесни достъпът 
до залата, е разширено 
уличното платно и са из-
градени две нови кръгови 
кръстовища. Подменено 
е уличното осветление с 
енергоспестяващо. Нощем 

красивата фасада е озаре-
на с надпис „Арена Шумен“. 
Около комплекса е изгра-
ден автомобилен паркинг с 
общо 350 места.

Модерното съоръже-
ние отговаря на всички 
изисквания на спортните 
федерации за провеждане 
на локални, национални и 
международни състезания 
по баскетбол, волейбол, 
хандбал, тежка атлетика, 
тенис, бокс, художествена 
гимнастика и др., както и 

за организирането на кул-
турни събития, концерти, 
конференции, изложения и 
изложби.

Обособени са някол-
ко зони – за зрители, за 
специални гости, спорт-
но-тренировъчен блок, за 
журналисти, коментатори 
и за техническо обслужва-
не на сградата. Общият 
брой места на трибуните 
е 1500, в това число и за 
хора с увреждания, а мак-
сималният капацитет на 
залата е 2500 места. При 
провеждането на концер-

ти и културни събития ще 
бъде поставяна специална 
ПВЦ настилка, която да 
предпазва пода.

Залата разполага с 
допълнителни помещения 
за загряване, за допинг 
контрол, за медицинска 
помощ, две за журнали-
сти и за пресконференции, 
шест съблекални, магазин 
за спортни стоки, фитнес 
зала, сауна, парна баня, ка-
фене с отделен вход. Обо-
рудвана е с два асансьора, 
единият е на входа за жур-
налистите, а другият – за 
ВИП гостите. Изградени 
са комуникации за външни 
телевизионни станции за 
директно предаване на със-
тезания, концерти и други 
събития.

„Арена Шумен“ е част 
от цялостен многофунк-
ционален комплекс, който 
ще бъде реализиран на 
няколко етапа. Освен мо-
дерното съоръжение върху 
площ от 21 дка е изграден 
и парк с места за отдих. 
За поддържане на зелените 
площи е създадена автома-
тизирана поливна система. 
В проекта е предвидено да 
бъдат построени открити 
спортни игрища, плувен ба-
сейн, детски кът и хотел. 
Ще има и нов жилищен ком-
плекс с търговски обекти.

Проектът на спортна-
та зала се отличава със 
своята уникалност - слож-
на геометрия на простран-
ствените форми, чието 
изпълнение е било изключи-

телно трудоемко предвид 
обективната невъзмож-
ност за използването на 
модулни кофражни форми. В 
конструктивно отношение 
сградата е с монолитна 
гредова стоманобетонна 
носеща конструкция, вър-
ху която стъпва стоманен 
покрив. Самото изграждане 
на конструктивния скелет 
на сградата е било изпъл-
нено в условията на високи 
температури, което е на-
ложило и промяна в органи-
зацията на работния про-
цес в много кратък период.

Извитите фасадни 
стени, изнесени пред кон-
тура на етажните плочи, 
са решени с метална под-
конструкция, закрепена 
към стоманобетонната 
конструкция на сградата. 
Тя е съставена от стома-
нени хоризонтални и вер-
тикални елементи, които 
освен поддържаща функ-
ция за външната фасадна 
облицовка, гарантират и 
разпределянето на вет-
ровото натоварване. За 
постигане на максимален 
ефект в архитектурно от-
ношение и едновременно с 
това енергийна ефектив-
ност е приложена схема на 
послоен монтаж с финишна 
облицовка от алуминиеви 
ламели. Остъкляването е 
решено с окачена фасада.

За осигуряване на пъ-
лен комфорт за залата е 
предвидена самостоятел-
на система за отопление 
и охлаждане. Монтирани 

са две покривни климатич-
ни централи Rooftop, тип 
WSM CE/B 0352 с оползо-
творяване на енергията и 
газов топлообменник. Глав-
ното фоайе е с въздушно 
отопление посредством 
две самостоятелни сис-
теми с 4 топловъздушни 
апарата с топлоносител 
гореща вода с температу-
ра 80/60°С, осигурявана от 
два стенни газови конден-
зационни котела. За предо-
твратяване свободен дос-
тъп на външен въздух през 
вратите на фоайетата са 
предвидени електрически 
топловъздушни завеси. Ло-
кални климатични сплит и 
мултисплит системи ще 
поддържат микроклимата 
в останалите помещения.

Паметникът на Пети 
артилерийски полк, който 
се намира в близост до за-
лата, е изцяло реновиран. 
Възстановена е чешмата, 
която от години беше пре-
съхнала. Наново е изграде-
на разрушената част от 
каменния зид и от мемори-
алната стена. Ремонтира-
на е пътеката, почистени 
са градинките, засадени са 
нови цветя и храсти. По-
ставени са четири прожек-
тора, които ще осветяват 
монумента нощем. Осве-
жени са буквите на стария 
надпис, монтирани са още 
две нови паметни плочи и 
57-милиметровото зенит-
но оръдие, което да напомня 
за славните бойни времена 
на полка. 

 от стр. 1

Кметът на община Шумен Любомир Христов връчи кристален плакет на Владимир Житенски, 

изп. директор на „Джи Пи Груп“ АД и зам.-председател на УС на КСБ
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Емил Христов
Ренета Николова

Строителна компа-
ния „БИАД-С” ООД отбе-
ляза 25 години от свое-
то създаване със стилен 
коктейл. Събието събра 
бизнес партньори и прия-
тели, представители на 
институции и служители 
на фирмата. Сред гостите 
на празника бяха инж. Илиян 
Терзиев, председател на УС 
на Камарата на строите-
лите в България (КСБ), инж. 
Любомир Качамаков, член на 

Изпълнителното бюро (ИБ) 
и на УС на КСБ, председа-
тел на ОП на КСБ – София, 
и вицепрезидент на FIEC, 
инж. Благой Козарев, член 
на ИБ и УС на КСБ и предсе-
дател на секция „Хидротех-
ническо строителство, ВиК 
мрежи и съоръжения“, инж. 
Николай Чомаковски, член 
на УС на КСБ, инж. Пламен 
Пергелов, председател на 
Съвета на директорите на 
„Вестник Строител“ ЕАД, 
Ренета Николова, проку-
рист и главен редактор на 
в. „Строител“ и ПР на КСБ, 

инж. Петьо Димитров член 
на ОС на ОП на КСБ – Со-
фия, инж. Павел Диковски, 
зам.-председател на Бъл-
гарска браншова камара 
„Пътища“.

„Благодаря, че приехте 
поканата да отпразну-
ваме заедно нашия праз-

ник“, заяви в началото на 
коктейла управителят на 
„БИАД-С“ ООД Апостол 
Глосов. „Компанията беше 
създадена през далечната 
1993 г., като през своята 
вече четвъртвековна дей-
ност фирмата е участвала 
в изграждането на редица 

строителни обекти, ре-
конструкции и ремонтни 
работи като изпълнител и 
е проектирала и изградила 
като предприемач компле-
кси от жилищни и бизнес 
сгради“, подчерта още той.

„Поздравявам Ви, че през 
всички тези години компа-
нията не само натрупа се-
риозен опит, но и допринесе 
за издигането на престижа 
на бранша. Убеден съм, че 
развитието на „БИАД-С“ 
ООД не просто ще продъл-
жи, но и ще достигне нови 
измерения. На Вас и на Ва-
шия екип желая здраве, къс-
мет, нестихващ ентусиа-
зъм и енергия за работа“, се 
казва в поздравителния ад-
рес от председателя на УС 
на КСБ инж. Илиян Терзиев. 

„Приемете най-сърдеч-
ни поздрави по случай 25 

години от създаването 
на Строителна компания  
„БИАД-С“ ООД от името на 
Съвета на директорите и 
екипа на вестник „Строи-
тел“! През годините изгра-
дихме отношения на взаим-
но уважение и ползотворна 
комуникация. Във Ваше лице 
изданието винаги е имало 
истински партньор. Поже-
лаваме от сърце на Вас и 
целия екип на строителна 
компания „ БИАД-С“ ООД 
здраве, много нови успешно 
реализирани проекти, лично 
щастие и просперитет“, се 
посочва в поздравителния 
адрес от „Вестник Строи-
тел“ ЕАД. 

„За нас е традиция да 
отбелязваме празници-
те си, подкрепяйки дадена 
инициатива“, каза на свой 
ред Диана Глосова, упра-
вител на БИАД-С“ ООД. 
Тя представи на гостите 
на събитието и инициа-
тивата на тазгодишното 
празненство – събиране 
на средства за създава-
не на мобилно приложение 
от Фондация „От другата 
страна“, което има за цел 
да информира младите хора 
в България за вредата от 
наркотиците. „В момен-
та проблемът с дрогата 
е много голям. А във века 
на социалните мрежи и 
непрекъснатата информи-
раност липсва такава за 
вредата от наркотиците“, 
сподели Весела Тотева, съ-
учредител на Фондацията. 
По време на тържеството 
бяха раздадени почетни 
плакети на служители на 
компанията. 

Снимки Румен Добрев

Мартин Славчев
 
„Пайп Систем“ АД ще 

изгради изцяло нов учи-
лищен комплекс и детска 
градина на „Британика“. 
Официалната церемония за 
първа копка се състоя на 25 
юли. Сред гостите на съби-
тието беше и кметът на 
Столичната община Йор-
данка Фандъкова. 

„Благодарим Ви, че при-
съствате на откриването 
на строителната площадка 
на този проект, на който 
отделихме около 5 годи-
ни. Образованието е нещо 
безценно, което можем да 
дадем на децата. Затова 
сме горди, че се занима-
ваме именно с тази дей-
ност“, каза Любомир Лалов, 
собственик и управител на 
„Британика“. 

„За мен е огромно удо-
волствие да присъствам на 
старта на строителство-
то на ново учебно заведе-
ние. Бих искала да поздравя 

целия екип на „Британика“ 
за смелостта да започнат 
този грандиозен проект. 
Пожелавам на строители-
те от „Пайп Систем“ АД 
активна работа и добро 
време, което да им позволи 
да изпълнят обекта с необ-
ходимите срок и качество“, 
заяви Йорданка Фандъкова. 

„Това е вторият проект 
в рамките на месец, който 

започваме успешно, след 
старта на работата по 
„Райсволф“. За нас е чест, 
че сериозен инвеститор 
като училища „Британика“ 
ни се довериха за инова-
тивния им обект. Той се 
явява следваща крачка в 
развитието им, а именно – 
собствено училище с дет-
ска градина към него. 

Училища „Британика“ са 

на българския пазар от над 
19 години, имат филиали в 
4 града. Сега те правят 
сериозна крачка в разви-
тието си. Новият проект 
е с над 15 хил. кв. м. РЗП и е 
разположен в един от най-
динамично развиващите се 
квартали на София – „Дра-
галевци”. Същевременно се 
запазва и изискването при 
такъв тип сгради да има 

осигурено спокойствие 
за децата“, сподели за 
в. „Строител“ инж. Николай 
Чомаковски, изп. директор 
на „Пайп Систем“ АД и 
член на Управителния съ-
вет на Камарата на стро-
ителите в България (КСБ). 

„Пайп  Систем“  АД 
ще осъществи обекта 
като главен изпълнител 
и строителен мениджър. 
Това е една комплексна и 
новаторска услуга, която 
предоставяме на наши-
те клиенти за цялостно 
управление на процеса на 
изграждане на обекти на 
най-добра цена и с опти-
мално използване на на-
личните ресурси“, допълни 
той.

По случай старти-
рането на новия проект 
инж. Чомаковски получи 
поздравителни адреси от 
председателя на УС на КСБ 

инж. Илиян Терзиев и от 
Съвета на директорите и 
екипа на в. „Строител“. 

Комплексът на „Бри-
таника“ ще се състои от 
7 блока от едноетажни 
и двуетажни постройки. 
Предвидено е и изграж-
дане на подземно ниво. 
Ще има учебни стаи за 
учениците и за посещава-
щите детската градина 
деца, както и Център за 
езиково обучение, препо-
давателски и помощни 
кабинети. Предвиден е и 
специален корпус за хра-
нителен блок със столова, 
кухня и всички необходими 
сервизни помещения. Ще 
има и спортна зала, като 
освен на закрито, децата 
ще могат да тренират и 
на откритите спортни иг-
рища. Комплексът трябва 
да отвори врати през ля-
тото на 2019 г.

„Пайп Систем“ АД е главен изпълнител и строителен мениджър 
на иновативния проект Снимки Румен Добрев
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Камарата на строителите в България
и вестник „Строител“ 

със съдействието на Столичната община
ПОДГОТВЯТ ПЕТАТА ФОТОИЗЛОЖБА 

по повод Деня на строителя

За спонсориране изработването на паната
предлагаме поставяне на лого върху 60 бр. пана – 

3000 лв. без ДДС
Срок – 30 септември 2017 г.

60 авторски фотографии ще бъдат експонирани 
от 22 октомври до 5 ноември 2018 г.

на пешеходния мост над бул. „България“ до НДК

За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова; 0897 912 308 – Галя Герасимова

Виж София – където строителството 
среща историята с бъдещето

2018 

10 години КСБ

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

®
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Мартин Славчев
Ренета Николова

Д-р Иванов, Агенция 

„Пътна инфраструктура” 

е с нов председател - инж. 

Светослав Глосов. Какво 

очаквате от новото ръко-

водство на АПИ?

Новият председател на 
АПИ инж. Глосов е утвър-
ден ръководен специалист 
в сферата на пътната ин-
фраструктура и нейната 
безопасност. Той има ог-
ромен професионален опит 
в тази насока и подчертан 
афинитет към новостите 
в бранша. Безспорни са уме-
нията му в координацията 
между държавните инсти-
туции, неправителствени-
те организации и частния 
сектор в интерес на общия 
просперитет на държавата 
и обществото като цяло. 
Уверен съм, че положител-
ните европейски и светов-
ни практики по отношение 
безопасността на пътната 
инфраструктура ще наме-
рят по-ясно своята пози-
ция в политиката на АПИ в 
името на човешкия живот и 
здраве. Пожелавам на ново-
то ръководство на Агенция-
та здраве и успешна профе-
сионална реализация.

Вие сте председател 

на Българска браншова 

асоциация „Пътна безо-

пасност” (ББАПБ). Кои са 

най-належащите проблеми 

за разрешаване в сферата 

в момента?

Едно от най-важните 
направления в тази насока 
е да изменим политиката 
си по отношение на безо-
пасността на движението. 
Така или иначе през послед-
ните няколко години с Румъ-
ния си разменяме първото и 
второто място по жертви 
на един милион жители сред 
страните членки на Евро-
пейския съюз. През 2017 г. 
броят на загиналите на 
един милион жители в наша-
та страна е 95, при средно 
за страните от Европа – 
49. В страни като Швеция, 
Холандия, Англия, Дания и 
други този показател е око-
ло 30. Безспорно тази раз-
лика не е абстрактна, тя е 
отражение на поведението 
на хората, нивото на безо-
пасност на пътната инфра-
структура и крайпътното 
пространство, състояние-
то на автомобилния парк 
и качеството на доболнич-
ната и специализираната 
медицинска помощ. В пред-
ставените графики може да 
видите какво е направено 
през годините в спомена-
тите страни, че са постиг-
нали такава висока степен 
на безопасност. (фиг. 1, 2  
и 3) 

Търсейки решение за 
намаляване на жертвите 

от пътнотранспортните 
произшествия, експертите 
в много държави са стигна-
ли до извода, че подходът 
за постигане на безопас-
ност единствено чрез на-
тиск върху поведението 
на участниците дава ре-
зултати, но е с ограниче-
ни възможности. В тази 
връзка е приета „Безопас-
на система“, или както е 
известен шведският мо-
дел – „Визия нула“. Каква е 
разликата? В основата на 
„Визия нула“ стои тезата, 
че никой не бива да загива 
или да бъде тежко нараня-
ван при използване на път-
ната мрежа.

Основните принципи, 
приети във „Визия нула”, са:

Хората допускат 
грешки, които могат да 
доведат до пътнотранс-
портно произшествие. Въ-
преки това никой не бива 
да умира или да бъде тежко 
нараняван.

Човешкото тяло е с 
ограничени възможности 
да поема удари. То лесно 
се наранява. При удар с над  
30 км/час рискът от смърт 
бързо нараства.

Безопасността на 
движението по пътищата 
е споделена отговорност 
между участниците в него и 
хората, които проектират, 
изграждат, експлоатират и 
поддържат системата.

Всички елементи на 
системата трябва да бъ-
дат с висока степен на 
безопасност и в комбинация 
да умножават защитните 
ефекти.

В тази връзка пътната 
инфраструктура трябва да 
бъде насочена към човека с 
неговите слабости и въз-
можности, да го ориентира 
и подпомага да не греши, а 
когато сбърка, да го пази от 
удари, които тялото му не 
може да понесе.

Какви са възможност-

ите за подобряване на без-

опасността на пътната 

инфраструктура в Бълга-

рия?

Пътната инфраструк-
тура има определяща роля в 
осигуряването на спокойно 
преминаване по нея. Безо-
пасността започва с про-
ектирането, изграждането 
и продължава в поддържане-
то. В тази насока опреде-
лено място имат одитите, 
инспекциите и дефиниране-
то на опасните места по 
пътната мрежа. Необходи-
мо е създаване на система, 
която да осигурява бързото 
адаптиране и прилагане на 
положителните европейски 
и световни практики, свър-
зани с безопасността на 
движението. Безспорно е, че 
пътната инфраструктура 
не трябва да „мрази“ човека 
ползвател.

Кои са новите иници-

ативи на Асоциацията? 

Какво предстои до края на 

2018 г. и какви са планове-

те за следващата година?

Българска браншова 
асоциация „Пътна безопас-
ност“, съвместно с още 
8 европейски държави от 
региона на р. Дунав, участ-
ва в проекта на EuroRAP - 
RADAR. Това е интернацио-
нална инициатива, която 
стартира на 01.06.2018 г. 
Основната й цел е иден-
тифициране и намаляване 
на риска по пътищата. С 
участието си ще се пос-
тараем да постигнем мак-
симално основните цели на 
ББАПБ за подобряване на 
безопасността по пъти-
щата, както и повишаване 
на професионалната компе-
тентност на работещите 
в бранша. Това може да бъде 
постигнато чрез обмен на 
положителни практики с 

други сходни европейски и 
международни организации. 

Ние ще продължим да 
разширяваме контактите 
си със сродни структури, 
работещи по проблемите 
на безопасността на път-
ната инфраструктура - Ев-
ропейската и Световната 
федерация по пътищата. 
Полагаме целеви усилия за 
обединение на експертите 
в тази област. Ще продъл-
жим да изготвяме предложе-
ния до компетентните ин-
ституции за подобряване на 
безопасността на пътната 
инфраструктура и крайпът-
ното пространство. Голяма 
част от тези наши предло-
жения са реализирани.

До края на годината и 
през следващия период ще 
запазим провеждането на 
традиционните конферен-
ции, кръгли маси и семинари, 
но ще положим специални 
усилия за изменение на по-

литиката за повишаване на 
безопасността на движе-
нието чрез прилагането на 
подхода „Визия нула“. 

По оценка на Минис-

терството на регионал-

ното развитие и благо-

устройството (МРРБ) 

близо 3,3 млрд. лв. са не-

обходими за пътна безо-

пасност. По какъв начин 

могат да се увеличат ин-

вестициите за пътища в 

България? Какви европей-

ски модели можем да заим-

стваме в тази насока?

Когато говорим за необ-
ходими средства за пътна 
безопасност, трябва да от-
говорим преди това на въ-
проса какво губим. Какви са 
загубите от пътнотранс-
портните произшествия, 
за да обосновем защо ни 
са тези инвестиции. През 
2017 г. загубите от пътно-
транспортни произшествия 

в рамките Европейския съюз 
са определени на 100 млрд. 
евро. Известна малка част 
от тези загуби безспорно 
са в резултат на ПТП, на-
стъпили по нашата пътна 
мрежа. 

У нас конкретни данни 
за реалните загуби няма, 
но само изплатените суми 
за събития с моторни пре-
возни средства по застра-
ховките „Гражданска отго-
ворност“ и „Каско“ за 2017 г. 
възлизат на 700 млн. лв. 
Загуби, човешки животи и 
осакатени хора - това са 
последствията от път-
нотранспортните произ-
шествия. И когато стане 
дума за вложения в пътна 
безопасност, е необходимо 
недвусмислено да приемем, 
че това са инвестиции в 
живот и здраве. Те трябва 
да присъстват във всеки 
проект. Задължително е 
инвестициите за безопаст-

Д-р ик.н. Николай Иванов, председател на УС на ББАПБ и член на УС на КСБ:

ТОЛ системата ще допринесе за по-добър ред и по-малко нарушения
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ност при изграждането на 
обектите, при тяхното 
приемане и поддържане да 
са неотменими. 

Пр е д ви д  вис окат а 
смъртност по нашите пъ-
тища, Европейската ко-
мисия ще отпусне целеви 
средства през периода 2020 
- 2030 г. за безопасност на 
пътната инфраструктура. 

До каква степен въ-

веждането на ТОЛ сис-

темата в страната ще 

допринесе да се подобри 

безопасността на движе-

нието по пътищата?

Пътят е услуга и както 
всяка друга такава трябва 
да се заплаща. След като ус-
лугата „използване на пътя” 
стане платена, качество-
то на инфраструктурата 
ще се подобри, а повиша-
ването на цената на пътя 
ще направи железопътния 
транспорт по-атрактивен 
за товари и пътници. Това 
от своя страна ще облекчи 
трафика, а от там и безо-
пасността ще се подобри. 
Наясно сме, че правител-
ството инвестира в стро-
ителство и рехабилитация 
на железопътната инфра-
структура, но са необходи-
ми вложения от страна на 
БДЖ в подвижния състав, 
което също ще доведе до 
намаляване интензитета 
на натовареност по репу-
бликанската мрежа. 

ТОЛ системата е едно 
модерно решение, което се 
прилага в много страни от 
Европа и света. Безспорно е 
и че ще се подобри обслужва-
нето и ще се създадат въз-
можности за контрол върху 
поведението на водачите на 
мотори превозни средства. 
ТОЛ системата ще доприне-
се за по-добър ред и по-малко 
нарушения, което ще се от-
рази и върху безопасността 
на движението.

Какво е мнението Ви за 

промените в Закона за дви-

жение по пътищата?

Дискусията по отноше-
ние на промените ще окаже 
положително въздействие 
върху общественото отно-
шение към безопасността 
на движението. От години 
процесите на пътя не се 
променят, катастрофи-
те стават по един и същи 
начин, поради еднотипни 
грешки и нарушения на учас-
тниците в движението. Тук 
трябва да спрем и да заявим, 
че никой не иска да загива 
или да бъде тежко нараня-
ван от пътнотранспортно 
произшествие или пък да 
убива други хора. Но това 
се случва, и то по-често по 
нашите пътища, отколкото 
в другите европейски дър-
жави. В тази насока би било 
добре, когато правим проме-
ни в такъв важен нормати-
вен документ като Закона 
за движение по пътищата, 
да отговорим на въпроса кои 
са онези положителни прак-

тики, които са приложени в 
европейските страни и са 
повишили пътната безопас-
ност. Какво са направили 
Швеция, Холандия, Дания, 
Англия, за да имат три пъти 
по-висока безопасност? 
Този въпрос трябва да си 
го задаваме постоянно и да 
търсим отговор.

Вие сте член на Упра-

вителния съвет на Кама-

рата на строителите в 

България. Как оценявате 

дейността на новото ръ-

ководство на КСБ?

Преди всичко искам да 
поздравя новото ръковод-
ство на КСБ и специално 
председателя инж. Терзиев 
за проактивната политика, 
която провежда. Камарата 
е организация със сериозни 
традиции. Тя е основен фак-
тор в строителния сектор 
на национално ниво, както и 
стратегически партньор в 
международен аспект. Но-
вото ръководство на КСБ са 
знаещи, можещи и амбициоз-
ни ръководители с огромен 
професионален опит, кое-

то неминуемо допринесе за 
внедряване на нови техноло-
гии в бранша и ще се отрази 
положително на международ-
ните позиции на български-
те строители. 

Какви са според Вас 

най-важните теми в днев-

ния ред на браншовата ор-

ганизация?

Приоритет номер едно 
според мен е промяната в 

законодателството – ЗУТ 
и ЗОП, в което направление 
Камарата полага сериоз-
ни усилия. Поредицата от 
срещи с институциите на 
най-високо ниво и устано-

вяването на механизми за 
сътрудничество на екс-
пертно ниво имат за цел 
подобряване на строител-
но-инвестиционния процес 
и създаване на по-добри 
условия за работа на бран-
ша. За мен е радостно да 
отбележа, че пътната без-
опасност е важен акцент 
в цялостната политика на 
Камарата. Надявам се, че и 
аз като член на УС също ще 
дам своя принос в това на-
правление с дейността ми в 
експертната група, избра-
на за работа с АПИ. 

Как оценявате вест-

ник „Строител“ и има ли 

нещо, което бихте желали 

да видите на страниците 

му?

Вестник „Строител“ е 
едно прекрасно професио-
нално издание, което следи 
пулса на гилдията, отразява 
новостите в Европа и све-
та и вдъхва вяра в читате-
лите, че всеки добър и амби-
циозен професионалист има 
поле за действие и може да 
измени нещата към по-до-
бро. На екипа на вестник 
„Строител“ пожелавам здра-
ве и духовна сила за запаз-
ване на правилната насока 
за отразяване на научно-
техническите постижения 
и иновации, за създаване на 
една любяща човека пътна 
инфраструктура. Нека по-
казваме по-често и жизне-
ния път на изявените наши 
строители в миналото и 
днес, на хората, които мо-
гат да бъдат пример за 
младото поколение.

Какво ще пожелаете на 

колегите си от страници-

те на вестника?

На колегите си от стра-
ниците на нашия прекрасен 
вестник пожелавам преди 
всичко здраве, вяра в собст-
вените им възможности и 
в просперитета на нашата 
родина и сила за действия, 
които ще превърнат стра-
ната ни в едно прекрасно 
място за живот. 

Фиг.  1

Фиг.  2

Фиг. 3

През април се проведе четвъртата конференция на тема „Безопасна пътна инфраструктура“, организирана от ББАПБ
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Свилена Гражданска 

Министерството на 
транспорта и съобщения-
та на Македония е изгот-
вило проект за национална 
транспортна стратегия 
(НТС) за периода 2018 - 
2030 г., който е обявен за 
обществено обсъждане 
през май т.г. Основни-
те цели на документа са 
осигуряване на икономи-
ческа устойчивост при 
разработването, управле-
нието и поддръжката на 
транспортните системи, 
подобряване на безопас-
ността на движението, 
разработване на мултимо-
дален транспорт, изграж-
дане на инфраструктура в 
съответствие с европей-
ските стандарти като 
част от единната мрежа 
в региона и др. За пости-
гането на тези задачи са 
разписани 132 дейности, 
които трябва да се на-
правят до 2030 г. В тях е 
предвидено осъществя-
ването на редица обекти 
или мерки, касаещи про-
мяна на нормативната 
уредба и внедряване на 
новите технологии. В до-
кумента е подчертано, че 
приемането на Македония 
в Европейския съюз (ЕС) 
е неизменно свързано с 
интегрирането на инфра-
структурата й с тази от 
региона. Източниците на 
финансиране на проектите 
са от държавния бюджет, 
средства - от ЕС, както 
и от кредити от Европей-
ската инвестиционна бан-
ка (ЕИБ) и Европейската 
банка за възстановяване и 
развитие (ЕБВР).

След 12 години 

е заложено македонска-
та национална система да 
е съставена от интег-
рирани пътен, железопъ-
тен, въздушен и градски 
транспорт. Те ще бъдат 
планирани, изградени, уп-
равлявани, експлоатирани 
и поддържани в съответ-
ствие с международни-
те стандарти и добрите 
практики, както и с нацио-
налните правила и разпо-
редби, които са напълно 
съгласувани с директиви-
те на ЕС. Чрез предоста-
вяне на транспортни услу-
ги за хора и стоки, които 
са безопасни, устойчиви и 
конкурентни по отношение 
на цената и качеството, 
отрасълът ще е катали-
затор за социално-иконо-

мическото развитие на 
страната, се посочва в 
документа. Македонската 
мрежа ще бъде изцяло ин-
тегрирана в европейската 
TEN-T. За постигането на 
тази цел е записано, че 
трябва да се изгради изця-
ло жп Коридор 8 до 2030 г., 
както и редица магистра-
ли и скоростни пътища до 
края на 2025 г. Една от за-
дачите, касаещи подобря-
ване на устойчивостта на 
околната среда, е намаля-
ване на емисиите на CO

2
 в 

сектора с 5% през 2025 г. 
и със 7% през 2030 г. Сред 
заложените резултати е 
спад на жертвите по пъ-
тищата с 50% за период 
от 10 години. Ще се въве-
дат и различни информа-
ционни технологии и сис-
теми с цел предоставяне 
на услуги, като закупуване 
на билети, планиране на 
маршрута, онлайн инфор-
мация и др. Сред целите е 
и увеличаване дела на жп 
транспорта, като за път-
ническия трябва да нарас-
не със 70% през 2025 г. и 
с 200% през 2030 г., а за 
товарния - съответно със 
150% и с 200%. 

Съществуващата транс-

портна инфраструктура

обхваща 14 256 км пъ-
тища и 696 км железопът-
ни линии. В документа е 
припомнено, че предишна-
та стратегия за сектора 
е за периода 2007 – 2017 г. 
Някои от обектите, зало-
жени в нея, са прехвърлени 
за завършване през новия 
период 2018 - 2030 г. Сред 

тях е Коридор 10, който бе 
планиран за приключване в 
периода 2007 – 2011 г. Той 
включва изграждането 
на магистрала от Демир 
Капия до Смоквица, кой-
то е 28 км, а бюджетът 
му е около 218 млн. евро. 
Трасето бе открито през 
април 2018 г. Средствата 
са осигурени като безвъз-
мездна помощ от ЕС - 70 
млн. евро и заеми от ЕБВР 
и ЕИБ. Отсечката има по 
три ленти за движение във 
всяко платно, два тунела 
от повече от 1 км. 

С т р о и т е л с т в о т о 
на магистралния учас-
тък Дреново – Градско с 
дължина 15 км е текущ 
обект, който се плани-
ра да бъде завършен през 
2019 г. Приключването на 
цялото трасе е заложено 
за 2020 г. През тази го-
дина са рехабилитирани 
Смоквица – Гевгелия (10 км) 
и Куманово - Миладиновци 
(23 км), а до няколко седми-
ци ще e готов и ремонтът 

на Неготино - Демир Капия 
(9 км). И трите отсечки са 
част от Коридор 10. 

В стратегията за пе-
риода 2007 – 2017 г. е зало-
жено развитие на Коридор 
8, но изпълнението на част 
от обектите по него про-
дължава в момента. Основ-
ният проект е изгражда-
нето на нова магистрала 
„Кичево - Охрид“ с дължина 
57 км и с бюджет от 374 
млн. евро. Дейностите 
по него стартираха през 
2014 г. На последната ин-
спекция на строителство-
то, която бе на 10 юни т.г., 
министърът на транспор-
та и съобщенията на Ма-
кедония Горан Сугарески е 
информирал, че работите 
трябва да приключат до 31 
юни 2021 г. 

През юни т.г. бе дадено 
начало на изграждането на 
магистралата „Крива Па-
ланка – Ранковце“, която е 
около 22 км и струва близо 
58 млн. евро. Тя бе планира-
на да започне през 2016 г. 

и да е готова през 2018 г. 
Изграждането на ма-

гистралния участък Гос-
тивар - Кичево с дължина 
42 км е предвидено да бъде 
реализирано чрез концесия 
и публично-частно парт-
ньорство (ПЧП). Това все 
още не е станало факт. В 
момента се подготвя про-
ектът за строителство 
на трасето. 

Реализацията на ма-
гистрала „Миладиновци – 
Щип“ започна през 2014 г., 
като трябваше да приклю-
чи до 2017 г. Новият срок 
за завършване е септем-
ври 2018 г. 

В проекта на НТС за 
периода 2018 – 2030 г. се 
отбелязва, че забавянето 
на реализацията на пътни 
обекти от документа за 
предходния период се дъл-
жи на не добре подготвена 
техническа документация 
с надеждна оценка на ри-
ска на проекта, неправил-
но планиране на времето 
за обявяване на търга за 

строителните работи, 
лоша координация между 
различните участници в 
процеса на осъществява-
не на предложенията и др. 

През изминалия период 
са инвестирани средства 
в частична рехабилитация 
на жп линия по Коридор 10 
и за изграждане на нова жп 
линия на Коридор 8 в част-
та между станция Кумано-
во и гара Беляковце (около 
31 км), която се планира да 
е готова през 2019 г. Също 
така продължава работа 
по строителство на учас-
тък от Коридор 10-d между 
станция Битоля и гранична 
гара Кременица с дължина 
16 км (граница с Гърция). 

Предвидено е през пе-
риода 2018 – 2030 г. да се 
доизгради жп линията по 
Коридор 8, източна част, 
която е Куманово – гра-
ница с България. Подробни 
проекти са одобрени за 
отсечките Беляковце до 
Крива Паланка и от Кри-
ва Паланка до границата 
с България, както и за жп 
линията в западната част 
от Кичево до границата с 
Албания. 

Коридорите на основ-
ната TEN-T мрежа в Маке-
дония са номер 8, който е 
в посока североизток-юго-
изток, и 10 и 10-d север-юг. 
Пътната инфраструктура 
по протежение на Коридор 
10 е 195 км и е в посока 
Сърбия към Гърция. Коридор 
8 свързва Адриатическо 
с Черно море и терито-
рията на страната и има 
обща дължина от 298 км. 
Само 37% от пътната ин-
фраструктура по проте-
жението му са на нивото 
на магистрала в съответ-
ствие със стандартите. 
Коридор 10-d започва във 
Велес, минава през Битоля 
и достига до Гърция. Той е 
117 км. (Фиг. 1 – Пътната 
мрежа по Коридори 8, 10 и 
10-d). Има 14 пресичания 
на границата със съсед-
ните страни чрез пътна-
та мрежа - 3 с Гърция, 3 с 
България, 2 със Сърбия, 2 с 
Косово и 4 с Албания. 

Жп Коридор 8 в посока 
изток-запад през Македо-
ния е 339 км, като досега 
са построени 152 км. Няма 
жп връзка с България и 
Албания. Съществуваща-
та жп линия Скопие (гара 
„Гьорче Петров“) - Тетово - 
Гостивар - Кичево е 103 км. 
Участъкът между Кичево и 
албанската граница, кой-
то е дълъг около 63 км, все 
още не е построен, но се 
разработват подробни 
проекти. Частта от жп 
линията в източната част 
на Коридор 8 - между гари-

Това е заложено в проекта на национална стратегия за 
сектора, който в момента се обсъжда в съседната ни страна 

През юни министър-председателят на Македония Зоран Заев и министърът на транспорта и съобщенията дадоха старт на 

строителството на магистралата „Ранковце – Крива Паланка“

В последните години са обновени 10 жп гари по Коридор 10 със средства от ЕС и от 

националния бюджет
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те Куманово и Беляковце, 
е в процес на изграждане. 
Подробен проект и търг 
се подготвят за участъка 
между гарата Беляковце и 
границата с България. Ця-
лата дължина на източна-
та част на жп линията е 
около 89 км от Куманово до 
границата с България. Жп 
линията от гарата „Гьорче 
Петров“ (Скопие) до грани-
цата с Косово е 32 км и ще 
свързва с жп мрежата на 
съседната страна. 

Съществуващата жп 
линия Велес - Щип - Косани 
е около 86 километра и из-
точната й част завършва 
в гара Кичево.

Пътническите влако-
ве минават през 94 по-го-
леми и по-малки жп гари, 
а основните станции са 
разположени в големите 
градове, като Скопие, Ку-
маново, Тетово, Гостивар, 
Кичево, Велес, Неготино, 
Гевгелия, Прилеп, Битоля, 
Щип и Кочани. Жп гарите 
в Куманово, Щип и Неготи-
но са разположени много 
далеч от центъра на гра-
да, т.е. от 3 километра 
до 5 км. Това разстояние 
прави станциите трудно 
достъпни за пътниците. 
Жп гарата във Велес се 
намира в гъсто населен ра-
йон и около 1,5 км жп линии 
преминават през градска-
та зона, което не е добро 
решение по отношение на 
безопасността на движе-
нието, както и във връзка 
с въздействието върху 
околната среда. За да се 
промени това, ще бъде на-
правен анализ какви мерки 
трябва да се вземат.

Жп линията от Коридор 
10 е единична, електрифи-
цирана, с две наскоро въз-
становени секции Табано-
вец - Куманово (11,6 км) 
и Миравци - Смоквица 
(12,5 км).

В проекта на нацио-
нална транспортна стра-
тегия на Македония е 
обърнато внимание и на 
развитието на интермо-
далността и връзката 
с големите пристанища 
на съседните държави. 
Посочено е, че достъпът 
до това в Дуръс, Албания, 
е само чрез пътен учас-
тък и той е с две ленти 
за движение, няма връз-
ка между жп мрежите на 
двете държави. За това 

е изключително важно 
да се направят подробни 
проекти, за да се осигури 
по-добрата свързаност, 
което ще се отрази до-
бре и на икономиките на 
страните. Също така е 
нужно да се работи и за 
развитие на жп връзката 
с пристанището в Солун, 
Гърция, чийто терминал за 
контейнери е дълъг 550 м и 
широк 340 м. 

На база предпроект-
но проучване и анализ на 
предимствата и недос-
татъците за разработ-
ването на стратегически 
мултимодални транспорт-
ни възли в Македония се 
предлага развитието на 
интермодален терминал 
в Трубарево, близо до Ско-
пие, като оптимално мяс-

то. В първата фаза тряб-
ва да се изгради основна 
инфраструктура, като 
железопътни линии, дос-
тъп до терминал, товар-
на платформа, паркинг за 
камиони и коли, малки скла-
дове и съоръжения за пре-
доставяне на услуги като 
управление на митнически 
станции. На тази фаза ка-
пацитетът на терминала 
трябва да е такъв, че да 
осигурява около 6000 - 
8000 TEU на година (TEU 
- мерна единица, отгова-
ряща на един 20-футов 
контейнер, която често 
се използва за измерване 
на капацитет на товар на 
кораби и терминали). Във 
втория етап може да бъ-

дат създадени повече или 
по-големи хранилища или 
нови специализирани зони 
за различни услуги, ако са 
необходими такива. 

Мултимодалността 
на пътническия транс-
порт се осигурява и на 
двете летища в Скопие и 
Охрид. Това в столицата 
е близо до пътната част 
на Коридор 10 (Е-65 и Е-75) 
и 8 (Е-850 и Е-871). Жп ли-
нията от Коридор 10 е на 
разстояние от около 4 км 
от аеродрума, но няма жп 
транспортна връзка с ос-
новната пътническа стан-
ция в град Скопие, която е 
на около 20 км. Летището 
в Скопие има много добро 
местоположение, за да 
стане важен логистичен и 
транспортен кръстопът 

не само за държавата, но и 
за целия Балкански регион.

Охридският аеропорт е 
предимно ориентиран към 
туризма и има пътна връз-
ка с югозападната част на 
града. Планираната желе-
зопътна линия по Коридор 8 
минава близо до летището 
в Охрид и би било възможно 
свързването й с него. 

В обсъждания проект 
на национална транспорт-
на стратегия на Македо-
ния е записано, че са необ-
ходими 3704 млн. евро за 
периода 2018 - 2030 г., за 
да се реализират всички 
предвидени дейности. За 
периода 2018 – 2020 г. са 
нужни 629, 28 млн. евро, или 
209,8 млн. евро годишно, за 

2021 – 2025 г. – 1653,7 млн. 
евро, или 330,7 млн. евро 
годишно, а за 2026 - 2030 г. 
- 1420,50 млн. евро, или 
284,1 млн. евро годишно. 

Сред пътните обекти, 

които ще се осъществяват 

през следващите 12 години, 

са: 

 Изграждане на 13 км 
нова магистрала от Ско-
пие до границата с Косово 
– 100 млн. евро; 

 Изграждане на 57 км 
магистрала от Кичево до 
Охрид по Коридор 8 – 420 
млн. евро;

 Изграждане на 42 км 
магистрала от Гостивар 
до Кичево по Коридор 8 – 
400 млн. евро;

 Изграждане на 9 км 

магистрала „Требенище – 
Струга“ по Коридор 8 – 50 
млн. евро;

 Изграждане на 40 км 
скоростен път Щип – Ра-
довиш – 160 млн. евро;

 Изграждане на 34 км 
от пътя Градско – Прилеп – 
135 млн. евро;

 Изграждане на 15 км 
скоростен път Крива Па-
ланка - границата с Бълга-
рия по Коридор 8 – 100 млн. 
евро;

 Изграждане на 30 км 
скоростен път Струмица 
- границата с България по 
Коридор 8 – 130 млн. евро; 

 Откриване на нови 
гранични пунктове с Бъл-
гария, Гърция, Албания, 
Косово и Сърбия - 300 хил. 
евро;

 Изграждане на 28 км 
магистрала в участъка 
Тетово – Язинце – 120 млн. 
евро;

 Изграждане на 28 км 
от магистрала в отсечка-
та Кочани – Щип - 100 млн. 
евро.

Сред жп проектите са:

 Изграждане на 88 км 
от трасето Куманово - 
границата с България от 
източната част на Кори-
дор 8 – 500 млн. евро;

 Изграждане на 16 
км жп участъка Битоля - 
границата с Гърция, част 
от Коридор 10-d – 20 млн. 
евро;

 Изграждане на 17 км 

участък Скопие - граница-
та с Косово – 30 млн. евро;

 Изграждане на 63 км 
участък Кичево - граница 
с Албания от западната 
част на Коридор 8 – 500 
млн. евро; 

 Предвидено е увели-
чение на капацитета на 
граничен пункт Табановце 
със Сърбия от Коридор 10 
– 1 млн. евро, като се на-
правят допълнителни ко-
ловози;

 Изграждане на жп 
връзка Кичево - Топлоцент-
ралата „Осломей” – 25 млн. 
евро;

 Изграждане на жп 
връзка Битоля - Топлоеле-
ктрическата централа 
РЕК Битоля – 20 млн. евро.

Сред другите транспортни 

проекти, предвидени за 

периода 2018 – 2030 г., са: 

 Реконструкция на 
пристанището на Охрид-
ското езеро – 500 хил. 
евро;

 Обновяване на авто-
бусите в градския транс-
порт – 30 млн. евро; 

 Об н овяване  н а 
транспортните средства 
в жп отрасъла – 40 млн. 
евро; 

 Корекция на инфра-
структурни обекти за 
подобряване на достъпа 
на хората с намалена под-
вижност до обекти от жп 
гари, пътна мрежа, паркин-
ги и др. – 30 млн. евро.

Рехабилитация на пътя Сарай – Групчин Извършва се и реконструкция на пътя Гостивар - Колари

Министърът на транспорта и съобщенията Горан Сугарески 

проверява строителните работи по изграждането на 

магистрала „Кичево – Охрид“, която трябва да е готова през 

юни 2021 г.

Фиг. 1 – Пътната мрежа по 

Коридори 8, 10 и 10-d
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Георги Сотиров

Аналите на историята показват, че в 
периода между XVIII – XIX век гр. Елена е 
един от най-значимите търговски, зана-
ятчийски и просветни центрове по бъл-
гарските земи. Свидетелства за богато-
то му историческо минало има буквално на 
всяка крачка, а една от живите легенди – 

150-годишното ханче „Боаза“, помни и съх-
ранява духа на Емилиян Станев и Йордан 
Радичков. 

Градът е бил известен и като Българ-
ския Витлеем, тъй като през епохата на 
Възраждането тук е имало три църкви. По 
тези места се знаят и тачат истории от 
славния живот на великите българи – Ва-
сил Левски, Иларион Макариополски, Дойно 

Граматик, автор на Еленския препис на Па-
исиевата история...

Балканското градче съхранява и днес 
будния си възрожденски дух. Атмосфера-
та е неповторима, тя Ви покорява с поза-
бравената песен на майстори - дюлгери и 
занаятчии, които освен че са строили, за 
да изгледат и изучат челядта си, са ос-
тавили за поколенията строително-архи-

тектурни шедьоври. Независимо от това 
градът не е застинал къс история. Непов-
торимият му чар идва от красотата на 
къщите и от многото млади хора, с които 
се срещаме на всяка крачка. Да живееш в 
тази община с население над 10 000 души 
е предимство и привилегия, но и отговор-
ност. За нея - а и не само - разговаряхме 
с инж. Дилян Млъзев - кмет на общината. 

Инж. Дилян Млъзев, кмет на община Елена:

Инж. Млъзев, с Вас се 

срещаме в навечерието 

на Деня на Светите рав-

ноапостоли Константин 

и Елена, когато се чества 

празникът на града. За 

в. „Строител“ има и нещо 

символично в това, че 

тържественото откри-

ване на събитието става 

в Архитектурно-истори-

ческия комплекс „Даска-

лоливница“ - първото 

модерно класно училище 

в България, което днес 

е паметник на култура-

та от национално значе-

ние. Край него са и още 

десетки забележителни 

къщи, църкви, Часовни-

ковата кула, училището 

паметник. Как общината 

се грижи за това богато 

наследство? 

Много са недвижимите 
паметници на културата в 
Еленско. Седем са с нацио-
нално значение и те могат 
да се видят в града, a още 
700 са с местна стойност. 
Казано по друг начин – град 
с богата съкровищница на 
строителство, архитек-
тура и буден дух на балкан-
джиите. Въпросът е как да 
съхраним това богатство, 
тъй като статутът на 

паметници на културата 
затруднява и забавя инвес-
тициите. 

Гражданите искат 
всичко да се решава бързо 
от администрацията, но 
голяма част от проблеми-
те не са в нашите право-
мощия, а на инспектората 
към Министерството на 
културата и на Национал-
ния институт за недвижи-
мо културно наследство. 
Там няма достатъчно ка-
дри, бавят се становища-
та, а гражданите недовол-
стват. 

Самият аз живея в 
къща, част от архитекту-
рен ансамбъл от местно 
значение, и ако поискам да 
сменя дограма, да направя 
топлоизолация или някакво 
друго подобрение, ще чакам 
за разрешение поне година-
две.

Постоянно провеждаме 
експертни срещи и в ми-
нистерството, и в инсти-

тута, като се опитваме 
да опростим процедурите 
в полза на хората. По-голя-
ма част от паметниците 
с национално значение са 
общинска собственост и 
ние имаме интерес всичко 
да става по-бързо. Някои 
от тези обекти включихме 
още през 2000 г. в проек-
ти по „Красива България“ и 
това в голяма степен по-
могна те да бъдат съхра-
нени. В инвестиционната 
ни програма всяка година 
залагаме средства за ре-
конструкция на подобни 
обекти. По Програмата за 
развитие на селските ра-
йони (ПРСР) се извършва 
ремонт на два от храмо-
вете в града - голямата 
църква „Успение на Св. Бо-
городица“ и на храма „Рож-
дество Богородично“. Ние в 
максимална степен улесня-
ваме процесите. Миналата 
година направихме основен 
ремонт на покривната кон-

струкция на „Св. Никола“, 
поддържаме и други значи-
ми за историята и култу-
рата обекти.

Вероятно сте един-

с т вена т а  об щ и на  в 

страната, която освен 

общинския център има 

123 села. Е, някои вече без 

жители, други с по един-

двама, трети са превър-

нати във вилни зони. За 

болшинството от тях 

обаче общинската адми-

нистрация е длъжна да по-

лага постоянни грижи – за 

хляб, за лекар, за превоз на 

учениците.

За статистиката ще 
припомня, че единствено 
община Габрово има пове-
че населени места от нас. 
Навремето е било нарица-
телно наименованието Га-
бровските, Тревненските, 
Еленските колиби. Разлика-
та обаче е в покривите на 
къщите – техните са били 
с каменни плочи, а нашите 
- с керемиди. 

Вярно е, че голяма част 
от тези населени места 
особено през зимата са 
напълно или почти обез-
людени. Живеят само по 
няколко старци в тях, но 
и един човек да е останал, 
ние трябва да разринем 
снега, да закараме хляб и 
т.н. Естествено, че това 
е голям ангажимент и от-
говорност на кметската 
администрация. В интерес 
на истината в последните 
години правителството 
непрекъснато увеличава 
средствата за зимно под-
държане и затова успяваме 
да се справим със сложни-
те пътни проблеми през 
тези месеци.

Експлоатационните 
дружества по отношение 
на водата и електрозах-
ранването си вършат до-
бре работата. Ние макси-
мално ги подпомагаме, а в 
последните години има и 
една интересна тенден-
ция, която се разраства. В 
обезлюдени, но с прекрасна 

природа селца се изграж-
дат и добре функционират 
къщи за гости, семейни 
хотели и т.н. Това реално 
води до засилен инвести-
ционен интерес. Наблюда-
ва се известно съживяване 
и нашата администрация 
трябва да полага необхо-
димите усилия по отноше-
ние на инфраструктурата, 
най-общо казано – улици, 
водопровод, електрозах-
ранване.

Засиленият интерес 
към развитието на опре-
делени туристически дей-
ности наложи преосмисля-
не и на някои приоритети, 
свързани с подобряване на 
пътищата до селата, къ-
дето се движат автобуси. 
Ежедневният трафик е от 
особено значение за съжи-
вяването на планинските 
региони и тези общински 
маршрути са в относител-
но добро състояние. 

Не мога да кажа съ-
щото за републиканската 
пътна мрежа на терито-

Инж. Дилян Млъзев е роден през 1969 г. в Русе. Там завършва 

Математическата гимназия „Баба Тонка“ и получава висше 

образование в Русенския университет „Ангел Кънчев“, специалност 

„Компютърни системи и мрежи”. Първият му мандат като кмет 

на Елена – града на родовите му корени, е в периода 1999 - 2003 г., 

когато е само на 30 години. Отново е избран за градоначалник през 

2011 г. и до днес продължава да ръководи общината.

Снимки авторът
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рията на общината. По 
Оперативна програма „Ре-
гионално развитие“ преди 
няколко години беше завър-
шен участък от пътя Еле-
на - Сливен, но в момента 
състоянието на остана-
лата част от това вто-
рокласно републиканско 
шосе Поликраище – Еле-
на - Сливен е в лошо екс-
плоатационно състояние. 
Трасе от около 10 км преди 
общинския център е зало-
жено за основен ремонт 
по ОП „Региони в растеж 
2014 - 2020“ (ОПРР), но 
това определено не реша-
ва генерално пътната об-
становка. С колегите от 
съседните общини Велико 
Търново, Горна Оряховица, 
Лясковец и Златарица сме 
предприели съответни 
мерки да търсим държав-
но финансиране. Този път 
се явява основна връзка 
на региона с Югоизточна 
България. 

За третокласната 
транспортна мрежа пред-
почитам да не коменти-
рам. Но не мога да подмина 
тревожната тенденция за 
влошаващото се състоя-
ние на някои от важните 
отсечки вследствие на 
разбиването на настилка-
та от тежките камиони, 
с които се извършва дър-
водобив в нашия Балкан. 
Става дума за 60-70-тон-
ни влекачи с ремаркета, 
които дори трудно взи-
мат завоите по нашите 
пътища. Би било донякъде 
поносимо, ако този бизнес 
дофинансира обновяването 
и основния ремонт на тези 
участъци, но това не се 
случва. 

Има ли проблеми с во-

доснабдяването на града 

и селата?

Елена и няколко села 
се захранват основно от 
яз. „Йовковци“ – един от 
най-големите в страната. 
Населените места навъ-
тре в планината имат 
собствени водоизточни-
ци. Сериозен е проблемът 
с няколко села в района на 
яз. „Йовковци“, които не 
ползват вода от него, а от 
извор по стар етернитов 
водопровод без буферни 
резервоари и авариите са 
чести, особено при дъж-

довно време. Към тези на-
селени места се проявява 
сериозен туристически ин-
терес, разполагаме с бази 
с над 500 легла за гости и 
е нормално да има недовол-
ство при спиране на вода-
та. Решаването на този 
проблем е свързано със 
сериозни инвестиции и не 
е по силите и възможност-
ите на общината. Имам 
уверенията на ВиК асоци-
ацията и на областната 
администрация, че изграж-
дането на нов водопровод 
е в близките им планове, но 
необходимите средства са 
над 2 млн. лв.

В града все още няма 
пречиствателна станция, 
но работим за осигуряване-
то на една или две модулни 
системи, които да поемат 
канализационните води.

Кажете няколко думи 

за образователната сис-

тема в общината?

Две са учебните заве-
дения в общинския център 
– средно училище, което 
има профилирани паралелки 
по информационни техноло-
гии, туризъм и горско сто-
панство, и начално, което е 
с дългогодишни традиции. 
Три учебни заведения от 
първи до осми клас има в 
трите ни най-големи села 
- Константин, Майско и 
Беброво, като във второ-
то върви процедура то да 
стане обединено от пър-
ви до десети клас - първа 
гимназиална степен. В об-
щината три от училищата 
са средищни, до които има 
организиран транспорт за 
учениците, а две са защи-
тени.

По ПРСР е осигурено 

финансиране за основ-
ния ремонт на сградата 
на гимназията за около 
2 млн. лв., който трябва да 
започне до броени дни. Ще 
бъде подменено старото 
отопление с инсталация 
на пелети, ще се направи 
топлоизолация, смяна на 
дограмата, изолация на по-
довете и на подпокривното 

пространство. За поддър-
жане на базата на учили-
щата в селата използваме 
финансиране от инвести-
ционната програма на об-
щината. Детските гради-
ни и яслата са настанени 
в чудесни бази.

Какви грижи полага 

общината за младите 

хора? Създадени ли са ус-

ловия за спортуване и от-

дих, за оползотворяване 

на свободното им време? 

По отношение на мла-
дите хора може да се пох-
валим, че успешно приклю-
чихме - а това го доказа и 
проверката наскоро - един 
проект на общината по 
ПРСР. Успяхме да изгра-

дим нов стадион в с. Май-
ско, ремонтирахме този в 
с. Константин и голямото 
градско игрище. Може би 
то е едно от най-добрите 
в целия регион и хубавото 
е, че спортните съоръже-
ния се натоварват актив-
но. Много хора, при това 
не само млади, посещават 
базата. Пистата е с мо-

дерно покритие, основно-
то игрище е с естествена 
трева и се използва само 
за провеждане на официал-
ни срещи. Има и такова с 
изкуствена трева и тенис 
корт. Ремонтирахме и за-
лата по борба, направихме 
сауна, парна баня, отопли-
телна система на пелети.

По ПРСР изградихме и 
девет детски площадки. В 
самия център на гр. Елена 
построихме още една по 
предложение на младите 
майки, които активно ни 
подкрепят в намеренията 
да направим общината до-
бро място за отглеждане 
на подрастващите. 

Когато говоря за мла-
дите хора и за тяхната 
социална активност, ви-
наги давам за пример едно 
съоръжение за фитнес на 
открито, което беше пред-
ложено по време на обсъж-
дането на общинския бю-
джет от нашите младежи. 
Те изработиха проект и с 
него дойдоха на дискусия-
та. С други думи - нашите 
намерения и техните иска-
ния намериха най-добрата 
пресечна точка. Предстои 
изграждане и на комбини-
рано игрище, което е още 
една придобивка за оползо-
творяване на свободното 
време на младите хора от 
града и селата. И още нещо 
интересно - реновирахме 

сградата на старата по-
ликлиника и я превърнахме 
в модерен общностен цен-
тър. Сега младежите имат 
възможност да общуват, 
да се занимават с изобра-
зително изкуство, краез-
нание, приложни занаяти. 
В него е настанен Скаут-
ският клуб, има кабинети 
на Центъра за превенция, 
творчество и спорт, кой-
то работи съвместно с 
РУ на МВР и РС „Пожарна 
безопасност и защита на 
населението“. Провеждаме 
и летни академии за деца-
та и учениците, активно 
работи организацията на 
Българския младежки Чер-
вен кръст. 

Имате прекрасна при-

рода, чист въздух, еколо-

гично чиста земя. Как ги 

опазвате? 

Това са все даденос-
ти, които предопределят 
развитието на туризма 
в региона. Съхранената 
природа, без промишлени 
и други замърсители, про-
дължаващото развитие 
на пчеларството в района 
доказват общата ни гри-
жа за чиста околна среда. 
Освен невероятния пчелен 
мед, с който сме извест-
ни далеч зад пределите на 
Еленския Балкан, ембле-
матичен за нашия град е 
еленският бут, за който 
имаме специален празник 
по Димитровден, когато 
официално се чества и 
Денят на строителя. Ма-
щабен празник с огромен 
интерес – така накратко 
мога да определя поддържа-
нето на вековната тради-
ция на нашия край да при-
готвя прочутия си месен 
деликатес. Все повече се 
налага на пазара продук-
цията на еленската ман-
дра, на винарската изба в 
с. Марян. Всичките тези 
кулинарни изкушения, съче-
тани с прекрасната при-
рода, богатото културно-
историческо наследство 
и традиционното балкан-
джийско гостоприемство, 
са четирите стълба, на 
които се крепи развитие-
то на туризма в региона. 
Той обаче се нуждае от ви-
сококвалифицирани кадри, 
от качествено обслужва-
не, за да привлича плате-
жоспособни гости. 

Местният бизнес ин-
вестира сериозно в обуче-
нието, развитието и пред-
лагането на допълнителни 
услуги. Категоризираните 
туристически обекти над-
хвърлят 175 и са с повече 
от 2030 легла. Ръстът на 
отчетените туристиче-
ски услуги за последните 
години е над 20%. Правим 
уникален продукт в това 
направление – малки семей-
ни хотелчета, където една 
компания може да отиде и 
да се чувства прекрасно - 
с гостоприемни стопани, 
със специалитетите на 
Еленския Балкан, да бъде 

сред природата, да полови 
риба, да се отдаде на фото 
сафари, да подиша чист 
въздух.

Стремим се да не копи-
раме модела на големите 
морски и планински курор-
ти и затова градът ни 
става все по-популярен и 
по-предпочитан. 

Споделете за най-но-

вите проекти на общи-

ната.

Започва изпълнение-
то на проект „Култура 
във вечността“ заедно с 
румънската община Ме-
джидия, окръг Констанца, 
по Програмата за тран-
сгранично сътрудничест-
во INTERREG V-A „Румъния 
- България 2014 – 2020“. 
Продължителността му е 
три години с общ бюджет 
за нашата община над 1 
млн. евро. Най-мащабната 
дейност е възстановява-
нето на изгорялото учили-
ще - емблематична сграда 
за еленчани. То се намира 
в центъра на града, пожар 
го е изпепелил през 1985 г. 
и от него останаха само 
каменни зидове. По стари 
снимки е запазен външ-
ният вид на сградата и 
тя ще бъде възстанове-
на. Школото е построено 
през 1874 г. от уста Генчо 
Кънев от Трявна. Опожа-
рено е по време на осво-
бодителните боеве и през 
1880 г. е възстановено от 
същия майстор. Проектът 
предвижда училището ще 
бъде възстановено като 
художествена галерия с 
фондохранилище и депо 
за реставрация. Заложе-
но е и преустройство на 
пространството около 
сградата със зелени пло-
щи и площадка за събития 
на открито. Така заедно с 
намиращите се в съсед-
ство уникални възрож-
денски къщи това място 
ще стане атрактивно за 
туристите и гостите на 
града. 

Започва санирането на 
четири жилищни блока по 
Националната програма за 
енергийна ефективност на 
многофамилните жилищни 
сгради, независимо че в на-
шата община такъв тип 
строителство не е разви-
то. 

По ОПРР Министер-
ството на здравеопазва-
нето е предвидило изграж-
дането на съвременен 
Медицински център за 
спешна помощ. С целево 
предоставените средства 
от правителството об-
щината ще реконструира 
една от основните улици 
към здравните заведения, 
където са кабинетите на 
общопрактикуващите ле-
кари и хосписът. 

Във възрожденска Еле-
на, в града с уникална архи-
тектура и сега не минава 
ден, без да се гради, за кое-
то сме благодарни на бъл-
гарските строители.

Храм „Рождество на пресвета Богородица“
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Мащабна строител-
на дейност върви това 
лято в Кърджали. Близо 
1,5 млн. лв. ще бъдат ин-
вестирани в изграждане 
на Посетителския център 
на Перперикон. Той тряб-
ва да е готов до края на 
2019 г. като част от ин-
вестиционната програма 
на общината. Идеята е от 
9 години и сега ще се реа-
лизира изцяло с европейски 
средства от INTERREG 
V-A „България - Гърция 2014 
- 2020“. 

Вече  има  работен 
проект за розариума, за 
част от алеите в парк 
„Горубсо“ в Кърджали, как-
то и за пространството 
около бившия Младежки 
дом. Разработката е на 
архитектурния отдел на 
общинската администра-
ция. За проектите най-
вероятно ще се търси 
финансиране от „Красива 
България“. „Ако това не 
стане, средства ще бъ-
дат осигурени от общин-
ския бюджет“, е обяснил 
кметът Хасан Азис. Той е 
коментирал, че е възложил 
препроектиране и на Мла-
дежкия дом. Намерението 

е той да бъде изцяло ре-
новиран заради настъпили 
конструктивни изменения 

на част от сградата, коя-
то пострада от пожар. 
Обмисля се и евентуално 

преместване на Паметни-
ка на целувката, но това 
ще стане след широко об-
ществено обсъждане.

„Обявена е и открита-
та процедура за възлагане 
на обществена поръчка за 
проектиране, авторски 
надзор и изпълнение на 
ремонт на тротоари и 
строително-монтажни 
работи за въвеждане на 
енергоспестяващо ос-
ветление в централната 
градска част. Тя е на обща 
стойност 4 600 000 лв. и 
обхваща няколко обекта“, 
е съобщил също така инж. 
Хасан Азис. „Ще имаме 
няколко километра улична 

мрежа и тротоари, които 
ще бъдат изцяло подме-
нени. Част от проекта 
за градска среда е и пе-
шеходният мост в парк 
„Арпезос-Север“. Така че 
в настоящия момент има-
ме пет обекта, за които 
са осигурени средства и 
тече процедура за избор 
на строител. Надяваме 
се до края на годината да 
имаме възможност, ако 
няма обжалване, да рабо-
тим“, е подчертал още 
кметът.

Проектът се  осъ -
ществява с финансовата 
подкрепа на ОП „Региони в 
растеж 2014 - 2020“.

Кметът инж. Хасан Азис показва проекта за розариум

Издадено е разрешение за строеж 
върху терен от близо 54 дка, предназна-
чен за градски парк в Петрич. Избраният 
изпълнител е „Обединение БГ - КО - Пе-
трич ДЗЗД“, включващо фирмите „Копекс 
и Ко“ ЕООД и „БГ Ленд Ко“ ООД. 

Финансирането е по ОП „Региони в 
растеж 2014 - 2020“. Общата стойност е 
3 726 000 лв., които са 100% безвъзмездна 
помощ. Визията в този район на града се 
допълва и с реновираната спортна зала, 

придобита от общината, която е на път 
да се завърши със средства от местния 
бюджет.

Ремонтирани, обнове-
ни и с внедрени мерки за 
енергийна ефективност 
са три от администра-
тивните сгради в центъ-
ра на Свищов - на общин-
ската администрация на 
ул. „Цанко Церковски“ №2, 
на отдел „Финансов“ на 
ул. „Димитър Г. Анев“ №2 
и на звено „Култура“ на 
ул. „Димитър Г. Анев“ №4. 
Това ще доведе до нама-
ляване на ползваната от 
тях енергия с над 60%, 
доволни са от кметство-

то. В цифрово изражение 
икономията е изчислена 
на 35 хил. лв. Проектът се 
изпълнява по Оперативна 
програма „Региони в рас-

теж 2014 - 2020“.
Местната власт се 

сдоби с още шест имота, 
прехвърлени с решение 
на правителството за 
изграждането на парко-
ви площи, зони за спорт 
и отдих и мултифункцио-
нална инфраструктура 
с обособени места за 
провеждане на културни 
и спортни събития. Те 
се намират на ул. „33-ти 
Свищовски полк“ и включ-
ват построените в тях 
сгради.

Централната пешеходна зона във 
Враца вече се обновява. Дейностите 
стартират от градската градина зад 
паметника на Христо Ботев. В рамките 
на проекта ще се подмени съществува-
щият водопровод пред сградата на общи-
ната и ще се направят отклонения пред 
читалище „Развитие“. Следващ етап е 
пешеходната зона. 

С реконструкцията ще бъде подме-
нена настилката, уличното осветление, 
както и елементи от градската среда 
като зелени площи. Няма да бъдат без-
разборно премахвани съществуващи-
те дървета. Успоредно с това с близо 
500 000 лв. ще се възстановят 12 улици. 

Към момента местната администрация 
е обявила обществена поръчка за избор 
на изпълнител.

Проектът за пешеходната зона в 
града е на стойност 6 975 000 лв. Той е 
част е от Инвестиционната програма 
на община Враца и се финансира по ОП 
„Региони в растеж 2014 - 2020“. 

С проект на стойност близо 5 
млн. лв. ще бъдат преобразени меж-
дублокови пространства в жк „Запад“ в 
Асеновград. Финансирането е по Опера-
тивна програма „Региони в растеж 2014 - 
2020“ с безвъзмездна помощ по процедура 
„Изпълнение на Интегрирани планове за 
градско възстановяване и развитие 2014 
- 2020“. Срокът за строителство е 300 
календарни дни. 

Проектът за пешеходната зона в града е на 

стойност 6 975  000 лв.

Готов е идейният проект за розариум в 
Кърджали, градът сменя и уличните лампи

Започнаха дейностите по най-мащаб-
ния за 2018 г. обект в община Троян - „Ре-
конструкция кръстовище ул. „Васил Лев-
ски“ и ул. „Минко Радковски“ /при АИР/“. 
Строителните работи са на стойност 
738 243,04 лв. и ще се изпълнят от „Път-
строй-Ловеч“ ЕООД. Началото на СМР бе 
съпроводено с първата от поредицата 
работни оперативки, които ще се про-
веждат всеки петък до реализирането 
на проекта. В нея участие взеха кметът 
на Троян Донка Михайлова, зам.-кметове-
те инж. Бистра Чолакова, Ангел Ангелов 
и Розалина Русенова, представители на 
строителителя, проектантския екип, 
надзора и други. 

„Последните няколко години полага-
ме много усилия в посока добра органи-
зация на движението. Този обект е из-
ключително важен. Той ще позволи част 
от трафика да се изнесе от ул. „Васил 
Левски“ към ул. „Христо Ботев“, така че 
най-конфликтното кръстовище в града 
(на улиците „Радецки“ и „Христо Ботев“) 
да бъде облекчено, защото то въпреки но-
вата светофарна уредба продължава да 
бъде натоварено“, каза кметът Михай-
лова. „Съоръжението е много сложно, от 
гледна точка на това, че то ще събере 6 
улици. Най-голямото предизвикателство 
в този проект са подземните комуника-
ции“, допълни още тя и пожела успешна 
работа на изпълнителите. 

В края на оперативката символично 
беше преместена част от зелената рас-
тителност, която попада в обхвата на 
обекта. Кметът я повери на Общинско-
то предприятие „Комунални услуги“, като 
след няколко месеца, когато реконструк-
цията приключи, тя ще бъде върната. Ще 
се обособят и нови зелени площи.

Обектът обхваща благоустроява-
не на площ от 123,6 дка. Предвижда се 
възстановяване на улични, тротоарни 
и алейни настилки, поставяне на нова 
маркировка, монтиране на пътни знаци, 
изграждане на поливна система, на дет-
ски площадки и спортни игрища, както и 
достъпна среда за хора в неравностойно 
положение, места за спорт на открито, 
зони за кучета и др. Възловите кръстови-
ща ще бъдат оборудвани с видео наблю-
дение. Изпълнител е „Трейс Груп Холд“ АД. 

Завършени са два от общо трите ин-
фраструктурни проекта във варненския 
район „Аспарухово“, които се изпълняват по 
Оперативна програма „Региони в растеж 
2014 - 2020“ (ОПРР 2014 - 2020). Приклю-
чили са дейностите по ремонта и изграж-
дането на ул. „Мара Тасева“ в обхвата от 
бул. „Първи май“ до бул. „Народни будители“, 
както и на бул. „Първи май“ - от ул. „Мара 
Тасева“ до кръстовището на пътя за кв. 
„Галата“. 

Около 15 000 кв. м от уличната настил-
ка са новоизградени или рехабилитирани по 
ул. „Мара Тасева“, двете пътни платна са 
разширени, направени са тротоари, както 
и 68 места за паркиране, от които 14 за 
хора с увреждания. Оформено е ново кръ-
гово кръстовище на бул. „Първи май“ и бул. 
„Народни будители“ с необходимите зони 
за престрояване. Изградена е дъждовна 
канализация, осигуряваща оттичане на по-
върхностните води от ул. „Мара Тасева“ в 
канала море-езеро. В целия участък са мон-
тирани осветителни тела. Изместени са 
стълбовете и контактната тролейбусна 

мрежа заради разширяването на улицата, 
изградена е около 1 км велоалея.

По бул. „Първи май“ участъкът е асфал-
тиран, подменени са бордюри и тротоар-
ни плочки, реконструирана е ВиК мрежата, 
ново е уличното осветление, пътната мар-
кировка и оградата на Аспаруховия парк. 
Факт е и първата във Варна пешеходна 
пасарелка, която е с дължина от 84 м - със 
стълбища и асансьори за хора с увреждания 
и майки с детски колички. Тя е оборудвана 
с подово отопление, за да не се заледява. 

Проектите предвиждат благоустроя-
ване на прилежащите пространства. За-
това са изградени комбинирано спортно 
игрище, кът за отдих и две детски площад-
ки със зона за фитнес на открито. Засаде-
ни са 81 дървета, 1120 броя храсти, цветя 
и райграс.

Ремонтните дейности в „Аспарухово“ 
продължават с реализацията на друг про-
ект по ОПРР 2014 - 2020 - рехабилитация 
на бул. „Народни будители“ - от ул. „Мара 
Тасева“ до ул. „Нарва“, и от бул. „Св. св. Ки-
рил и Методий“ до ул. „Мара Тасева“. 
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Свилена Гражданска 

„Правилната посока за развитие на 
София е превръщането й в град за хора-
та“. Това заяви главният архитект на 
столицата Здравко Здравков при пред-
ставяне на дейностите по проекта 
„София - град за хората“ и предстоящия 
архитектурен конкурс за площад „Св. 
Неделя“. „Предприехме редица стъпки 
по изпълнение на доклада „София - град 
за хората“, изготвен от екипа на проф. 
арх. Ян Геел. Една от тях е затварянето 
за коли на нова част от бул. „Витоша“ 
– тази между ул. „Алабин“ и бул. „Алек-
сандър Стамболийски“. След стартира-
нето на конкурса за площад „Света Не-
деля“ ще обвържем това пространство 
с пешеходната част на бул. „Витоша“, 
обясни арх. Здравков и допълни, че в мо-
мента се освобождава от коли част от 
ул. „Съборна“, като там е предвидено да 
се поставят елементи на градското об-
завеждане, за да се направи по-привлека-
телно мястото за хората. 

„Попитах известния архитект Ма-
симилиано Фуксас как да проведем кон-
курса за пл. „Света Неделя“. Според него, 
за да изпълним подобен проект, са нужни 
само две неща – премахването на ав-
томобилите от зоната и подменянето 
на настилката“, каза арх. Здравков. Той 
добави, че в момента на площада има 
над 20 настилки. „Ще обявим открит 
конкурс, от който ще изберем кандида-
ти. След това те ще се състезават при 
равни условия и първата награда ще бъде 
възлагането на работен проект“, инфор-
мира арх. Здравков. Направихме конкурс 
за бившата Топлоцентрала на НДК като 
част от програмата за трансформация 
на градски пространства. Проектите са 
предадени в Направление „Архитектура 
и градоустройство“. Предстои съгласу-
ването им. Идеята е да превърнем едно 
изоставено място в модерна сграда за 
култура и изкуство. Той припомни, че е 
проведен и конкурс за предгаровото прос-
транство на Централна жп гара, което 
заедно с терена на бившата автогара 
може да се превърне в притегателно 
място за инвестиции. По думите му про-
филът на бул. „Княгиня Мария Луиза“ поз-
волява в бъдеще той да стане пешеход-
на зона, след като се направи пробив на 
бул. „Ген. Данаил Николаев“, като двата 
локала на бул. „Княгиня Мария Луиза“ ще 
обслужват целия трафик, защото той ще 

остане незначителен. 
Арх. Здравков съобщи, че в момента 

се довършва документацията за кон-
курс за пространство на ул. „Черковна“, 
в което по инициатива на кмета на Сто-
личната община Йорданка Фандъкова и 
Министерството на отбраната ще се 
изгради параклис-мавзолей до Военна 
академия „Георги Стойков Раковски“, а 
около него ще се направи малък парк. 

„Работим по няколко проекта за 
публично-частно партньорство за по-
добряване на достъпността“, посочи 
арх. Здравков и допълни, че единият е 
за ул. „Будапеща“, където ще се напра-
ви корекция на стъпала, които са много 
стръмни. Съгласувано е с Министер-
ството на културата изграждането 
на асансьор и платформа за наблюде-
ние. Ще се подобри и достъпността по 
ул. „Малко Търново“. 

Главният архитект информира, че 
наредбата за градската среда ще бъде 
готова до октомври т.г. Целта е чрез 
нея да се подреди градското обзавежда-
не, да се създаде система от стандарти 
за настилки и цветови решения.

„Работата, която сме захванали по 
изпълнение на стъпките от доклада „Со-
фия - град за хората“, е огромна, но ще 
има трайна промяна в столицата, коя-
то няма да бъде само в центъра, а ще 
се пренесе и към кварталите на града“, 
подчерта арх. Здравков. 

Той обърна внимание, че е направен 
анализ на състоянието на подземията 
на бившия мавзолей. „Оказа се, че имат 
нужда от доста сериозно укрепване. 
Предстои изготвянето на инвестицио-
нен проект за това пространство. В 
момента подготвяме конкурса за тре-
та зона на централната градска част, 
която обхваща бул. „Цар Освободител“ 
от ул. „Георги С. Раковски“ до пл. „Неза-
висимост“, каза арх. Здравков.

Росица Георгиева

Кметът на София Йорданка 
Фандъкова присъства на ре-
довните работни оперативки, 
свързани с изпълнението на ре-
конструкцията на зони 2 (около 
ул. „Граф Игнатиев”) и 4 („Златна 
София”) от централната град-
ска част, съобщиха от пресцентъра на 
Столичната община (СО). На двете сре-
щи с изпълнителите, експлоатационните 
дружества, строителния контрол и Сто-
личния инспекторат тя е била придруже-
на от зам.-кмета на СО по направление 
„Транспорт и транспортни комуникации” 
Евгени Крусев. 

В момента в Зона 4 се изпълняват 
дейности в градините „Кристал” и „Св. 
Климент Охридски”. Те са свързани с по-
лагането на нови настилки. Предстои и 
обновяване на осветлението и ново озе-
леняване. В градина „Св. Кл. Охридски“ 
се извършва и подмяна на водопровод, 
подготвя се насип за алеята към сграда-
та на Националната художествена ака-
демия. По ул. „Московска” се ремонтира 
съществуващ топлопровод. По време на 
представянето на графика и хода на ра-
ботите в Зона 4 е станало ясно, че пора-
ди обилните валежи през юли има забавя-
не на СМР в градина „Кристал“. Кметът 
Йорданка Фандъкова е поставила задача 
на изпълнителя „ПСТ Груп“ ЕАД да навакса 
загубеното време и е подчертала пред 
присъстващите, че опазването на дърве-
тата е изключително важно. Предвижда 
се в градината „Кристал“ да бъдат заса-

дени нови над 20 дървета. Като част от 
Зона 4 предстои обновяване на тротоари, 
осветление и настилки по ул. „Оборище“ 
от бул. „Васил Левски“ до ул. „Раковски“, 
по ул. „Париж“ от бул. „Цар Освободи-
тел“ до ул. „Московска“, ул. „Дунав“ меж-
ду ул. „Московска“ и площад „Александър 
Невски“, ул. „15-ти ноември“ между пл. „На-
родно събрание“ и БАН и ул. „11 август“. 
Проектът за обновяване на Зона 4 ще се 
изпълнява в двугодишен период, като за 
2019 г. се предвижда ремонт на бул. „Цар 
Освободител” и пространството около 
Народното събрание и паметника „Цар 
Освободител”. 

По време на оперативката за изпълне-
нието на ремонта на Зона 2 е съобщено, 
че по ул. „Граф Игнатиев“, ул. „Солунска“, 
пл. „Славейков“ и ул. „Шести септември“ 
ще бъдат засадени още 76 нови дървета. 
До момента по проекта вече са изграде-
ни инженерните комуникации - топлофи-
кационен колектор, водопроводна и кана-
лизационна инфраструктура, положена е 
кабелната мрежа на уличното осветле-
ние, има и нови колектори за електроп-
реносната мрежа. Изпълнителят „Джи 
Пи Груп” АД започва полагането на новия 
релсов път на пл. „Славейков“.

Столичната община обяви обществе-
на поръчка за подобряване на енергийната 
ефективност на 79 СУ „Индира Ганди”. Стой-
ността на проекта е 1 180 000 лв. без ДДС. 

Техническото предложение ще носи тежест 
50 точки, предложената цена - също 50 т. 
Продължителността на дейностите е 180 
дни. Оферти се приемат до 21 август.

Мирослав Еленков

„Политиката за подкрепа на духовност-
та и вярата е изключително важна. Всяка 
година с мой доклад отпускаме средства 
за строителство и ремонт на храмове в 
София, която е символ на религиозна толе-
рантност. Подписах доклада за 2018 г. за 
строителството и реконструкция на пет 
църкви и храма”. Това съобщи кметът на 
Столичната община Йорданка Фандъкова 
по време на посещение на новостроящата 
се Арменска апостолическа православна 
църква „Света Богородица“. Тя напомни, 
че обектът се изгражда от няколко годи-
ни, като от 2011 г. до сега са отпуснати 
общо 310 хил. лв. През 2018 г. ще бъдат 
дадени 40 хил. лв. Сградата е във фаза на 
довършителни работи. 

През последните години са построени 
пет нови църкви с подкрепата на Столич-

ната община. Това са „Рождество Христо-
во“ в кв. „Младост”, „Успение на Пресвета 
Богородица“ в с. Владая, „Св. св. Петър и 
Павел“ в Долни Богров, „Въздвижение на 
Светия Кръст Господен“ в район „Лозенец“ 
и параклис в с. Желява – „Св. св. Петър и 
Павел“. Осигурени са средства за ремонт 
и възстановяване на църквите „Св. Нико-
лай Мирликийски Чудотворец“, „Св. Мина“, 
ротондата „Свети Георги“, „Св. Троица”  
и др.

Снимка авторът
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Елица Илчева 

Министерството на 
културата е издало за-
повед за деклариране на 
„Двойна жилищна сграда, 
бивша на Митови“ с пред-
варителна класификация 
на единична архитектур-
но-строителна недвижи-
ма културна ценност от 
Новото време, с предвари-
телна категория „За све-
дение“. Интересно е, че 
това е къща, която вече 
беше съборена през април 
2017 г. От документа ста-
ва ясно, че на мястото й 
на булевард „Васил Левски“ 
19 в столицата ще се по-
строи нова, която ще запа-
зи автентичния вид на две 
от фасадите. 

Връщането на стату-
та се прави, за да се кон-
тролира изграждането и 
да се задължи собствени-
кът да внесе плановете си 
за съгласуване в Национал-
ния институт за недвижи-
мо културно наследство 
(НИНКН). И да може да се 
следи дали реконструкция-
та съвпада с автентични-
те данни и документи. 

Зданието е строено в 
далечната 1907 г. от арх. 
Георги Тодоров за семей-
ството му, като той е 
избрал ринговия булевард, 
оформен след Освобожде-
нието и застроен с фа-
милните домове на най-ви-
дните хора. В историята 
къщата остава извест-
на като „Двойната къща 
на Митови”, на името на 
втората фамилия, живяла 
там. От архитектурна 
гледна точка любопитно 
в нея е фасадното проек-
тиране, което е направено 
така, че ако не са двата 
входа към фронталната 
част, 

не може да се допусне, че 

става въпрос не за една, а 

за две къщи близнаци.

Всъщност те са неси-
метрични външно, с пре-
цизно обмислени различно 
разположени, но повтаря-
щи се елементи на три от 
фасадите, които придават 

лице на три от четирите 
страни на зданието. Ис-
тинско украшение са ер-
керите (единият на ъгъл), 
които, от една страна, 
напомнят за възрожден-
ската ни архитектура, но 
от друга, издават европей-
ско влияние. Архитектът е 
положил специални усилия 
и за раздвижения покрив, 
под който са мансардните 
помещения. Сводестите 
врати, намиращи се една 
до друга, също са част от 
очарованието на построй-
ката.

Описанието в архива 
сочи, че във всяка от две-
те къщи е имало по чети-
ри големи стаи, една мал-
ка слугинска, кухня, баня 
и санитарен възел. Вита 
вътрешна дървена стъл-
ба свързвала етажите, а 
отоплението е било локал-
но и не е променяно през 
годините. 

Към времето на по-
строяването й и в след-
ващия поне половин век 

къщата е била в стилово 
единство с целия ансамбъл 
по булеварда, но в послед-
ните години променената 
околна среда и построява-
нето на новите високи 
сгради край нея я притис-
кат и тя се губи. Поне та-
кова е било мнението на 
експертите, когато сва-
лят статута. Това става 
на 11 ноември 2016 г. след 
становище на НИНКН и 
подпис от министър Веж-
ди Рашидов. Заключението 
е, че сградата „стои чуждо 
и нехармонично в средата 
около нея и липсва частен 
интерес за нейното запаз-
ване“.

Събарянето на къщата 

започва на 29 април 2017 г. 
В средата на май същата 
година новият културен 
министър Боил Банов оба-
че обяви, че ще се бори за 

възстановяване на вече 

разрушената постройка, 

тъй като тя влизала в 
границите за опазване на 
защитената Централна 
градска част на София. 
За възстановяването й се 
обявиха и от Столичната 
община, а за това лично 
настоя и кметът на София 
Йорданка Фандъкова. 

В крайна сметка е ре-
шено, че собственикът 
ще изпълни стар и вече 

одобрен проект за стро-
ителство на сграда. В 
нея ще бъде „имплемен-

тирана старата фасада“ 
и автентични части от 
Двойната къща, нещо, 

Министерството на културата я вписва като архитектурно-строителна недвижима културна 
ценност от Новото време 

което е европейска прак-
тика за съхраняване на 
историята и синхронизи-
ране на здания, издигна-
ти в миналото, с новите 
градски визии. 

Занемаряването на 
Двойната къща, както и 
това на много други кра-
сиви столични сгради, се 
свързва с реституцията й 
след 1944 г. Тогава, заради 
централното й разположе-
ние в града и негодност-
та да бъде употребявана 
за обществени цели, тя е 
превърната в нещо като 
хотел за идващи по пар-
тийна работа в столица-
та. През 1976 г. къщата 
е вече доста посивяла и с 
напукана мазилка, но тъй 
като се намират архите-
кти, които оценяват архи-
тектурната й стойност 
и искат да гарантират 
запазването й, тя получа-
ва временен статут на 
паметник на културата в 
най-ниската категория – 
„За сведение“. Така и не се 
предприема реставрация, 
а когато вече не става 
за хотел, е изоставена и 
„завзета“ от бездомници. 
Едното крило дори е уни-
щожено отвътре от по-
жар. 

След промените идва 
реституцията и некол-
кократно препродаване, 
като днес е частна соб-
ственост.

С връщането на защи-
тата на къщата, която 
за момента е виртуална, 
се цели държавата да има 
лостовете, с които да 
може да контролира проце-
сите на строителството.

Очаква  се  новата 
Двойна къща да е готова 
до 2020 г. 
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Мирослав Еленков

Г-н Белак, разкажете 

за дейността на ръково-

дения от Вас отдел.

На територията на 
община Виена има око-
ло 400 училища,  като 
за учебните заведения 
отговарят 23-те адми-
нистративни района на 
града. Те осигуряват фи-
нансовите средства за 
саниране и поддръжка. 
Нашата задача е в съ-
трудничество с мест-
ните власти да правим 
предложения за ремонти. 

Сградите, в които се 
помещават училищата 
във Виена, са от различ-
ни епохи – имаме такива 
на по 100 години, строе-
ни в периода от 1860 г. 
до 1900 г. Голямата част 
от учебните заведения 
са изградени през 60-те 
и 70-те години на XX век, 
когато имаше бум на но-
вородени. Те са направе-
ни предимно от бетон 
и се реновират трудно. 
След този период за-
почват да се изграждат 
модерни училища, тоест 
имаме фонд с широк спек-
тър от конструкции. Об-
щината има стратеги-
ческата цел - да санира 
училищата екологично и 
устойчиво.

Отделът ни предлага 
на районните кметове 
кои обекти да бъдат са-
нирани и определя стой-

ността на необходимата 
инвестиция за съответ-
ните дейности. Според 
нашите разчети, за да 
реновираме генерално 
всички училища във Ви-
ена, ни трябват 4 млрд. 
евро. Тъй като не разпо-
лагаме с тези средства, 
непрекъснато трябва да 
преценяваме кои здания 
се нуждаят от цялостно 
реновиране или частичен 
ремонт.

През 2007 г. община 
Виена създаде програма 
за финансиране на сани-

рането на училищата. 
Стойността й е 570 млн. 
евро, които ще се вло-
жат в 242 обекта. Пър-
воначално продължител-
ността на програмата 
беше до 2018 г., но впо-
следствие беше удълже-
на с цел да се завършат 
всички проекти. Основ-
ният проблем беше, че 
всички учебни заведения 
функционират на пълен 
режим и ние можем да са-
нираме само през лято-
то. Някои от проектите 
са мащабни - за цялостно 
реновиране на сградите, 
и ако изпълняваме СМР 
само през ученическите 
ваканции, дейностите 
могат да се проточат 
до 7 години. 

Казахте, че има ши-

рок спектър от сгра-

ди. Има ли паметници 

на културата сред тях 

и как се процедира при 

такива случаи?

Да, и то много. Феде-
ралната служба за опаз-
ване на паметниците 
отговаря за тези обекти, 
те са под нейна закри-
ла. Затова отделът ни 
трябва да се съобразява 
с предписанията на тази 
структура. Това е инте-
ресна задача, защото, от 
една страна, сме ограни-
чени при изпълнението на 
строителните дейности, 
от друга, всеки очаква 
след санирането учили-
щето да бъде модерно и 
да отговаря на съвремен-

ните технически условия.
 
Разкажете повече за 

програмата за саниране 

на училищата.

Тя реално старти-
ра през 2008 г., когато 
вече бяхме разпределили 
средствата и започнах-
ме проектите един след 
друг.  Първоначалната 
поръчка на община Вие-
на беше тези 242 сгра-
ди да бъдат санирани по 
17 определени критерии. 
Но непрекъснато тряб-
ваше да се съобразява-
ме с нови изисквания и 
строителните разходи 
се увеличаваха. Така през 
последните 10 години се 
стигна до задържане на 
СМР и няколко училища 
останаха да чакат. Пора-
ди тази причина се прави 
нов пакет, като в него 
ще заложим натрупания 
опит от предходния. Той 
ще бъде отново за 570 

млн. евро, но ще включва 
по-малко обекти. В мо-
мента са 40. Ще им бъде 
направено цялостно ре-
новиране. 

Новият момент е, че 
при започване на строи-
телните работи децата 
ще бъдат местени в дру-
ги сгради, за да може про-
еките да бъдат изпълне-
ни в рамките на 2 години. 

През 2010 г. се състоя 
референдум сред населе-
нието за занималните 
– дали искат да се раз-
ширят или не. Това беше 
въпрос, който се появи 
по средата на първата 
кампания за саниране, и 

се наложи да правим до-
пълнителни помещения 
- столови, места за пре-
карване на свободното 
време. При някои проек-
ти успяхме да се спра-
вим, но при други – не. За 
новия пакет това вече е 
стандартно изискване. 
Тези 40 училища ще са 
комплексно санирани съо-
бразно изискванията и за 
занималните. В последно 
време политиците из-
разяват силно желание 
училищата да бъдат обу-
рудвани с нови компютри 
и интерактивни дъски, 
които да са постоянно 
свързани с интернет. 
Тоест новият пакет оп-
ределя различна стра-
тегия, чрез която ние 
ще извършваме не само 
строителни дейности, а 
трябва да се съобразя-
ваме с педагогически и 
телекомуникационни ас-
пекти.

Колко сгради са за-

вършени по първия па-

кет?

В него имаше различ-
ни мерки за обновяване 
на зданията. Най-малка-
та сума, която инвести-
рахме, бе 18 хил. евро, а 
най-голямата – 15 млн. 
евро. В този спектър се 
развиваше първият па-
кет – според нуждите, а 
не задължително изпъл-
няване на основни ремон-
ти. Докато във втория 
всички училища ще бъ-
дат изцяло реновирани. 
В момента бюджетът на 
общината е ограничен и 
намирам за забележител-
но, че администрацията 
успя да отдели 570 млн. 
евро.

В т о р и я т  п а к е т 

стартирал ли е, или все 

още текат дискусии по 

предложенията Ви?

Все още не. Ние сме 
направили необходимите 
проучвания на сградите 
и сме предали нашите 
предложения на терито-
риалните администра-
ции. Те обмислят какво 
ще се прави.

Щ е  с е  п ов и ш и  ли 

бройката на училищата 

в новата програма, или 

ще останат само 40?

Тази цифра може да се 
промени, защото в новия 
пакет имаме възможност 
да реагираме на неочак-
вани събития. Например 
ако протече покрив през 
следващите години, мо-
жем да включим въпрос-
ната сграда за саниране. 
Най-важното за тези 
програми е, че районните 
администрации получа-
ват субсидии от община 
Виена, с които да ремон-
тират училищата си. 

Обявявате ли  об -

ществени поръчки за 

реновирането на учи-

лищните сгради?

Да, изпълнителите се 
избират чрез търгове. Но 
с това се занимава отдел 
39, като обявите се пуб-
ликуват във вестника на 
община Виена.

Виена, чрез представителството си в София – Eurocomm PR, покани вестник „Строител“, за да ни запознае със значимите си инфраструктурни проекти, както и да де-
монстрира по какъв начин различните отдели на администрацията работят в помощ на обществото. В няколко броя публикувахме интервюта от срещите ни с ръководите-
лите на структурите в местната власт, които отговарят за водоснабдяването, канализацията, санирането и поддръжката на училищата, както и за реорганизацията на 
движението при изграждането на обекти. Те споделиха пред изданието своя опит и как се справят с ежедневните предизвикателства в австрийската столица. Започнахме 
поредицата с интервюто с Валтер Клинг, зам.-директор на виенското водоснабдяване. Последваха разговори с Андреас Илмер, директор на Wien Kanal, и Петър Ленц, директор 
на Центъра за техническа инфраструктура на строежите в общественото пространство. В настоящия Ви представяме Ролф Белак, ръководител направление „Поддръжка 
на сграден фонд“ към община Виена.

Ролф Белак, ръководител направление „Поддръжка на сграден фонд“ към община Виена: 

С тези средства извършваме не само ремонтни дейности, а се 
съобразяваме и с педагогическите и телекомуникационните аспекти

Снимки Stadt Wien
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Доц. д-р инж. Чавдар Колев, преподавател във ВТУ „Тодор Каблешков“:

Георги Сотиров

Доц. Колев, във Ви-

сшето транспортно учи-

лище „Тодор Каблешков” 

успешно се провежда обу-

чение на студенти по ма-

гистърската програма 

„Геотехника и инженер-

на геология”. В специал-

ността са включени и 60 

часа курс „Английски език 

в геотехниката“. Разка-

жете малко по-подборно.

Вече пета година във 
ВТУ „Тодор Каблешков“ про-
веждаме успешно обуче-
ние по магистърския план 
„Геотехника и инженерна 
геология“. Той е насочен 
към няколко целеви групи. 
Първо, строителните ин-
женери да разширят по-
знанията си по геотехни-
ка, геология и инженерна 
сеизмология, за да могат 
да се справят с най-модер-
ните задачи при изгражда-
нето на небостъргачи и 
големи съвременни мосто-
ве, освен с укрепването на 
свлачища и много дълбоки 
изкопи. Впрочем така или 
иначе „земната механика“ 
за мнозина студенти от 
втори или трети курс си 
остава недоизяснено по-
нятие и тук е мястото 
тези бели петна в позна-
нията да бъдат попълнени. 
За инженерите-геолози и 
минните инженери, които 
са втората целева група, 
пазарът за техния труд 
у нас постоянно се сте-
снява. Те търсят начин 
за реализация в строи-
телството, като разши-
ряват досегашните си 
познания и умения с тези 
по геотехника. Имаме и 
трета аудитория – това 
са завършилите специа-
листи  „Геология“ в Со-
фийския университет „Св. 
Климент Охридски“, които 
са отлично подготвени по 
математика, физика, гео-
логия, хидрология и др., но 
им липсват познанията 
да прилагат наученото в 
областта на строител-
ството. 

Курсът по английски 
език в геотехниката нами-
рам за добро попадение. За 
него има издадено специал-
но учебно помагало, в кое-
то се съдържат не само 
термини и фразеология, но 
и елементи на съпостави-
телното езикознание чрез 
препратки към френския, 
латинския и др. езици. 

Как се е развивала 

тази област у нас през 

годините?  

През последните 30 
години на ХХ век техно-
логиите в областта на 
строителното инженер-
ство много напреднаха - 
особено тези за дълбоко 
фундиране, за подземно 
градско строителство, 
за изграждане в райони с 
много слаба земна основа. 
Бурната урбанизация из-

искваше на по-малка площ 
да се усвои повече прос-
транство и така реална-
та ефективност от заку-
пената за строителство 
на обекти земя нараства 
многократно. Към края на 
80-те години на ХХ век 
експоненциално започна 
да се увеличава и броят на 
автомобилите по света. 
Наземните площи за пар-
киране в градовете бързо 
се изчерпаха и се появи 
нуждата от многоетаж-
ни подземни гаражи. Това 
са обективните предпос-
тавки в образователни-
те системи на Запад да 
получи по-самостоятелно 
развитие специализация-
та в геотехниката като 
клон на строителното 
инженерство, който е в 
пряка конвергенция както 
с науката за конструкци-
ите, така и с геологията, 
геофизиката, сеизмично-
то инженерство и т.н. 
Проблемът за по-задъл-
бочено изучаване на вза-
имодействието между 
конструкциите и земната 
основа породи такова раз-
ширение на квалификация-
та на специалистите. Ус-
тоите си остават „Земна 
механика и фундиране“, но 
практическото приложе-
ние и технологичното усъ-
вършенстване изискват 
по-широки познания. 

У нас, както и в дру-
гите държави в Източна 

Европа, се получи извест-
но забавяне в това раз-
витие. Например за да 
се построи дълбок изкоп 
в градска среда, може да 
се направи първо укрепи-
телна система по конту-
ра на парцела и след това 
да се разкрие подземното 
пространство. Вторият 
подход е да се изпълни по-
широк ров с откоси, кои-
то са на територията на 
съседните имоти, и след 
това да започне фунди-
рането. Вторият начин е 
по-лесен, по-евтин и без-
проблемен. В условията 
на „единна общонародна 
собственост“ нямаше 
никаква трудност съсед-
ните парцели да бъдат 
императивно отчуждени 
по силата на закони, про-
изтичащи от Конститу-
цията. Вторият фактор 
за нашето изоставане 
бе ембаргото за достав-
ка на новите технологии. 
Едва в средата на 80-те 
години на ХХ век у нас бяха 
доставени първите две 
машини за шлицови стени 
Casagrande, а френските 
въжени инжекционни анке-
ри на Soletanche бяха копи-
рани и повторно изобретя-
вани. Специализацията на 
строителните инженери 
по посока на геотехника-
та така и не бе обособе-
на на бакалавърско ниво. 
Вярно е, че на нашия ма-
лък пазар на труда това 

е рисковано, но по света 
търсенето е голямо. Ак-
туалните примери не са 
само от Германия или Ве-
ликобритания, но най-вече 
от Далечния изток. 

Завърши кандидат-

студентската кампания 

за учебната 2018 - 2019 г. 

Покриха ли се очаквани-

ята на академичното 

ръководство на ВТУ и 

реалността и до каква 

степен?

Няма горна граница 
за високите стремежи. 
Питате ме за приема на 
студенти в момент, ко-

гато медиите ни извес-
тяват, че догодина бъл-
гарите ще бъдат под 7 
млн. Никой университет 
не може да се похвали, че 
не изпитва проблеми със 
запълването на местата, 
това явление го има и в 
почти цяла Европа. Вярно 
е, че нямаме професиона-
лен маркетинг и реклама, 
но не съществува и реален 
подем в преобразяването 
и обогатяването ни. Липс-
ва и подобаващо финанси-
ране, в резултат на което 
да стигнем до търсения 
прелом. На студентите 
не им се чете, не им се 
решават задачи. Работо-
дателите искат готови 
опитни специалисти със 
стаж от поне три години, 
а възложителите често са 
технически некомпетент-
ни или не познават добре 
съвременното техноло-
гично развитие. 

На този фон ние пред-
лагаме няколко нови учеб-
ни плана. За бакалаврите 
това е обучението „Бла-
гоустройство и комунално 
стопанство“, а за магис-
трите - „Експлоатация и 
поддържане на тунелно-
пробивни машини“ и „Стро-
ителство на газопроводи“, 
което е в съответствие 
с предстоящите големи 
инвестиционни проекти. 
Приемът за тях се про-
вежда това лято.

Станаха ли новите 

технологии сред най-ва-

жните приоритети на 

ВТУ „Тодор Каблешков”? 

Няма начин да бъде 
другояче. В курсовите и 
дипломните проекти ви-
наги има паралелно реша-
ване на задачите - ръчно 
и с подходяща програма. 
Поддържаме контакти-
те си с доставчиците на 
софтуери за оразмеряване 
на различни типове кон-
струкции. Правим обуче-
ния и семинари за усвоява-
не на новите разработки 
или модификации на таки-
ва. На младежките научни 
конференции многократно 

наши студенти докладват 
свои съпоставки на рабо-
тата на различни способи 
за решаването на опреде-
лена задача, а след това 
някои от тях сътрудничат 
в офисите на доставчици-
те. Ние като преподава-
тели сме вземали участие 
при разработването и 
приспособяването на про-
грами към родните стан-
дарти, превод на българ-
ски технически език и др. 
Други колеги имат собст-
вени изчислителни плат-
форми, които предлагат 
на студентите при разра-
ботването на курсовите 
си проекти. Формите на 
развитие са различни. 

Във всеки случай оста-
ва задачата постоянно да 
балансираме между теоре-
тичните решения на ръка, 
чрез които да бъде осъзнат 
механизмът, и практиче-
ските умения за овладява-
не на програмите. Винаги 
студентите фаворизират 
софтуерите, а препода-
вателите – теорията, но 
истинското майсторство 
несъмнено е в умението за 
техния синтез. 

Какво друго освен 

преподавателската дей-

ност е на дневен ред за 

доц. Чавдар Колев?

Работя по нова книга. 
Впрочем тя вече е в пе-
чатницата и се нарича 
„Насипни конструкции или 
защо има вълни по нашите 
магистрали?“ Заглавието 
ми хрумна, докато шофи-
рах. Това е учебник по една 
от дисциплините в магис-
търския план „Геотехника“ 
- „Насипни конструкции и 
моделиране“. 

У нас няма книга на 
подобна тема. Има нор-
ми за проектиране, които 
вече са доста остарели. 
С това издание се на-
дявам да настъпи малко 
оживление и да се изкачим 
поне с още едно стъпало 
по-близо до съвременните 
технически постижения. 
Изданието не е публици-
стично, а научно. 

Снимки авторът
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: Рекреация на алейна мрежа и съществ. инж. ин-
фрастр., осигур. на дост. среда, обезопас. и укреп. меропр. на скални 
откоси и аквадукти, осигур. на съврем. ниво на общ. обслужв. на парк

Наименование: Изпълнение на строителство по проект: „Рекон-
струкция и ремонт на сградата на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ и при-
лежащото пространство“, осъществяван по ПРСР 2014 - 2020“

Наименование: Реконструкция на водопроводна мрежа гр. Стрел-
ча” – ЕТАП „6 ЛОТ-а /17 броя улици/ с обща дължина 3920 м”, Община 
Стрелча, област Пазарджик“, в 6 обособени позиции /6 лота

Наименование: Реконструкция на съществуваща сграда в музей 
в УПИ XLIV 603.1710, кв. 53, гр. Петрич

Наименование: Изграждане на покрита трибуна и съблекалня на 
градски стадион гр. Нова Загора

Наименование: Спешни неотложни аварийно-възстановителни 
работи, свързани с осигуряване на проводимостта на р. Осъм в района 
на път II-35(км. 53+000), с цел борба с последици от бедствия и предо-
твратяване на наводнения

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

Наименование: Изпълнение на строителни и монтажни работи за 
проект №02/07/2/0/00726  „Реконструкция на общински път BGS1149/III 
906 ,Каблешково- Бургас/- Каменар – Поморие”

Наименование: Реконструкция и рехабилитация на общински пъ-
тища на територията на община Луковит

Наименование: Инженеринг – проектиране и строителство на 
обект: „Рехабилитация на общинска пътна мрежа на PVN 1041, PVN2046 
и PVN 1042 по три обособени позиции”

Наименование: Строително-монтажни работи на обект: Детска 
градина „Снежанка” в УПИ II-1806, КВ. 121А по плана на град Свиленград, 
Община Свиленград

Наименование: Изграждане защита на водния откос на яз. стена 
„Белмекен“ между берма 1 и корона стена“ в две обособени позиции

Наименование: Реконструкция на улична мрежа в Община Сви-
ленград

Възложител: Община Поморие
Oсн. предмет: 45233142
Прогнозна стойност: 5 478 505.39 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 80
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 23/08/2018  Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: Административ-
ната сграда на Община Поморие, находяща 
се на Адрес: гр. Поморие, Община Поморие, 

Област Бургас, ул. „Солна” №5
Дата: 24/08/2018  Местно време: 14:00 
За контакти: Мирослав Динолов
Факс: +359 59625236
Адрес: ул. „Солна“ № 5
Адрес на възложителя: www.pomorie.bg
Телефон: +359 59622004
E-mail: mayor@pomorie.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=857537&mode=view

Възложител: Община Луковит
Oсн. предмет: 45233200
Прогнозна стойност: 4 994 299 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 12
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 17/08/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: гр. Луковит, ул. 
„Възраждане” №73, ет. 3

Дата: 20/08/2018    Местно време: 11:00 
За контакти: А. Цветанова - гл. експерт 
ППОП 
Факс: +359 69752014
Адрес: ул. „Възраждане“ №73
Адрес на възложителя: www.op.lukovit.bg
Телефон: +359 69752464
E-mail: lukovit@lukovit.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=857634&mode=view

Възложител: Община Долна Митрополия
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 4 289 144.40 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 300
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 16/08/2018  Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: Заседателна зала, 
находяща се в Община Долна Митрополия, ул. 
„Св. св. Кирил и Методий“ №39

Дата: 17/08/2018    Местно време: 11:00 
За контакти: Инж. Пепа Герашка - директор 
Дирекция ООСИКИ
Факс: +359 64680704
Адрес: ул. „Св. св. Кирил и Методий“ №39
Адрес на възложителя: http://dolnamitropolia.bg
Телефон: +359 64680704
E-mail: dolnamitropolia@el-soft.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=857836&mode=view

Възложител: Община Свиленград
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 2 498 206 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 410
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 20/08/2018    Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите:  Свиленград, сгра-
дата на Общинска администрация, ет. 2, 
малка заседателна зала

Дата: 23/08/2018   Местно време: 11:00 
За контакти: инж. Грозденка Дюлгерова, 
Магдалена Йосифова
Факс: +359 37974371
Адрес: бул. „България“ №32
Адрес на възложителя: www.svilengrad.bg
Телефон: +359 379-74351/+359 379-74308
E-mail: obshtina@svilengrad.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=858338&mode=view

Възложител: Национална електрическа ком-
пания ЕАД
Oсн. предмет: 45247212
Прогнозна стойност: 1 716 480 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 42
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 16/08/2018    Местно време: 
17:30 
Отваряне на офертите: гр. София; ул. „Ве-

слец“ №5, ет. 6
Дата: 17/08/2018    Местно време: 11:00 
За контакти: Румяна Таскова
Факс: +359 29872550
Адрес: ул. „Веслец“ №5
Адрес на възложителя: www.nek.bg
Телефон: +359 29263436
E-mail: rtaskova@nek.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014
&id=857701&mode=view

Възложител: Община Свиленград
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 437 500 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 350
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 17/08/2018    Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: Малката заседа-
телна зала в Общинска администрация Сви-
ленград, бул. „България“ №32, ет. 2

Дата: 21/08/2018    Местно време: 11:00 
За контакти: Грозденка Дюлгерова, Магда-
лена Йосифова
Факс: +359 37974371
Адрес: бул. „България“ №32
Адрес на възложителя: www.svilengrad.bg
Телефон: +359 37974-308 /+359 37974-351
E-mail: obshtina@svilengrad.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=858076&mode=view

Възложител: Район „Централен” - Община 
Пловдив
Oсн. предмет: 45236290
Прогнозна стойност: 1 666 666.67 лева
Краен срок за изпълнение: Крайна Дата: 
30/10/2019 
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 20/08/2018   Местно време: 
17:15 
Отваряне на офертите: Административ-
ната сграда на Район „Централен” - Община 
Пловдив: гр. Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов” №39, 

ет. 2, ст. №9
Дата: 21/08/2018   Местно време: 13:00 
За контакти: инж. Н. Петрова - директор на 
Дирекция СМСТИ, Гергана Сивакова - Гуджева 
- нач.-отдел АПО
Факс: +359 32626204
Адрес: ул. „Христо Г. Данов“ №39
Адрес на възложителя: www.centralplovdiv.org
Телефон: +359 32658228/+359 32658217
E-mail: centralen@plovdiv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=858352&mode=view

Възложител: Община Николаево
Oсн. предмет: 45214210
Прогнозна стойност: 1 433 038.47 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 150
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 17/08/2018    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: Административна-
та сграда на Община Николаево, гр. Никола-
ево, ул. „Георги Бенковски” № 9, заседателна 
зала

Дата: 20/08/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: инж. Веселина Веселинова Ва-
силева
Факс: +359 4330-2121
Адрес: ул. „Георги Бенковски” №9
Адрес на възложителя: http://www.nikolaevo.
net.
Телефон: +359 4330-2040
E-mail: obnikolaevo@mail.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=857889&mode=view

Възложител: Община Стрелча
Oсн. предмет: 45332000
Прогнозна стойност: 1 247 333.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 60
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 17/08/2018    Местно време: 
17:30 
Отваряне на офертите: кметска зала в Ад-
министративната сграда на община Стрел-

ча, гр. Стрелча, пл. „Дружба” №2
Дата: 20/08/2018    Местно време: 11:00 
За контакти: Донка Фингарова-Койчева
Факс: +359 35322011
Адрес: пл. „Дружба“ №1
Адрес на възложителя: www.strelcha.bg
Телефон: +359 35322020
E-mail: kmet.strelcha@gmail.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=858294&mode=view

Възложител: Община Петрич
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 173 282.38 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 135
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 16/08/2018    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. Петрич, ул. „Цар 
Борис III“ №24, Общинска администрация -  
Петрич

Дата: 17/08/2018    Местно време: 11:00 
За контакти: инж. Катя Стоянова
Факс: +359 74562090
Адрес: ул. „Цар Борис III“ №24
Адрес на възложителя: http://www.petrich.bg
Телефон: +359 74569112
E-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=857590&mode=view

Възложител: Областна администрация Ло-
веч
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 810 326.81 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 48
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 20/08/2018    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: В сградата на Об-
ластна администрация Ловеч, ул. „Търговска” 
43, зала 101

Дата: 21/08/2018  Местно време: 13:00 
За контакти: Ваня Иванова - директор на 
дирекция АПОФУС
Факс: +359 68600166
Адрес: ул. „Търговска“ №43
Адрес на възложителя: http://www.lovech.
government.bg/
Телефон: +359 68600180
E-mail: governor@lovech.government.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=858037&mode=view

Възложител: Община Нова Загора
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 769 000 лева
Краен срок за изпълнение: Крайна Дата: 
31/12/2019 
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 17/08/2018    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. Нова Загора, ул. 
„24 май” №1, II етаж, зала №316.

Дата: 20/08/2018    Местно време: 08:30 
За контакти: инж. Пламен Юнгарев
Факс: +359 45764303
Адрес:  ул. „24 май“ №1
Адрес на възложителя: www.nova-zagora.org
Телефон: +359 45762122
E-mail: obshtina@nova-zagora.org
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=858254&mode=view
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Елица Илчева

Когато чуете Тадж 
Махал или Акропола, не-
избежно си представяте 
великолепие от мрамор. 
На древногръцки името 
на този безценен строи-
телен материал означава 
„блестящ камък”. През ве-
ковете многообразните 
му цветови вариации са 
широко използвани както 
за изграждането на цели 
сгради, така и за декора-
ция, а също и в изкуство-
то. С времето мраморът 
се утвърждава като сим-
вол на лукс и царственост, 
висока класа и изисканост. 
И навлиза все по-широко 
в домове, които държат 
именно на тази стилисти-
ка. В същото време нелека-
та му обработка изкушава 
съвременните творци да 
създават предмети, както 
и да комбинират с инова-
тивни материали. 

Карла Баз – мрамор и смола

Френско-ливанският 
дизайнер Карла Баз при-
знава, че експериментира 
с мрамора. По време на 
Бейрутската седмица на 
дизайна (22-29 юни 2018 г.) 
в галерията Joy Mardini 
тя представи колекцията 
Stratagems от 13 предме-
та – масички и лампиони. 
В нея Баз е използвала 15 
различни вида мрамор, 
включително и един полу-
скъпоценен – зелен мала-
хит. 

Серията от 6 ниски ма-
сички е изпълнена от плочи 
камък в различни оттенъ-
ци на подбраните цветове. 
Интересното при тях е, 
че плотовете, които са в 
овални форми, са издълбани 
на 10 см от периферията 
само на 2 мм дълбочина и 
са залети с цветни смоли. 
Полупрозрачни, те оста-
вят видим естествения 
рисунък на основата,  но 
й добавят цвят и изяще-
ство. Краката са от по 
три плочи с дебелина като 
на основния плот.

„Stratagems е покана 
още веднъж да си припом-
ним какво знаем за мрамо-

ра, да си разрешим повече 
и по-големи експерименти, 
уважавайки особеностите 
на този камък“, е коменти-
рала дизайнерката.

Barn in the City – камък и 

дърво

Холандската марка 
Barn in the City е автор на 
скулптурни маси от мра-
мор и... стари парчета дър-
во. Плотовете на модели-
те от колекцията Hervé са 
направени от дъски и гре-
ди от сгради от XIX век, 
собственост на канадски 
фермери. Материалът е 
необичайно текстуриран 
на плота и изгладен до 
блясък странично, за да 
подсказва за следите на 
времето и връзката с на-
стоящето. Дизайнерите 
подчертават умишлено 
гладките елементи. Фор-
мите са правилни и на пръв 
поглед грубовати и твърде 
обикновени – два правоъ-
гълника и един кръг. Камен-
ният крак е прорязан, за да 
поеме уравновесяващата 
плота опора и самия плот. 

Има няколко цвята за 

избор. Моделите се пред-
лагат като помощна маса 
за лаптоп или за чаша 
кафе. Комбинацията на 
естествените матери-
али – камък, дърво и ме-
тал, бе определена като 
една от тенденциите на 
Миланския мебелен салон 
през 2017-а, където Hervé 
бе показана за първи път, 
а през 2018 г. е пусната в 
производство.

Пиер Шарпен – кръг в ква-

драта  

Съвършенството на 
простите форми е в ос-
новата и на концепцията 
на Пиер Шарпен, който 
сътворява конзолата M&C 
за галерията Kreo, където 
неговите произведения са 
на почит. Строги и предел-
но графични, моделите са 
изцяло изработени от че-
рен или сив мрамор. Пред-
ставени са в два размера, 
които се различават по 
височина на геометрична-

та основа. Серията е ли-
митирана - и двете версии 
съществуват в осем копия 
(плюс два авторски модела 
и два прототипа).

Пиер Шарпен бе обявен 
за звездата от 2017 г. на 
зимната сесия на Maison 
et Objet, която се проведе 
в Париж този януари. 

Жозеп Вила Капдевила – 

триумфалната маса 

Испанецът Жозеп Вила 
Капдевила, основател на 
Бюрото на Aparentment, 
разработи масичка, вдъх-
новен от класическата 
архитектура. Името и 
формата на модела Triumph 
се отнасят до изображе-
нието на триумфалната 
арка. Масивната опора 
е от цяло парче от най-
класическия строителен 
материал - бял или черен 
мрамор. Като противовес 
на стабилната основа са 
плотът и кракът на маса-
та - изключително тънки 

и с ярък цвят. Изработе-
ни са от лакиран метал в 
жълто, тюркоазено или ро-
зово. Имено такива малки 
маси зададоха модата за 
настоящата година още 
на Миланския салон през 
2017-а.

Ора-Ито – мраморна почит 

на Исаму Ногучи

Масата Isa е послед-
ната творба на дизайнера 
Ора-Ито за фирмата Citco, 
известна със своята май-
сторска работа с естест-
вен мрамор. Моделът е 
издълбан от едно парче 
мрамор, оформящо крака, 
а плотът е изработен от 
прозрачно стъкло. 

Новият модел е по-
чит към емблематична-
та творба на дизайнера 
Исаму Ногучи (1904-1988), 

баща на Ора-Ито. Масата 
на Исаму, наречена Noguchi 
Table, е създадена през 
1947 г. в Америка и се про-
извежда и до днес от бран-
да Herman Miller, а в Европа 
- от швейцарската марка 
Vitra. Основната разлика е 
в дървените крака на про-
тотипа. 

Eros – любима на архитек-

тите 

Масата Eros на Ан-
джело Манджароти (1929-
2012) скоро ще навърши 50 
години. Тя обаче си остава 
сред иконите на мебелния 
дизайн, бестселър и любим 
предмет на поколения ар-
хитекти.

Шедьовърът на итали-
анеца все още се коменти-
ра, когато става въпрос 
за модерна обработка на 
мрамор. Не обаче заради 
авторовата фантазия, 
която преминава грани-
ците на позволеното в 
последната четвърт на 
миналия век. Уникалното в 
този предмет е простият 
му вид, както и конструк-
цията, която позволява 
в резултат на упорити и 
продължителни изследва-
ния да се сглоби от двете 
парчета без никакви кре-
пежни елементи и без да е 
центриран.

Масата се държи на 
опората си във вид на ко-
нус само благодарение на 
гравитацията. Сложен де-
тайл и отличителна черта 
е изрезката на плота, коя-
то ляга върху крака. Прави 
се в различни размери и 
пет цвята – бяла Carrara, 
черна Marqu in ia ,  сива 
Carnico, зелена Alpi и от 
тъмен мрамор Emperador. 
Максималната дължина на 
овалната маса е 3 метра. 
Правата за производство 
на тези шедьоври прите-
жава Agapecasa.

Stratagems, Карла Баз

Hervé, Barn in the City

M&C, Пиер Шарпен 

Triumph, Жозеп Вила 

Капдевила 

Eros, Анджело 

Манджаротти

Масата Isa на Ора-Ито

и нейният прототип Noguchi Table 
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Градоначалникът на Лон-
дон Садик Кан е предста-
вил нов Фонд за енергийна 
ефективност на кметство-
то (ФЕЕК) на стойност 500 
млн. паунда. Неговата цел е 
да подпомага малките пред-
приятия и организациите 
от публичния сектор да ин-
вестират в мерки за енер-
гийна ефективност. Садик 

Кан е съобщил, че ФЕЕК е 
най-големият по рода си 
фонд в Обединеното крал-
ство и ще улесни реализи-
рането на нисковъглеродни 
проекти и такива за подо-
бряване на съществуваща-
та инфраструктура, за да 
се намалят енергийните 
разходи на бизнеса. ФЕЕК е 
част от амбицията на кме-
та да намали въглеродните 
емисии в Лондон с 60% до 
2025 г. и да подпомогне це-
лите на града - те да ста-

нат нулеви до 2050 г.
„Фондът е чудесен при-

мер за това как публичният 
и частният сектор могат 
да се обединят, за да се 
реализират инвестиции за 
милиони паунда в проекти 
с ниски нива на въглерод-
ни емисии”, е споделил още 
Кан. Той е припомнил заклю-
ченията на назначената от 
правителството работна 
група „Зелени финанси”, че 
много фирми и организа-
ции от публичния сектор, 

като болници, музеи, офи-
си, библиотеки, социални 
жилища и университети и 
др., често нямат достъп 
до финансирането, необхо-
димо им за подобряване на 

енергийната ефективност 
на сградите и постигане на 
дългосрочни спестявания.

ФЕЕК е подкрепен от 
специалистите от Amber 
Infrastructure Group и Евро-

пейския фонд за регионално 
развитие. Фондът включва 
още Lloyds Bank, NatWest, 
Santander UK, Sumitomo 
Mitsui Banking Corporation, 
Triodos Bank и др.

Мадагаскар обяви плановете си за разработва-
не на повече проекти за добив на слънчева енергия 
като опит да намали разходите си за производство 
на електричество. Правителството ще изпълни 
проект за подобряване на дейностите и управле-
нието на електроенергийния сектор, за който е по-
лучило положително решение от Световната банка 
за кредит от 40 млн. долара от Международната 
асоциация за развитие. Целта е да се осигури дос-
тъп до електроенергия до 2030 г., тъй като в мо-
мента по-малко от един на седем души от мадагас-
карското население има достъп до електричество. 

Министърът на енергетиката на Мадагаскар 
Ланто Расолоелисън е съобщил, че правителството 
си е поставило и задачата да намали цената на 
електроенергията. Чрез новия проект ще се раз-
нообразят източниците на мощност в страната, 
където за момента приблизително 50% от тока се 
осигуряват от топлинна енергия.

Британската компания 
Marine Power Systems обя-
ви успешното инсталира-
не на първия си прототип 
на WaveSub – подводна 
система за производство 
на приливна енергия. Това 
е началото на нова фаза 
от морските тестове на 
технологията.

У с т р о й с т в о т о 
WaveSub е разположено в 
център за морски изпита-
ния FaBTest в пристани-
щето Фалмут в Корнуол 
където ще премине по-
следните проверки, преди 
да бъде пуснато в експло-
атация. Очаква се произ-
водството на енергия да 
започне още през това 
лято.

Благодарение на близо 
10 г. работа и 5 млн. лири 
финансиране концептуал-

ното устройство за добив 
на чиста енергия е проек-
тирано така, че да бъде 
инсталирано под водната 
повърхност на около 10 ки-
лометра в открити води. 
Потенциалът му е да по-
еме достатъчно енергия 
от вълните за захранване 
на 5000 жилища.

Компанията се надява 
да изгради 100-метрово 

5MW WaveSub устройство 
в океана и да го свърже 
към електрическата мре-
жа на Обединеното крал-
ство до 2020 г.

Д-р Гарет Стокман, 
главен изп. директор на 
Marine Power Systems, е 
заявил, че технологията 
може да играе ключова 
роля в зараждащия се, но 
бързо развиващ се све-

товен пазар на приливна 
енергия. „В MPS смятаме, 
че с непрекъсната подкре-
па и инвестиции прилив-
ната енергия може да се 
превърне в нов източник 
на нисковъглеродна енер-
гия, както и да бъде зна-
чим фактор за бързо раз-
виващата се икономика на 
Обединеното кралство“, е 
казал още той.

В Ню Йорк, САЩ, измис-
лиха нов начин за справяне 
с наводненията и придо-
шлите води – чрез край-
брежни паркове. Съвсем 
скоро в Лонг Айлънд Сити 
бе завършен Hunter’s Point 
South Waterfront Park, про-
ектиран от SWA/Balsley в 
сътрудничество с Weiss/
Manfredi. Паркът е прео-
бразил 11 акра с изоста-
вени промишлени обекти. 
Сега мястото не само 
гарантира сигурност, но е 
и приятно за разходка, от 
него се разкрива разкош-
на гледка към хоризонта и 
силуета на Манхатън. Но-

вата зелена зона на Лонг 
Айлънд има „солни блата“ 
и е покрита с традицион-
на местна растителност, 
която ще служи като ес-
тествена отбранителна 
линия при екстремни кли-
матични явления и бури. 

„Това е нов вид парк - 

едновременно устойчива 
инфраструктура и съзер-
цателно кътче - дина-
мична, жива платформа с 
изключителна сила, коя-
то докосва ежедневието 
на толкова много хора“, е 
казал водещият ландшаф-
тен архитект Том Балсли 

Tesla планира да построи завод в Китай, който 
ще произвежда 500 000 електрически автомобила го-
дишно. Компанията на Илън Мъск трябва да подпише 
меморандум за разбирателство с местните власти 
в Шанхай. Ако намерението за новата фабрика се 
осъществи, това ще е най-голямата стъпка на ком-
панията извън САЩ досега. 

Фирмата нa Илън Mъcк ce cтpeми дa paзшиpи 
кaпaцитeтa cи и дa дocтигнe пo-eфeктивнo до 
cвeтoвнитe пaзapи. Eдинcтвeният зaвoд зa cглo-
бявaнe нa eлeктpoмoбилитe й e във Фpимoнт, Kaли-
фopния. Koмпaниятa paзпoлaгa и c oгpoмнa фабрика 
зa бaтepии в cъceднa Heвaдa.

Cлeд кaтo нaпpeднe в Kитaй, нaй-гoлeмия пaзap 
нa eлeктpичecки aвтoмoбили в cвeтa, Теslа oбeщa дo 
кpaя нa 2018 г. дa paзкpиe плaнoвeтe cи зa изгpaж-
дaнeтo нa зaвoд в Eвpoпa.

Програмата ще подкрепя целите на града 
да постигне нулеви въглеродни емисии до 2050 г.

от SWA/Balsley. Проектът 
е възлязъл на 100 млн. до-
лара и е реализиран на два 
етапа.

Първата фаза - от 5,5 
акра, разположена по-близо 
до фериботния терминал, 
е завършена през 2013 г. 
Тя служи като по-активна-
та половина на парка – с 
велосипедни пътеки, ба-
скетболни игрища, детска 
площадка, фитнес оборуд-

ване и тревно поле. Втори-
ят етап е добавил още 5,5 
акра пешеходни пътеки, ка-
яци, зони за пикник и край-
брежна алея, която води до 
Овърлук – 10-метрова кон-
золно окачена платформа с 
изглед към океана, към Ман-
хатън и Източната река.
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С в е т о в н о т о  ш о у 
Breakin’ Mozart – изумително 
съчетание от класическа 
музика, зрелищни брейкденс 
съчетания и новаторска хо-
реография, ще гостува на 
20 ноември в зала 1 на НДК. 
Мултимедийният танцов 
спектакъл среща на една 
сцена произведенията на 
Моцарт с модерните еле-
менти от градската кул-
тура. 

Оригиналната поста-
новка се ражда по идея на 
немския диригент и режи-
сьор Кристоф Хагел и тан-
цувалната школа по брейк-
денс Dancefloor Destruction 
Crew (DDC) по време на 
Моцартовия фестивал във 
Вюрцбург през 2013 г. и от 
тогава покорява публиката 
в цяла Европа. Талантли-
вите брейкъри успяват да 
интерпретират изключи-
телно атрактивно чрез 
танците си музиката на 
австрийския вундеркинд. 

Breakin’ Mozart показва 
нагледно, че творбите на 
великия композитор могат 
да звучат модерно – фън-
ки, рокендрол, дори техно. 
А в ролята на Кралицата 
на нощта от „Вълшебната 
флейта“ се превъплъщава 
колоритното американско 
сопрано Дарлийн Ан Добиш.

Прочутият диригент, 

пианист и оперен режисьор 
Кристоф Хагел живее и ра-
боти в Берлин. За свои учи-
тели признава Ленард Бърн-
стейн и Серджу Челибидаке. 
Обичан е еднакво от публи-
ката и критиката и владее 
до съвършенство мелодика-
та на класическата музика. 
В концертите му на фокус 
винаги има и някой нестан-
дартен елемент, което ги 
прави провокативни и не-
очаквани. Например през 
1997 г. поставя операта 
„Дон Жуан“ на неподозирана 
локация – в берлинския тех-
но клуб E-Werk. Следващата 
година изпълнява „Вълшеб-
ната флейта“ на Моцарт в 
подлеза на метрото пред 

Бундестага, което му спе-
челва мигновена световна 
слава. Хагел винаги държи 
да бъде и диригент, и режи-
сьор на мащабните си про-
дукции. Може да се похвали 
с награда ECHO Classic от 
2000 г. за постановката 
Flying Bach, с която гостува 
и в България миналата го-
дина. Тя е и първият му кро-
соувър проект между класи-
ческа музика и брейкденс, с 
който разпродава театри, 
оперни и концертни зали по 
целия свят. 

В DDC безспорно са най-
успешните брейк танцьори 
на Германия, но марката е 
вече позната в цял свят. 
Поразяващият им стил и 

умения два пъти им печелят 
първо място на световния 
шампионат Breakdance 
World Champion. 

Участието им в Breakin’ 
Mozart е също толкова ва-
жно, колкото и това на Ха-
гел – танцьорите отдадено 
работят по създаването на 
хореографията и цялостна-
та концепция на спекта-
къла. Те са отговорни за 
различни елементи – от 
визуалните, аудио и диги-
тални ефекти до реклами-
рането на шоуто. 

Билетите за спекта-
къла са на цени между 40 и 
70 лв., като могат да бъдат 
намерени в разпространи-
телската мрежа на Eventim.

Един от изтък-
натите майстори 
на  футболната 
игра –  легендарни-
ят холандски халф 
Рууд Гулит, дава 
полезни  съвети 
как да гледаме мач 
не просто като 
зрители, а като 
мениджъри, които 
умеят да разби-
рат играта и да 
предвидят крайния 
резултат на всеки 
двубой. 

В книгата си „Как да гледаме и разбираме футбо-
ла” той пише за ключовите елементи от разчитане-
то на играта – колко е важно да следим случващото 
се на терена, а не просто движението на топката, 
колко ключова е предварителната схема с подредба-
та на футболистите, която издава в голяма степен 
тактиката на мениджъра, как да забелязваме дали 
играчите спазват тази схема и – ако не – успяват ли 
да противодействат на съперника и т.н. 

Според Рууд Гулит детайлите са от особено зна-
чение, защото именно те показват къде се корени 
грешката, която невинаги е само у този, който из-
глежда виновен на пръв поглед.

Холандецът разказва подробно за професионал-
ния си път – за първите си мачове като юноша в 
„Мийрбойс“, ДВС и младежкия национален отбор, за 
успехите с „ПСВ Айндховен“ и с „Милан“, за дните 
като играещ мениджър в „Челси“ и за чувството да 
си европейски шампион с националния отбор. Успо-
редно с това футболната легенда разкрива страте-
гии и дава примери за успешни тактики в конкретни 
мачове от финали в големи турнири като Шампион-
скатга лига и Лига Европа, както и в ключови двубои 
от местните първенства в Англия, Италия и т.н. 

Рууд Гулит пише още за психологията на терена, 
както и колко е важна хитростта на основния играч 
във всеки отбор.

Холандецът е носител на „Златна топка“ за 
1987 г. и е обявен за Играч на годината в света през 
1987 г. и 1989 г. През 2004 г. е включен в класацията 
на ФИФА „125-те най-велики живи футболисти“.

Музиката на Моцарт се 
среща с брейкденс танци

В най-новата част от хитовата ек-
шън поредица супершпионинът Итън 
Хънт (Том Круз) отново ще се сблъска с 
разтърсващи предизвикателства, за да 
предотврати надвисналата над света 
ядрена заплаха. А лошите идеи, провале-
ните планове и малкото доверени хора 
допълнително усложняват ситуацията 
и правят мисията да изглежда наистина 
невъзможна.

Най-добрите намерения често се за-
връщат, за да те преследват. След про-
вала на важна операция Итън Хънт влиза 
в смъртоносна надпревара с времето, 
а залогът е огромен. В привидно невъз-
можната мисия към него се присъединява 
екипът му от АНМ – Агенцията за невъз-
можни мисии (Алек Болдуин, Саймън Пег, 
Винг Реймс) и няколко познати съюзници 
(Ребека Фъргюсън, Мишел Монахан).

ЛЮБОПИТНО

✓Том Круз е тренирал цяла година, 
за да изпълни една от каскадите във 
филма.

✓Със своите 2 часа и 27 минути 
това е най-дългият филм от поредица-
та „Мисията невъзможна“ досега.

✓По време на снимките Том Круз си 
чупи глезена след каскада, при която 
скача от сграда. Работата по продук-
цията е прекратена за 7 седмици, но въ-
преки това обявената премиерна дата 
е спазена.

✓Том Круз и Винг Реймс са един-
ствените актьори, които участват и в 
шестте филма „Мисията невъзможна“.

✓Ребека Фъргюсън е била бременна 
по време на снимките на филма.

Англичаните продължават да променят лицето на танцувалния ритъм
Следвайки излизането на платине-

ния номер едно сингъл These Days през 
февруари, носителите на награда BRIT 
– Rudimental, обявиха третия си дълго-
очакван албум Toast To Our Differences, 
който ще излезе на 7 септември. 

Творбата е резултат от усилена-
та работа на групата през последни-
те 3 години. Създаден с цел приемане 
на различията и обединяване на кул-
тури и жанрове, записът представя 
Rudimental като колектив със свой 
собствен жанр, който продължава да 

променя лицето на денс музиката.
По време на кариерата им ан-

глийските творци стават светов-
ноизвестни с откриването и под-
държането на най-горещите нови 
таланти - като например сензацията 
Anne-Marie. Тя взе участие в сингъла 
на Rudimental от 2015 г. Rumour Mill, 
а през април издаде дебютния си со-
лов албум Speak Your Mind, който вле-
зе на трето място в класацията за 
албуми на Великобритания. Toast To 
Our Differences продължава тази тра-

диция – в него участват невероятни 
вокалисти като Maleek Berry и RAYE в 
песента „1x1“, забележителните Kojey 
Radical и Kabaka Pyramid в No Pain и 
изгряващата звезда Dan Caplen в по-
следния хит These Days. В допълнение 
към това Let Me Live включва гласове-
те на Ladysmith Black Mambazo - не-
сравним южноафрикански мъжки хор, 
отличен с 5 награди „Грами“, както и 
соул певицата Yebba, която е работи-
ла със звезди като Ед Шийрън и Сам 
Смит.
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Светослав Загорски

Ако през това лято сте 
настроени за приключения 
и искате да прекарате по-
чивката си на екзотично 
място, но с богата исто-
рия, то Асуан ще отговори 
напълно на Вашите очаква-
ния. Той се намира в южна-
та част на Египет, къде-
то пустинята свършва, а 
пълните с палми острови и 
големите като слон заобле-
ни речни камъни придават 
естествена красота и ат-
мосфера на празничност на 
най-южния египетски град. 
Преди хилядолетия Асуан е 
бил и най-южната точка на 
Римската империя. Днес е 
третото по големина еги-
петско селище, което е и 
сред най-многолюдните в 
Южен Египет. Това е едно 
от най-сухите места в све-
та, където няма дъждове с 
години. 

Асуан се намира на из-
точния бряг на р. Нил. Тук е 
един от седемте водопада 
на величествената река. 
Това прави корабоплаване-
то на юг от града невъз-
можно и е предпоставка за 
превръщането на Асуан във 
важен търговски център. 
От тук до делтата на ре-
ката на север при Алексан-
дрия водите на Нил измина-
ват повече от 1200 км без 
повече прегради по пътя си. 

Кариерите край Асуан 
са известни със сиенит-
ните си залежи. От този 
скален материал са напра-
вени прочутите колосални 
статуи, храмове и обелиски 
из цял Египет. 

Древният град на това мя-

сто се е наричал Свенет.

Oще в миналото оттук 
е минавал главният търгов-
ски път, свързващ египет-
ската страна с държавите 
на юг. Разположението на 
града на кръстопътя на ва-
жни керванджийски маршру-
ти води до процъфтяване 
на търговията със злато, 
роби и слонова кост. 

През вековете водните 
плавателни съдове също 
са спирали в Асуан и това 
е повлияло на икономиче-
ското му развитие. Така се 
ражда и днешното му име - 
коптите го наричат „Суан”, 
което означава „търговия”, 
а арабите го променят на 
Асуан.

Градът играе роля и на 
важен военен гарнизон до 
втората половина на XIX 
век. По това време Асуан 
излиза на туристическата 
карта и започва да се попу-
ляризира сред богатите ев-

ропейци като зимен курорт, 
а сухият му и горещ климат 
е все по-предпочитан зара-
ди лечебните си свойства. 
Археологът Гастон Мас-
перо не одобрява потока 
от чужденци в Асуан, тъй 
като според него това е 
предпоставка градът да се 
превърне в копие на Френс-
ката Ривиера. И се оказва 
прав. Започва ново строи-
телство, началото на кое-
то е белязано от изграж-
дането на най-красивия и 
живописен панорамен път – 

Нилския крайбрежен  

булевард. 

Днес Асуан е любима 
туристическа дестинация, 
спокоен, но все пак вълну-
ващ град, с интересни за-
бележителности. Можете 
да отплавате към древ-
ността на борда на някоя 
традиционна фелука или да 
предприемете петдневно 
плаване до Луксор. 

Асуан е място, където 
идеално си съжителстват 
християни и мюсюлмани. 
За това свидетелстват 
двата храма, които пред-
ставляват интерес за ту-
ристите - православната 
църква „Св. Архангел Ми-
хаил“, която е изпълнена в 
коптски стил, и джамията 
„Ел – Табия“.

Важна част от града 
е „Шариа ел-Сук“ - един от 
най-красивите пазари, кой-
то представлява неповто-
рима комбинация от ярки 
цветове и омайни ухания. 
Той се слави с разнообрази-
ето от подправки, накити, 
платове и туристически 
сувенири, които предлага. 
В края на пазара се нами-
ра „Делничната градина“, 
която e спокоен открит 
парк, разположен на неви-
сок хълм.

Едно от бижутата от 
ранната епоха на туризма 
е хотел „Олд Катаракт“. 
Открит е през 1899 г. и 
представлява голяма ро-
зова сграда с мавритан-
ски интериор, с широки 
коридори и невероятната 
всекидневна. Построен е 
на стръмна оголена скала 
и предлага неповторима 
гледка от старата си дър-
вена тераса. Сред гостите 

му са били Франсоа Мите-
ран, Уинстън Чърчил, Джи-
ми Картър, принц Чарлз и 
принцеса Даяна.

Но това, което го прави 
наистина известен, е 

неповторимата Агата 

Кристи,

написала част от ро-
мана си „Смърт край Нил” 
именно по време на пре-
стой в „Олд Катаракт“. 
Хотелът и градът са попу-
лярни и като една от основ-
ните снимачни площадки на 
едноименния филм, в който 
ролята на Еркюл Поаро изи-
гра легендарният Питър 
Устинов.

В Асуан през 1997 г. 
врати отваря едно от по-
следните попълнения на 
местната културна карта 
- Нубийският музей. От-
криването му е израз на 
желанието да се почете 
населението в региона. Тук 
се съхраняват най-ценните 
артефакти от стария Асу-
ански музей. Днес той има 
основно архитектурно зна-
чение, защото е известен 
с това, че първоначално е 
бил дом на английския архи-
тект на Асуанската стена 
- Уилям Уилкокс. Голяма ат-

ракция за туристите са и 
изпълненията на нубийски-
те танцьорки в Културния 
център. 

Наблизо се намира и 

Нубийската къща, 

заведение, което раз-
крива панорама към реката 
и водопада. Една от най-ин-
тересните гледки в Асуан 
е Недовършеният обелиск – 
висок почти 42 м, по пред-
положения предназначен за 
прочутото си с храмове 
село Карнак. 

За същинска атракция 
на Асуан обаче се счита 
реката. Хиляди туристи 
посещават храма в Ком 
Омбо, който се намира на 
източния бряг на Нил, на 
около 50 км западно от 

Асуан. Посветен е на бога 
крокодил Собек и на негова-
та съпруга и представлява 
постройка в гръко-римски 
стил, датираща от 119 г. 
пр.Хр. Тогава е изграден от 
варовик по заповед на Пто-
лемей VI.

Не бива да пропускате 
да посетите и близките 
острови. След водопада е

о. Елефантина,

за който се смята, че 
името му идва от търго-
вията със слонова кост в 
миналото и от формата 
му, която прилича на бивна 
на слон. Тук можете да ви-
дите храма на бог Хнум. 
Египтяните смятали това 

божество за създател на 
човечеството, както и 
двата древни нилометъра - 
уреди за измерване нивото 
на водата на Нил. 

Можете да се наслади-
те и на прекрасна разходка 
на остров Филе. Там древ-
ните египтяни са издигна-
ли храм на богинята Изида, 
но след построяването 
на първия Асуански язовир 
през 1906 г. той се оказал 
под водата. По-късно бил 
преместен на друго, по-ви-
соко място.

Недалеч от Асуан се 
намира Абу Симбел, къде-
то се издига величест-
веният храм на Рамзес II. 
Абу Симбел е древноеги-
петски комплекс от сре-
дата на XIII век пр.Хр. и 
включва два храма. Едини-
ят е посветен на фараона 
Рамзес II, а другият - на 
съпругата му Нефертари. 
Първоначално Абу Симбел 
е бил разположен на запад-
ния бряг на Нил, но през 
1964 – 1968 г. при стро-
ителството на язовира 
„Насър“ той е разглобен и 
преместен на плато, 64 м 
по-високо от оригинално-
то му местоположение. 

 
Една от джамиите в града  

„Ел-Табия”

Прекрасна градина в Асуан

Входът на Нубийския музей

Изглед към реката и града

Храмът на Нефертари

Храмът, посветен на бога слънце Ра, в Абу Симбел

На пазар

Асуанският язовир



Prime Minister Boyko Bori-
sov opened the new multi-purpose 
sports hall Arena Shumen. The May-
or of Shumen Municipality Lyubomir 
Hristov hosted the event, which took 
place on 21 July. Builder of the pro-
ject is G.P. Group AD. The two Ex-
ecutive Directors: Vladimir Zhitenski, 
who is also Deputy Chairman of the 
Management Board of the Bulgar-
ian Construction Chamber (BCC), 
and Eng. Stefan Totev, Chairman of 
Section High-Rise Construction at 
BCC represented the company.

Specially invited to the cer-
emony were one of the greatest 
native athletes with world recogni-
tion – Yanko Rusev, Zlatan Vanev, 
Hristiyan Totev, Polina Metodieva, 

Plamen Borisov and Lyubomira 
Nikolova. Among the guests were 
MPs, regional governors and mayors 
of neighboring municipalities, the 
Chairman of the Municipal Council 
of Shumen Prof. Borislav Bedzhev, 
heads of educational institutions, 
state institutions and many citizens. 
The Metropolitan Bishop of Varna 
and Veliki Preslav Yoan consecrat-
ed with holy water and blessed the 
new facility. The district Mufti Mesut 
Mehmedov also greeted the guests. 
Nearly 2,300 people were in the 
audience in the hall at the official 
opening.

The construction of Arena Shu-
men was financed by BGN 8.5 mil-
lion given as state subsidy by the 

government in August 2016. The 
modern facility and the beautiful 
park around it were built on the site 
of the former military unit “Fifth Reg-
iment” at the entrance of the town. 
The construction works began in 
early 2017 and were completed for 
less than a year and a half.

“Every new hall gives a boost 
for the development of sport. Arena 
Shumen will delight the residents 

and guests of the town and will give 
a chance here to host more events. 
The surrounding areas, which are 
now a wonderful park, are being 
upgraded and forested. I thank the 
metropolitan bishop and the mufti 
for that they are side by side at the 
opening of the sports hall in Shu-
men. This is the best example of 
ethnic tolerance and prosperity. I 
have another promise for a retire-
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Builder of the project is G.P. Group AD

The multi-purpose sports hall Arena 
Shumen was opened ment home in the town – we will 

build it this year. In August the first 
sod of the Hemus motorway in the 
section Belokopitovo – Targovishte 
will be turned,” said Prime Minister 
Boyko Borisov.

“I am sincerely proud of what 
has been done. Thank you for be-
lieving and helping us build Arena 
Shumen. With these words the May-
or Lyubomir Hristov turned to the 
Prime Minister. “The opening of this 
hall is a dream come true for gener-
ations of Shumen residents. It is for 
athletes and for all who would like 
Shumen to become part of the big 
competitions in different disciplines. 
I believe that new national and world 
records will be put here. I hope that 
Arena Shumen will become an at-
tractive place for big cultural events,” 
added the Mayor of Shumen Munici-
pality. He thanked the designers for 
the unique vision of the new facility, 
as well as the builders who man-
aged for a short time to build Arena 
Shumen.

Yordanka Fandakova, Mayor of Sofia Municipality:

Dr. Ec. Sc. Nikolay Ivanov, Chairman of the MB of BBARS and member of the MB of BCC:

There is a lot of work for the 
Mrs. Fandakova, 

on the initiative of the 

Regional Office of the 

Bulgarian Construc-

tion Chamber (BCC) – 

Sofia, the management 

of the Chamber held a 

meeting with you and 

your team. What do 

you think were the 

most important topics 

that were discussed 

and what are the results of this meeting?

We have a well-established partnership 
with BCC and the Regional Office of BCC – 
Sofia. In recent years Sofia Municipality has 
been working extremely intensively and we 
have been implementing a large-scale con-
struction program. We rely on the companies 
that realize sites on the territory of the capi-
tal to be responsible and to work well. The 
citizens expect much from us and we expect 
much from the construction sector. We have 
common challenges with BCC and for me our 
partnership is important. At our meetings we 
always raise concrete problems and look to-
gether for their solution. I believe that together 
we can initiate such changes that people get 
better services.

We also have concrete joint initiatives. 
Together with BCC and Stroitel Newspaper it 
has already become a tradition to organize an 
exhibition with the achievements of the build-
ers in our city. The exhibition is held in the 
most attractive place in Sofia – Lovers’ Bridge 
next to the National Palace of Culture and I 

expect that this year 
we will continue it. We 
participate actively in 
the forums organized by 
BCC. There we have the 
opportunity to present 
our program, to discuss 
the problems facing the 
construction business. 
All these were part of 
the topics we discussed 
with the Chairman of the 

MB of BCC Eng. Terziev and the members of 
the MB. Thank you very much for the partner-
ship! The Chamber has always supported us 
in our efforts Bulgarian builders to know that 
the expectations of society towards them are 
very serious and they have to protect them 
every day with their work.

How will your partnership with BCC con-

tinue?

I hope it will continue in the same way 
– openly, honestly, actively. When we have 
good reasons we can mark them together. 
We can open the exhibition that is coming 
which is a wonderful way for Sofia citizens 
to see synthetically what is a result of the ef-
forts of many people – designers, architects, 
engineers, builders, colleagues from my team. 
For all of them the weekends are minimized 
during the active construction season. In Oc-
tober we will be able to show some of the 
results of our efforts and, of course, we will 
congratulate on the occasion of Builder’s Day 
– St. Demetrius.

The Chairman of SANS Dimitar Georgiev was 
awarded the Chevalier Degree of the Order of 
the Legion of Honor of the Republic of France

Road safety is a shared responsibility 

At an official ceremony the Ambassa-
dor of France to Bulgaria H. E. Eric Lebedel 
handed to the Chairman of the State Agency 
for National Security (SANS) Dimitar Georgiev 
the distinguishing marks of the Chevalier de-
gree of the Order of the Legion of Honor – 
the highest and most prestigious award of the 
French state. “It is my special honor to hand 
it over to you, who has been contributing for 
nearly 25 years to build and strengthen po-
lice and intelligence tools of cooperation with 
its European counterparts, including France.” 
This was stated at the beginning of the cer-
emony by H.E. Eric Lebedel, the French Am-
bassador. The celebration took place at the 
Embassy of the Republic of France in Sofia 
and gathered the leading elite of the security 
services in the country. 

“Thanks to your determination, you do 
not cease to increase and strengthen trust 
and cooperation with France in the field of 
counter-terrorism, organized crime, illegal mi-
gration and the illicit proliferation of weapons. 
I cannot fail to mention the conduct of a num-
ber of successful investigations against inter-
national organized crime that led to the deten-
tion of perpetrators and prevented the misuse 
of millions of euros,” the French ambassador 
said. “You contributed to making SANS one of 
the most important and valued partners of the 
French services. Awarding the highest merit of 
France is a proof of your driving role in build-
ing efficient bilateral relations at the service of 
the Common European Security Area,” added 
H.E. Eric Lebedel.

 “For me today is an extraordinary day 
and a great honor – to be awarded with this 

prestigious merit. I accept the prize as a high 
assessment of the work of all Agency staff 
and as recognition of the excellent interaction 
of the security and public order services in 
Bulgaria and in France,” said SANS Chairman 
Dimitar Georgiev.

 “I am convinced that the interaction be-
tween our countries will continue to develop 
in upward direction, as well as the partnership 
between our securities,” added Georgiev. 

The Order of the Legion of Honor IS A 
FRENCH NATIONAL ORDER (organization), 
established by Napoleon Bonaparte on May 
19, 1802 following the example of the Knights’ 
orders. Belonging to it is a top sign of distinc-
tion, honor and official recognition for special 
military or civil merits to the Republic of France.

The adoption of members of the Order is 
carried out by the President of the Republic of 
France, who is the Grand Master of the Order 
(grand maitre).

The Order has three degrees: Chevalier, 
Officer and Commander.

The Legion of Honor is one of the most im-
portant institutions of the French state and one 
of the symbols of the French Republic.

Dr. Ivanov, the Road Infrastructure 

Agency (RIA) has a new chairman – 

Eng. Svetoslav Glosov. What do you 

expect from the new RIA manage-

ment?

The new Chairman of RIA Eng. Glos-
ov is an established management spe-
cialist in the field of road infrastructure 
and its safety. He has great professional 
experience in this area and a high de-
gree of affinity for news in the sector. 
His expertise in coordination between 
state institutions, non-governmental 
organizations and the private sector in 
the interest of the general prosperity 
of the state and society as a whole are 
indisputable. I am confident that posi-

tive European and world road infrastruc-
ture safety practices will find a clearer 
stance in RIA’s policy in the name of 
human life and health. I wish the new 
management of the Agency health and 
successful professional realization.

How do you evaluate Stroitel News-

paper and is there anything you would 

like to see on its pages?

Stroitel Newspaper is a wonderful 
professional edition which tracks the 
pulse of the industry, reflects the latest 
developments in Europe and the world 
and inspires readers to believe that 
every good and ambitious professional 
has the power to act and can change 

things for the 
better. I wish 
the team of 
Stroitel News-
paper health 
and spiritual 
s t re ng t h  t o 
maintain the 
right direction 
for reflecting 
scientific and technological achieve-
ments and innovations to create a loving 
human road infrastructure. Let us show 
more often the life path of our well-
known builders of the past and today, of 
the people who can be an example for 
the young generation.

The Ministry of Transport and Communications of Mac-
edonia has prepared a draft National Transport Strategy 
(NTS) for the period 2018 – 2030, which was announced for 
public discussion in May this year. The main objectives of 
the document are to provide economic sustainability in the 
development, management and maintenance of transport 
systems, improve traffic safety, develop multi-modal trans-
port, build infrastructure in line with the European standards 
as part of the unified network in the region, etc. To achieve 
these tasks, 132 activities have been scheduled to be carried 
out by 2030. They envisage the implementation of a series 
of sites or measures concerning the change of the regula-
tory framework and introduction of the new technologies. 
The document highlights that Macedonia’s accession to the 
European Union (EU) is invariably linked to the integration of 
its infrastructure with that of the region. The sources of fund-
ing for the projects are from the state budget, EU funds and 
loans from the European Investment Bank (EIB) and the Eu-
ropean Bank for Reconstruction and Development (EBRD).

Macedonia plans to invest EUR 3704.28 M 
in transport development by 2030
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Ежегодна галавечер по повод професионалния празник на строителния бранш, на която членовете на Камарата на строи-
телите в България, представители на държавната администрация, деловите и политическите среди, партньори и приятели на 
сектора ще имат шанса да празнуват заедно и да създадат полезни контакти. Ще бъдат връчени и наградите на Камарата 
на строителите за най-добра строителна практика през годината.

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

Цена на пакет: 5000 лв. (без ДДС)

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

Цена на пакет: 3000 лв. (без ДДС)

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

Ще предоставим възможности за разширяване на Вашите бизнес контакти.

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

институции, общинските администрации и бизнеса.

26 октомври 2018 г.

ПАРТНЬОРСКИ ПАКЕТИ

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

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

Генерален партньор

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

Цена на пакет: 5000 лв. без ДДС

Основен партньор

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

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

Цена на пакет: 3500 лв. без ДДС

Партньор

Лого на компанията на гърба 
    на сцената на събитието

1 безплатен пропуск 

Цена на пакет: 2000 лв. без ДДС

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

21 ноември 2018 г.

Партньор

Лого на компанията на гърба на  
   сцената на събитието

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

Лого на компанията на корицата  
   на сп. „Булаква“

1 безплатен пропуск

Цена на пакет: 2000 лв. (без ДДС)

При участие в 2 форума –

При участие в 3 форума –

25%
50%

отстъпка

отстъпка

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

Основен партньор

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

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

Цена на пакет: 3500 лв. (без ДДС)

Генерален партньор

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

Цена на пакет: 5000 лв. (без ДДС)

Офертата важи за договори, 
сключени до 31 юли 2018 г.

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

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

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

®

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

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

Цена на пакет: 7000 лв. (без ДДС)
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В следващия брой очаквайте

МАРШРУТИКСБИНТЕРВЮ
Д-р Мария Тодорова, директор на 
Дирекция „Професионално образование 
и обучение“ към Министерството на 
образованието и науката

Валентин Николов, 
председател на 
Контролния съвет 
на КСБ

Онфльор – 
любимото градче 
на моряци и 
импресионисти

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:

Фоторепортер  Румен Добрев 
Коректор Румяна Кръстева
Превод Емилия Пищалова
Графичен дизайн  Влади Георгиев, инж. Галя Герасимова
Шофьор Момчил Михайлов
Юридически консултант  Валентин Дивеков 
Счетоводство Надежда Сумрова

Редакционни телефони: 806 24 22; 0884 20 22 57 

www.vestnikstroitel.bg; e-mail: news.stroitel@gmail.com

Адрес София, ул. „Михаил Тенев“ 6, ет. 4 

ИЗДАТЕЛ „ВЕСТНИК СТРОИТЕЛ“ ЕАД
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„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,  
Станислава Босева – ОП-Плевен, Юлия Фисинска – ОП-Смолян, Петър Терзиев – ОП-Стара Загора, инж. Галя Узунова – ОП-Пловдив
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съгласно Рег. №90849 и Рег. №90848 на Патентно ведомство на Република България

Реклама – Ренета Николова, 0888 55 39 50 

Показаха най-бързата електрическа лодка в 
света, очаква се появата и на I-PACE електро SUV

Елица Илчева

Екипът на Jaguar Vector 
Racing обяви, че отборът 
е поставил нов световен 
рекорд за максимална ско-
рост на изцяло електри-
ческа лодка. Уникалната 
разработка Jaguar Vector 
V20E е успяла да постигне 
резултат от 88,61 мили 

в час (142 км/ч) по време 
на специално организира-
но събитие на езерото 
Конистън Уотър в сърцето 
на Британския национален 
парк в Лейк Дистрикт. 

Машината 

подобрява сериозно преди-

шното най-добро постиже-

ние от 2008 г. 

за изцяло електриче-

ски плавателен съд – 76,8 
мили в час. За да постигне 
това, компанията си е пар-
тнирала със специалиста 
в областта на задвижва-
щите системи и най-ве-
че на батерии - Williams 
Advanced Engineering.

„Нашият опит от за-
хранването на всички бо-
лиди във Formula E през 

последните четири се-
зона на надпреварата и 
актуалното ни партньор-
ство с Jaguar в шампио-
ната FIA Formula E даде 
възможност да обезпечим 
техническата и оператив-
на платформа, необходима 
за постигането на този 
фантастичен резултат”, 
е коментирал Крейг Уил-
сън, управляващ дирек-
тор на Williams Advanced 

Engineering. 
„Jaguar е сред лидерите 

при електрифицираните 
технологии и нашата ми-
сия е „да се състезаваме 
в иновациите” на пистата 
и по водата”, е споделил 
Марк Камерън, директор 
на подразделението „Екс-
периментален маркетинг“ 
на Jaguar Land Rover.

Това може да е най-въл-
нуващото представяне на 
Jaguar с моторна лодка, 
но не е и първото им пъ-
туване в този вид транс-
порт. Компанията бавно 
се дистанцира от конвен-
ционалните двигатели с 
вътрешно горене и дори 
обявява, че до 2020 г. няма 
да произвежда такива ав-
томобили, а вече се готви 
да пусне 

първата си изцяло електри-

ческа кола – Jaguar I-PACE. 

Той не трябва да се 
бърка с E. Pace, задвижван 
от бензин. Заявката е но-
вият SUV да изпревари от-
давна анонсирания подо-
бен модел на Audi (e-tron). 
Добрата новина определе-
но е, че не говорим просто 
за поредната електрокон-
цепция, а за модел, който 
скоро може да се купи.

Инженерите  и  ди -
зайнерите на Jaguar са 
изработили изцяло нова 

архитектура за I-PACE, 
изградена около електри-
ческото задвижване. Той 
има два електромотора 
с обща мощност 295 кВт 
(400 кс) и максимален вър-
тящ момент 700 Нм. 

Реалният пробег е около 

350 км с едно зареждане, 

което ще около 2 часа.
Багажникът осигурява 

достатъчно простран-
ство за пренасяне на 
вещи и дори мебели. Един 

от най-интересните ас-
пекти на автомобила е, 
че предната част от ин-
териора няма разделител. 
Движенията на шофьора 
към страничния пътник са 
напълно свободни и това е 
ефект, различен от всич-
ко, което някога сме виж-
дали в кола.

Осигуряването на ця-
лата информация, необхо-
дима на водача, ще бъде с 
два цифрови дисплея - на 
арматурното табло и на 
централната конзола.
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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

Давам таван. 
Тоалетната е в мазето. 
(обява за наем)

150 хил. лв. ще 
бъдат осигурени 

за въвеждане 
на метри 

за енергийна 
ефективност 
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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 
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ПЕТА ЗА 
ПОЖАРЕН 
ХИДРАНТ


