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 ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

Ренета Николова

Председателят на Управителния съвет на 

Камарата на строителите в България (КСБ) 

инж. Илиян Терзиев проведе работна среща 

с вицепремиера и министър на външните 

работи Екатерина Захариева. На срещата в 

МВнР присъстваха и зам.-председателят на 

Камарата – инж. Калин Пешов, изп. директор 

инж. Мирослав Мазнев и Ренета Николова, ПР 

на КСБ, прокурист и гл. редактор на „Вестник 

Строител“ ЕАД. Обсъдени бяха възможности-

те за още по-активно популяризиране на бъл-

гарската икономика и бизнес в чужбина чрез 

дипломатическите представителства, начи-

ните за привличане обратно у нас на българи, 

работещи в други страни, както и предприе-

тите действия от държавата за улесняване 

на процеса за получаване на разрешение за 

престой в България с цел работа на чужди 

граждани. 

„Благодаря Ви за тази среща. Бих искал да 

Ви уверя, че ние подкрепяме Вашите усилия в 

областта на външната политика и междуна-

родната дейност на Република България за 

развитието на външнополитическия диалог 

и международното сътрудничеството, както 

и за защитата на правата и интересите на 

българската държава и на българските граж-

дани и юридически лица в чужбина“, заяви в 

началото инж. Терзиев. 
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Камарата и министерството ще си сътрудничат в разработването на 
общи кампании за търсене на решения на проблема с липсата на кадри

Адмирирам 
активната 
работа на 
Камарата на 
строителите 
в България, 
свързана с подобряването 
на законодателната 
уредба

Халил Летифов, председател на 
парламентарната Комисия по транспорт, 
информационни технологии и съобщения:

Инж. Христо Димитров,  
зам.-председател на УС на КСБ, 
председател на ОП на КСБ – Варна, 
и управител на „Планекс“ ЕООД:

Една от основните 
задачи на КСБ е да стане 
разпознаваема като 
експертна организация

Улица „Граф Игнатиев“ 
в София ще е с модерна 
визия след мащабна 
реконструкция
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4 септември

Доц. д-р инж. Чавдар Дончев, член на 

Комисията за воденето,

поддържането и ползването на ЦПРС

Росица Георгиева
Ренета Николова

Камарата на строи-

телите в България (КСБ) 

и Комисията за проти-

водействие на корупци-

ята и за отнемане на 

незаконно придобитото 

имущество (КПКОНПИ) 

сключиха Меморандум 

за сътрудничество. Съ-

битието се състоя в 

сградата на Камарата 

на строителите в Бълга-

рия (КСБ). Документът 

бе парафиран от пред-

седателя на УС на КСБ 

инж. Илиян Терзиев и от 

председателя на КПКОН-

ПИ Пламен Георгиев. На 

срещата присъстваха 

изп.  директор на КСБ 

инж. Мирослав Мазнев, 

Ренета Николова, ПР на 

КСБ, прокурист и главен 

редактор на „Вестник 

Строител“ ЕАД и Трифон 

Трифонов, директор на 

дирекция „Превенция на 

корупцията“ в КПКОНПИ.  

С подписания Мемо-

рандум страните обе-

диняват своите усилия, 

експертиза и дейности 

за  търсене  на  опти-

мални решения в борба-

та с корупцията. КСБ и 

КПКОНПИ ще създадат 

съвместна работна гру-

па по теми и проблеми, 

касаещи сектор „Строи-

телство“. Една от основ-

ните й цели ще е изгот-

вяне на предложения за 

антикорупционни мерки.

Сътрудничество меж-

ду Комисията и Камарата 

ще включва още обмен на 

информация и анализи за 

антикорупционни практи-

ки. КСБ и КПКОНПИ ще си 

партнират по теми и про-

екти от взаимен интерес, 

сред които провеждането 

на конференции, семинари, 

кръгли маси и други ини-

циативи. Двете страни 

декларираха и своите на-

мерения да осъществяват 

консултации във връзка с 

предложения за изменения 

в законодателството с 

антикорупционна насоче-

ност, както и за сътруд-

ничество във връзка с 

организирането на инфор-

мационни кампании, обу-

чения и други събития по 

въпроси от общ интерес.

Двете страни обединяват своите усилия, експертиза и дейности 
за търсене на оптимални решения в борбата с корупцията 

Снимки Румен Добрев

Росица Георгиева

Областният съвет 

(ОС) на Областното пред-

ставителство на Кама-

рата на строителите в 

България – София (ОС на 

ОП на КСБ - София) прове-

де извънредно заседание. 

Инж. Любомир Качамаков, 

председател на ОП на КСБ 

- София, член на Изпълни-

телното бюро и на Упра-

вителния съвет на КСБ, 

запозна присъстващите 

с изпълнението на реше-

нията от предходното 

заседание. Бяха разгле-

дани материалите за Об-

щото събрание на ОП на 

КСБ - София, което ще се 

проведе на 10 октомври в 

сградата на КСБ. 

ОС реши Областно-

то представителство в 

София да отбележи Деня 

на строителя на 30 ок-

томври, когато ще бъдат 

връчени и ежегодните на-

гради „Най-добра фирма 

на ОП - София”. Фирмите 

членове на структурата 

могат да подават своите 

номинации до 15 октом-

ври. Тричленна комисия 

ще извърши оценяване на 

получените кандидатури 

до 20 октомври. Предсе-

дател на журито е акад. 

Ячко Иванов, председател 

на Контролния съвет на 

ОП на КСБ – София, и член 

на Комисията за воденето, 

поддържането и ползване-

то на ЦПРС. В състава 

са и членовете на ОС на 

ОП – София, инж. Георги 

Спиридонов и инж. Петьо 

Димитров. 

Росица Георгиева

Общо 15 училища и 11 

детски градини в столич-

ните райони „Илинден“, 

„Красна поляна“, „Надежда“ 

и „Връбница“ основно ще 

се ремонтират с финанси-

ране от Оперативна про-

грама „Региони в растеж 

2014 – 2020“. Инвестици-

ята е над 60 млн. лв. В 17 

от учебните заведения 

дейностите вече са за-

почнали, а за останалите 

девет са в ход процедури-

те за избор на изпълните-

ли. Това съобщи кметът 

на Столичната община 

(СО) Йорданка Фандъко-

ва, която заедно с кмета 

на район „Илинден“ Иван 

Божилов и директора на 

Дирекция „Образование“ 

Мария Минчева провери-

ха строителните работи 

в 3 СУ „Марин Дринов“, 

което се обновява с ев-

ропейско финансиране. 

Изпълнител е ВДХ АД. По 

план СМР ще продължат 

340 дни, като те ще се 

извършват така, че да не 

пречат на учебния процес. 

„Работи се по стаите, ко-

ридорите, окабеляването, 

системата за отопление, 

въвеждат се мерки за 

енергийна ефективност“, 

обясни Фандъкова. 

Кметът на СО припом-

ни, че в други 22 училища 

и градини се изпълняват 

летни ремонти, които 

трябва да приключат до 

15 септември. За тях от 

Специализирания общин-

ски приватизационен фонд 

са отделени 2 млн. лв. „Из-

вършват се и огледи на 

инфраструктурата около 

училищата и детските 

градини във връзка с нача-

лото на учебната година 

както на състоянието на 

уличната мрежа, така и 

по отношение на безопас-

ността“, каза още Йордан-

ка Фандъкова.
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 „За нас опитът Ви в 

сферата на регионалното 

развитие, благоустрой-

ството и инвестицион-

ното проектиране като 

зам.-министър и след това 

като служебен вицепреми-

ер и министър на регио-

налното развитие в два 

служебни кабинета е мно-

го ценен, тъй като счи-

таме, че добре познавате 

проблемите и предизви-

кателствата пред стро-

ителния бранш“, допълни 

той. Председателят на УС 

на КСБ представи задачи-

те, които ръководството 

на Камарата си е поста-

вило в сферата на зако-

нодателството, касаещо 

строително-инвестицион-

ния процес и по-конкретно 

основните закони за бран-

ша – Закона за устройство 

на територията и Закона 

за обществените поръчки. 

Той посочи, че за Камарата 

интерес представляват 

чуждият опит и добрите 

практики в сферата, и то 

основно на страните от 

ЕС. „Не мога да пропусна 

и наболелия проблем с лип-

сата на кадри за бранша. 

Според нас е важно да се 

работи както за подкрепа 

на младите хора, които да 

бъдат мотивирани да ос-

тават в България, така и 

в посока на механизми за 

връщането на българите, 

работещи в чужбина, и за 

привличане на работници 

от други страни“, каза 

още инж. Терзиев. 

„Като Камара ние иска-

ме да предоставим макси-

мално подробна и полезна 

информация на нашите 

членове за възможности-

те за работа в чужбина, 

както и за нововъведени-

ята, изискванията и усло-

вията за командироването 

на работници“, заяви изп. 

директор на Камарата 

инж. Мирослав Мазнев. Той 

посочи проблемите, пред 

които е изправен бран-

шът, като неравномер-

ността на развитието на 

строителната индустрия, 

дъмпинга, сивия сектор, 

обжалванията, некорект-

ните, т. нар. девизни цени. 

Инж. Мазнев каза още, че 

за КСБ би било особено 

полезно да има съдействи-

ето на МВНР относно 

получаване на информа-

ция за добри европейски 

законодателни практики 

в областта на обществе-

ните поръчки. Той допъл-

ни, че Камарата се инте-

ресува от стартиращи в 

европейските страни ма-

щабни проекти, свързани 

с енергийното обновяване 

на сгради. 

От своя страна минис-

тър Екатерина Захариева 

подчерта, че основен еле-

мент от дейността на 

българската дипломати-

ческа служба е да популя-

ризира както икономиката 

на страната сред другите 

държави членки на Евро-

пейския съюз, така и да 

предоставя информация 

за инвестиции у нас. „Вяр-

вам, че българските дипло-

мати трябва да работят 

в услуга на българската 

икономика. Много е важно 

да имаме търговско-иконо-

мически представители в 

посолствата, за да може 

бързо да се установяват 

контакти между отделни-

те браншове в сектора“, 

изтъкна първият дипло-

мат на страната. Вице-

премиерът допълни, че 

освен търсенето на пазар 

за българските фирми в 

чужбина, друг голям про-

блем, който е на внимание-

то на Министерството, е 

липсата на квалифицирана 

работна ръка за икономи-

ката. „Трябва да обединим 

усилията си и да разрабо-

тим единна концепция и 

кампания за това как да 

върнем нашите работници 

в България. Изключително 

важно е да популяризираме 

положителните страни на 

държавата и хората да 

знаят колко много добри 

неща се случват тук“, из-

тъкна министър Захари-

ева.

Двете страни се обе-

диниха около идеята да си 

сътрудничат в разработ-

ването на общи кампании 

за търсене на решения на 

проблема с липсата на ка-

дри.

 от стр. 1

Снимка Румен Добрев

Росица Георгиева

До края на септември 

ще бъде завършен първият 

етап от новия парк „Вър-

топо” в район „Младост”, 

в рамките на който се из-

граждат детски площадки, 

фитнес на открито, алеи, 

осветление, видео наблю-

дение и др. съоръжения. 

Това стана ясно по време 

на проверка на кмета на 

Столичната община Йор-

данка Фандъкова. Тя беше 

придружена от зам.-кмета 

по направление „Зелена сис-

тема, екология и земеполз-

ване” Йоана Христова, от 

зам.-председателя на Сто-

личния общински съвет Ни-

колай Стойнев и от кмета 

на район „Младост” Румен 

Русев. 

Новият парк ще е с обща 

площ от 8 дка и за цялост-

ното му изграждане са пред-

видени 600 хил. лв. Първият 

етап от проекта обхваща 

5 дка. Той се изпълнява от 

„Интерхолд” ЕООД. „Към мо-

Десислава Бакърджиева 

ЧЕЗ Разпределение стартира нов проект за подо-

бряване на електрозахранването в София. От компани-

ята съобщиха, че ще се извърши пълна подмяна на раз-

пределителната уредба 110 kV в подстанция „Витоша“ 

в центъра на столицата. В резултат ще се подобри 

сигурността на електроподаването за близо 40 000 

домакинства, бизнес клиенти и институции  в кварта-

лите „Лозенец“, „Иван Вазов“, „Хиподрума“, „Красно село“, 

„Южен парк“, „Крива река“, „Стрелбище“, „Гоце Делчев“ и 

централната градска част, вкл. всички институции и 

Медицинска академия.

Новата уредба е произведена спе-

циално за „ЧЕЗ Разпределение Бълга-

рия” по съвременна технология и ще 

осигури много по-добро управление на 

мрежата 110 kV в София. В нея ще бъде 

включен нов кабел 110 kV „Драгалевци“, 

чиято подмяна тече в момента – друг 

мащабен проект на дружеството за 

тази година. Втората връзка на уред-

бата също ще бъде частично рекон-

струирана. „По този начин уредбата в 

подстанцията ще бъде захранена и от 

двете страни чрез сухи кабели – едно 

много по-сигурно решение за надежд-

ността на електрозахранването в 

столицата“, посочват от компанията.

Проектът за реконструкцията на 

подстанция „Витоша“ е на стойност 

2,4 млн. лв. и се очаква да приключи в 

края на октомври. По време на него-

вото изпълнение ЧЕЗ Разпределение 

е осигурило алтернативно захранва-

не на подстанцията и съответните 

квартали – чрез връзки средно напре-

жение. „Възможни са кратковременни 

оперативни превключвания при извърш-

ване на преходи към резервните схеми. 

Въпреки че не се очакват извънредни 

смущения на електрозахранването, за 

периода на ремонта дружеството уд-

воява дежурните екипи в извънработно 

време и почивните дни. Компанията ще 

реагира незабавно при нужда“, инфор-

мират още от ЧЕЗ Разпределение.

мента се работи по два от 

подходите за достъп. Обо-

собяването на третия – от 

кв. „Мусагеница”, ще запо-

чне, след като общината 

придобие един частен имот 

в обхвата му. Предвиждаме 

да ремонтираме моста в 

района, да изградим алеи и 

да обособим места за пик-

ник край реката”, каза Фан-

дъкова. Тя припомни, че през 

тази година се обновяват 

над 10 обекта от еколо-

гичната инфраструктура в 

София. Работи се в „Южен 

парк III част“, градините 

в кв. „Княжево“, „Кристал“, 

„Св. Климент Охридски“, „Св. 

Седмочисленици“, Северен 

парк – входа откъм  ул.  „На-

родни будители“,  Борисова 

градина – Розариума,  и др.

Снимка Румен Добрев
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Структурата ще включи всички служби на институциите, имащи преки отговорности в областта 

Ñòðîèòåë петък, 31 август 2018

Емил Христов

„Всички служби, които имат 

отношение към темата пътна 

безопасност, ще бъдат консоли-

дирани в едно звено с контролни 

функции“. Това съобщи вицепре-

миерът Томислав Дончев на из-

вънреден брифинг в Министер-

ски съвет след поредна среща 

при министър-председателя 

Бойко Борисов във връзка с тра-

гичната катастрофа в Своге.

Дончев обясни, че на съве-

щанието пътната безопасност 

е дискутирана не само на ниво 

микромениджмънт и как трябва 

да стане по-ефективен контро-

лът на една или друга държавна  

структура, а и по какъв начин 

е редно да се промени целият 

корпус на държавното управле-

ние в сферата. От думите му 

стана ясно, че новата структу-

ра ще има преки отговорности, 

свързани с политиката за път-

на безопасност, и ще включва 

всички държавни служби, които 

имат отношение по темата. 

Става въпрос за звена в Ми-

нистерството на вътрешните 

работи, Министерството на 

транспорта, информационни-

те технологии и съобщенията, 

Министерството на регионал-

ното развитие и благоустрой-

ството, Агенция „Пътна инфра-

структура“ и други ведомства, 

включително Министерството 

на образованието и науката, 

които ще се обединят в една 

структура, като беше уточ-

нено, че КАТ си остава в МВР. 

Вицепремиерът Дончев обясни, 

че по този начин няма да има 

разделение на отговорностите 

и търсене на виновен при не-

редност или инциденти. Дали 

този единен орган ще бъде ко-

мисия или агенция, тепърва ще 

се уточнява, както и дали ще 

е под шапката на някое минис-

терство, или ще е на пряко под-

чинение на премиера. 

„Предстои много работа по 

темата, с оглед конкретизи-

ране на редица детайли“, под-

черта Томислав Дончев. Той 

каза още, че за  да е ефективно 

звеното, трябва да се намери 

много фин баланс на неговите 

правомощия спрямо отговор-

ностите на всички останали 

институции. Вицепремиерът 

допълни, че основната функция 

на новата структура ще е да 

упражнява силен контрол вър-

ху всички останали държавни 

служби по темата пътна без-

опасност, за да си вършат по-

добре работата. „Започваме 

техническата работа, за да 

не губим време и да излезем с 

конкретно предложение, включи-

телно законодателно“, каза още 

Дончев.

Мирослав Еленков

Правителството утвърди план за защита и съхра-

нение на данни на критичните системи и регистри в 

България чрез създаване на хранилище за резервни копия. 

Това стана по време на редовното заседание на Минис-

терския съвет.

Планът предвижда разширяване на капацитета и 

функционалностите на съществуващото хранилище, 

разположено в Основния център за данни на електрон-

ното управление. Там ще се съхраняват резервни ко-

пия по утвърдена от всяка администрация процедура. 

Към момента системите и регистрите са разположени 

върху инфраструктура, която се поддържа, управлява 

и развива от административните органи, отговаря-

щи за тях. До 10 септември т.г. институциите след-

ва да изпратят на председателя на Държавна агенция 

„Електронно управление“ (ДАЕУ) изготвените от тях 

детайлни процедури за създаване на резервни копия и 

възстановяване на данни.

Също в срок до 10 септември председателят на 

ДАЕУ и отговорните администрации ще извършат ана-

лиз на потенциалните рискове по отношение на пренос-

ния капацитет на Единната електронна съобщителна 

мрежа (ЕЕСМ). За трансфера на резервните копия към 

и от хранилището ще се използва именно тази мрежа. 

До 15 ноември 2018 г. ще бъде обезпечен необходими-

ят капацитет за работа на хранилището. Администра-

тивните органи ще получават пространство, където 

задължително да съхраняват резервно копие по утвър-

дената процедура. Отговорността за целостта и си-

гурността, включително криптографска, на резервните 

копия на данни е на съответната администрация. ДАЕУ 

ще осигурява физическата, комуникационната и инже-

нерно-техническата сигурност, необходима за съхраня-

ване на копията в Основния център на е-управлението.

Десислава Бакърджиева

Агенция „Пътна инфраструкту-

ра“ (АПИ) стартира тръжната про-

цедура за избор на строителен над-

зор при рехабилитацията на 33,5 км 

от Айтоския проход - третокласен 

път III-208 Провадия - Дъскотна. 

Проектът ще се финансира от Опе-

ративна програма „Региони в рас-

теж 2014 – 2020“. Той е обособен в 

два лота – 29 и 30. 

В лот 29 е участъкът от път 

III-208 Провадия - Дъскотна от км. 

49+184 до км. 65+933, с обща дъл-

жина 16,749 км. Индикативната 

стойност за изпълнение на стро-

ителния надзор е 300 000 лв. без 

ДДС. В лот 30 е отсечката от 

път III-208 Дъскотна - Айтос от км. 

65+933 до км. 82+749, с обща дължи-

на 16,816 км, област Бургас, а про-

гнозната стойност е 200 000 лв. 

без ДДС. Кандидатите могат да 

подават офертите си до на 4 ок-

томври 2018 г.

През юли т.г. АПИ стартира 

тръжната процедура и за изпъл-

нители на СМР на двата лота. 

Общата индикативна стойност е 

18 739 138 лв. без ДДС.

Айтоският проход е най-удоб-

ната и бърза връзка за шофьорите 

от Варненска област с автомаги-

страла „Тракия“. С реализирането 

на проекта ще се подобри техни-

ко-експлоатационното състояние 

на отсечката, ще се осигури опти-

мална скорост при пътуване и ще 

се повиши безопасността на дви-

жение.

Мирослав Еленков

Община Бургас ще 

може да кандидатства по 

оперативните програми 

на Европейския съюз за 

отпускане на средства за 

подобряване състоянието 

на уличната мрежа, което 

ще ускори развитието на 

пътната инфраструктура 

и ще подобри условията 

за икономически растеж и 

заетост на населението. 

За целта Министерският 

съвет променя трасето 

на републикански път Е-87 

(I-9) Варна - Бургас - Малко 

Търново - ГКПП Малко Тър-

ново на територията на 

града и собствеността на 

отделни участъци от него 

– 2,4 км от III-9008 Бургас 

- Долно Езерово в рамките 

на морския град се проме-

нят от публична държавна 

в общинска. Изменен е и 

списъкът на републикан-

ските пътища. Увеличава 

се дължината на I-9 с 0,595 

км поради промяна на тра-

сето на пътя и се намаля-

ва дължината на III-9008 с 

2,4 км поради отпадане на 

участъка от републикан-

ската мрежа.

С друго решение на 

правителството 2,872-ки-

лометров участък от 

I-6 София - Бургас на те-

риторията на Карлово 

се променя от публична 

държавна в публична об-

щинска собственост, а 

улиците „Теофан Райнов“ и 

„Околовръстен път“ ста-

ват публична държавна 

собственост. Участъ-

кът от републиканската 

мрежа вече не осигурява 

маршрут от държавен ин-

терес съгласно Правилни-

ка за прилагане на Закона 

за пътищата, тъй като 

след реконструкцията на 

ул. „Теофан Райнов“ и от-

сечката от околовръстния 

път в Карлово транзитно-

то движение е изведено от 

централната част на гра-

да по обновения маршрут. 
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„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени

Десислава Бакърджиева 

Агенция „Пътна инфраструк-

тура“ (АПИ) стартира две об-

ществени поръчки за определяне 

на изпълнители за проектиране 

и строителство на платното за 

София на автомагистрала „Стру-

ма“, в участъка Кресна - Крупник. 

Това е платно в посока Кулата 

- София, което ще преминава 

източно от Кресненското дефи-

ле по ново трасе. Дължината на 

отсечката е 23,6 км. Ще бъдат 

изградени 7 тунела, 21 виадукта, 

4 пътни възела, 12 надлеза и под-

леза.

Проектът се съфинансира от 

Кохезионния фонд на Европейския 

съюз и националния бюджет чрез 

ОП „Транспорт и транспортна 

инфраструктура 2014 – 2020“. От 

АПИ съобщиха, че обществените 

поръчки са две, тъй като участъ-

кът е разделен на два лота - 3.2.1 

и 3.2.2, за да може на обекта да 

се работи едновременно и проек-

тът да завърши в срока на опе-

ративната програма - до 2023 г. 

Индикативната стойност на 

търговете е 875,3 млн. лв. без 

ДДС. 

Лот 3.2.1 е с дължина  

13,2 км 

и включва отсечката от ляво-

то платно на автомагистралата 

от км. 375+860 до км. 389+100 и 

прилежащите пътни връзки. Габа-

ритът на пътя е Г10.50 - с две лен-

ти за движение с ширина 3,5 м, во-

дещи ивици по 0,25 м и два банкета 

с ширина 1,5 м. При надлъжен наклон 

над 4% ще бъде направена и трета 

лента за товарните автомобили. 

Достъпът до трасето ще бъде 

осигурен през 3 пътни възлела:

п.в. „Полето“ при км. 379+470, 

който ще осигурява достъпа от 

посока Кулата до селата Брежани 

и Полето, както и включване в АМ 

„Струма“ в направление към София;

п.в. „Мечкул“ при км. 384+230 

ще осигурява достъпа от посока 

Кулата до селата Мечкул и Брежа-

ни, както и включване в автомаги-

стралата в посока София;

п.в. „Стара Кресна“ при 

км. 387+620 ще осигурява достъпа 

от посока Кулата до селата Стара 

Кресна, Ощава, както и включване 

в АМ „Струма“ в посока София. 

В този участък ще бъдат по-

строени 3 тунела - „Симитли“ - с 

дължина 211 м, „Ракитна“ - 1135 м, 

и „Стара Кресна“ 1052 м. Те ще 

бъдат с инсталации и системи за 

пожароизвестяване, вентилация, 

електроснабдяване, осветление, 

управление на движението и т.н. 

Ще бъдат изградени 10 виадукта с 

обща дължина 3,5 км, както и 3 броя 

надлези и подлези. 

Индикативната стойност на 

лот 3.2.1 e 444 796 305 лв. без ДДС.

Лот 3.2.2 е с дължина  

10,4 км 

и включва участъка от лявото 

платно на автомагистралата от 

км. 389+100 до км. 399+500. В него 

е включен и обходът на Кресна, 

който е 5,5 км (от км. 396+137 до 

км. 401+691). Габаритът на пътя 

е Г10.50 - с две ленти за движе-

ние с ширина 3,5 м, водещи ивици 

по 0,25 м и два банкета с шири-

на 1,5 м. При надлъжен наклон над 

4% е предвидена трета лента за 

товарните автомобили. При об-

ходния път на Кресна ще бъде из-

градена площадка за краткотраен 

отдих, която ще разполага с елек-

тричество, вода и канализация. 

От площадката ще има и връзка 

с град Кресна. 

В участъка ще бъдат изграде-

ни 4 тунела - „Тисата“ - с дължина 

171 м, „Света Неделя“ - 1,3 км, ту-

нел „Кресна 1“ - 358 м, и „Кресна 2“ 

- 230 м. Те ще бъдат с инсталации 

и системи за пожароизвестяване, 

вентилация, електроснабдяване, 

осветление, управление на движе-

нието и т.н. В участъка ще има 11 

виадукта с приблизителна дължина 

5 км, както и 9 надлеза и подлеза. 

Чрез п.в. „Кресна“ - при км. 401+640, 

ще се осигурява достъпът в посока 

Кулата, София, път I-1.

Индикативната стойност 

за изпълнение на лот 3.2.2 е 

430 525 209 лв. без ДДС.

От прессъобщението на АПИ 

става ясно, че и на двата лота 

трафикът ще се регулира чрез Ин-

телигентни транспортни системи 

и системи за наблюдение – пътни 

станции за засичане на трафика, за 

метеорологично, видео наблюдение 

и др.

Срокът за изпълнение на всяка 

от обществените поръчки е 1556 

дни и включва времето за проекти-

ране и строителство. 

Кандидатите за проектиране 

и изграждане на лот 3.2.1 могат да 

подават офертите си до 17,30 ч. на 

8 ноември 2018 г., а за лот 3.2.2 - до 

17,30 ч. на 15 ноември 2018 г.

Индикативната стойност на обекта е 875,3 млн. лв. без ДДС
Снимка в. „Строител“
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ТОЛ системата трябва да се случи, за да може инфраструктурата в            

Халил Летифов, председател на парламентарната Комисия по          

гария има скромно влияние в ЕК и 

Европейския парламент, но бяхме 

единни и положихме максимални 

усилия. Припомням, че транспорт-

ният сектор осигурява около 15% 

от БВП на страната. Това е един 

огромен икономически дял в наша-

та икономика. Освен това около 

120 хил. души работят във фирми, 

които извършват услуги, свързани 

с товарни превози, т.е. много се-

мейства се препитават от този 

отрасъл. Решението на Комисията 

по транспорт и туризъм в Европей-

ския парламент частично защити 

нашия интерес, като отхвърли 

някои от текстовете, срещу кои-

то протестираха българските 

превозвачи, както и страните от 

Централна и Източна Европа. В 

същото време Франция, Германия 

и Австрия имаха коренно различна 

позиция. В крайна сметка законо-

дателният пакет за мобилност бе 

върнат. Очаква се тази процедура 

да бъде стартирана и отново ще 

бъде актуална тема, с която ние 

ще трябва да се занимаваме. Фран-

ция и Германия не са променили 

своите становища, а Австрия ги 

подкрепя, така че притесненията 

за нас и за българските превозва-

чи си остават. Затова ДПС още 

в първите дни след почивката на 

парламента ще предприеме дейст-

вия по темата. Ще организираме 

срещи с нашите партньори от ЕП, 

ще инициираме и такава с евроко-

мисаря по транспорт Виолета Булц 

и екипа й, за да търсим варианти 

да защитим българските превоз-

вачи. Разбира се, тези усилия тряб-

ва да бъдат общи – отново да се 

включат всички парламентарни 

групи и представителите ни в ЕП. 

Няма как една политическа пар-

тия да се справи самостоятелно 

с този казус, който не е по силите 

на България. Необходима е широка 

дипломатическа дейност в тази 

посока, за да променим приемане-

то на Закона „Макрон“, който ще 

нанесе изключително тежък удар 

на българската икономика. Катего-

рично това е ключова тема, която 

не бива да подценяваме.

Парламентът прие на първо 

четене промени в Закона за пъти-

щата, предвиждащи въвеждане-

то на ТОЛ система и електронна 

винетка. Кога ще приключи рабо-

тата по тези текстове в пленар-

на зала?

Измененията в този норма-

тивен акт са приоритет на пар-

ламентарната Комисия по регио-

нална политика, благоустройство 

и местно самоуправление и на Ми-

нистерството на регионалното 

развитие и благоустройството. 

Считам, че до края на годината 

промените в Закона за пътищата 

ще бъдат приети от НС, но от там 

нататък предстоят тежки проце-

дури. Трябва да се изработи наред-

ба и да се уточнят редица детайли 

по отношение на работата на ТОЛ 

системата, таксите, които ще се 

налагат, как ще се категоризират 

превозните средства и т.н. Засе-

га е ясно, че превозни средства 

над 3,5 тона ще заплащат такса 

на база изминатото разстояние, 

а за автомобилите под този то-

наж няма да има промяна – за тях 

ще са валидни винетките на база 

време, като новото е, че те ще 

бъдат електронни. Системата е 

базирана на сателитно GPS про-

следяване и тежките автомобили, 

регистрирайки се в системата, ще 

се проследяват по цялото трасе на 

техния път. Контролът ще бъде 

извършван по два начина. Единият 

е чрез контролните рамки, на кои-

то ще бъдат монтирани камери, 

които отчитат типа на автомо-

била, а другият – чрез мобилни гру-

пи. Надяваме се ТОЛ системата да 

работи безупречно и да не причи-

нява затруднения на българските 

граждани. Тя трябва да се случи, 

за да може инфраструктурата в 

цялата страна да се поддържа в 

добро състояние. Виждаме, че се 

инвестират немалко средства в 

пътната мрежа, а в същото вре-

ме непрекъснато някъде има дупки 

и неравности. Финансирането на 

този сектор е изключително капи-

талоемко и то трябва да се осигу-

рява непрекъснато. 

Важно е да има пълна яснота за 

това как приходите от ТОЛ систе-

мата ще се разходват, дали ще се 

насочват средства за общинската 

инфраструктура. Местните вла-

сти не могат да се справят сами 

с поддръжката на пътната мрежа 

без помощта на държавата и евро-

пейската солидарност. Това важи 

особено за по-малките общини, към 

които би трябвало да има специ-

ално отношение, тъй като те са 

най-застрашени от обезлюдяване. 

Убеден съм, че ТОЛ системата 

има бъдеще и че ще е факт през 

следващата година. Междувремен-

но е добре да се направи разясни-

телна кампания, за да се обясни 

необходимостта от нея и да бъде 

приета от обществото, както и 

да се случат дебатите с всички 

заинтересовани групи за разход-

ването на постъпилите средства 

от нея. 

Имаше обществено обсъж-

дане за разделянето на Закона за 

движението по пътищата (ЗДвП) 

на три нови закона. Достигнаха 

ли тези проекти на нормативни 

актове до КТИТС?

През изминалата сесия имаше 

няколко предложения за изменения 

на ЗДвП, но умишлено бяха задър-

жани имено заради представянето 

на новия законопроект – разделен 

в три нормативни акта – Закон за 

движението по пътищата, Закон 

за водачите на моторни превозни 

средства и Закон за пътните пре-

возни средства. Работната група, 

която е ангажирана с него – пред-

седателствана от зам.-министъра 

на вътрешните работи Красимир 

Ципов, не го входира в Народното 

събрание. Предполагам, че продъл-

жава доизчистването на тексто-

вете. Така че новите нормативни 

актове все още не са достигнали 

до парламентарната транспорт-

на комисия. Ще започнем работа 

по тях, след като проектите са 

напълно завършени. Предстои ни 

много сериозна работа по бъдещия 

ЗДвП – двете четения плюс деба-

тите и предложенията. Законода-

Десислава Бакърджиева 

Г-н Летифов, каква е рав-

носметката Ви за работата 

на парламентарната Комисия 

по транспорт, информационни 

технологии и съобщения (КТИТС) 

през четвъртата сесия на Народ-

ното събрание (НС)?

В общ план можем да кажем, че 

през изминалия пленарен сезон на 

НС донякъде беше изгубено доста 

политическо време. Закони раз-

исквани или приети от Народното 

събрание, след призив на премие-

ра или с вето на президента бяха 

изтеглени или отменени. Подобна 

беше ситуацията и за КТИТС. Ко-

мисията се занимава с две основ-

ни теми, които в крайна сметка 

се оказаха неприемливи. Едната 

беше свързана със законопроекта 

за Българската автомобилна ка-

мара, в който бяха вложени много 

усилия и от Комисията, и от НС, 

но в крайна сметка той не бе при-

ет добре. Другият спорен въпрос 

беше т.нар. законодателен пакет 

на Европейската комисия (ЕК) за 

мобилност, известен като Зако-

на „Макрон“. И двете теми бяха 

свързани с много емоции, очаква-

ния и притеснения от страна на 

транспортния бранш. Видяхме, че 

превозвачите бяха силно разделе-

ни по отношение на създаването 

на Българска автомобилна камара. 

Всички имаха своите аргументи и 

съмнения дали промените ще са 

в полза или в ущърб на бизнеса в 

този сектор. След намеса на ми-

нистър-председателя депутати-

те от ПГ на ПП ГЕРБ оттеглиха 

този законопроект. Засега няма 

яснота дали той ще се внесе 

отново и в какъв вид. Важното е 

дебатите да вървят в посока ре-

гулация на този бизнес, без да има 

усещане, че някой ще бъде поста-

вен под натиск или че може да има 

субективност. Това не бива да се 

допуска в българския парламент, 

където нещата трябва да се ре-

шават принципно и в същото вре-

ме да са предвидими. 

Дискусиите по законодател-

ния пакет на ЕК за мобилност 

също бяха сериозни. В тази връз-

ка Народното събрание прие ре-

шение, което беше внесено от 

председателите на парламентар-

но представените групи Цветан 

Цветанов (ПП на ПГ ГЕРБ), Корне-

лия Нинова (ПГ „БСП за България“), 

Мустафа Карадайъ (ПГ„Движение 

за права и свободи“), Гергана Сте-

фанова (ПГ на ПП ВОЛЯ) и от зам.-

председателя на ПГ „Обединени па-

триоти“ Валентин Касабов. С него 

НС задължи Министерския съвет 

да обсъди законодателния пакет за 

мобилност на ЕК и да приеме не-

двусмислена позиция в подкрепа на 

исканията на българските превоз-

вачи и в защита на техните права 

и интереси в Закона „Макрон“. Пра-

вителството, парламентарните 

групи в НС и българските предста-

вители в ЕП се обедниха и направи-

ха всичко възможно да се застъпят 

за родния транспортен бранш. Бъл-



7ИНТЕРВЮпетък, 31 август 2018 Ñòðîèòåë

           цялата страна да се поддържа в добро състояние

         транспорт, информационни технологии и съобщения:

телният път трябва да се извърви, 

и то без излишни забавяния. 

При условие че чакаме нови нор-

мативни актове, нямаше логика да 

правим промени по настоящия за-

кон, за които е необходим техно-

логичен срок, за да влязат в сила. 

Това щеше да е излишно губене на 

време за парламента, а и видяхме, 

че последните промени в ЗДвП не 

дадоха кой знае колко добър ре-

зултат. Особено по най-важната 

тема – спасяването на човешкия 

живот. Статистиката за жерт-

вите по пътищата продължава да 

е изключително негативна – заги-

налите през 2017 г. са 682 души, а 

до 13.08.2018 г. – 347 души. Все още 

сме сред водещите страни в Евро-

па, и то не само по брой жертви, но 

и по брой ранени и нанесени мате-

риални щети. 

За пореден път ще заявя, че ни 

липсва превенцията още при обу-

чението на децата, чието поведе-

ние като участници в движението 

трябва да се формира от най-ранна 

възраст. Ние правим компромис не 

само в това отношение, но и с пре-

венцията, свързана с контрола на 

пътя, т.е. констатираме наруше-

ния, а нямаме механизми да ги пре-

дотвратим. Смятам, че трябва да 

се обърне внимание на това, пред-

вид факта, че законодателните из-

менения от последната година не 

са имали особен резултат. Искрено 

се надявам да се отнесем изключи-

телно отговорно и с общи усилия 

да променим черната статистика. 

Тази тема е надпартийна, тя е на-

ционална, от нея зависи човешкият 

живот и в никакъв случай не бива да 

се подценява. 

В началото на годината спо-

делихте пред вестник „Стро-

ител“, че Ви предстои много 

работа по Законопроекта за елек-

тронните съобщителни мрежи и 

физическа инфраструктура. Успя-

хте ли да я изпълните успешно?

Този изцяло нов закон беше при-

ет и вече е действащ. В процеса 

на парламентарната дейност по 

приемането му се направиха дос-

та промени, като например тек-

стовете, касаещи полагането на 

самите кабелни мрежи, свързани с 

разстоянието и с разрешителните 

режими. Законът за електронните 

съобщителни мрежи и физическа 

инфраструктура работи, като ние 

направихме необходимото да спа-

зим всички регламенти и директи-

ви на Европейския съюз. Смятам, че 

имаме един добър нормативен акт, 

но все пак практиката ще покаже 

има ли и къде са слабите места на 

закона. 

Това е много важен нормати-

вен акт, от който зависят така 

наречените информационни точки 

и обменът на данни за физическата 

инфраструктура. Работата на нор-

мативния акт е да направи тази 

база данни изключително пълна и 

актуална, както и леснодостъпна. 

Така при извършване на ремонт-

но-изкопни дейности няма да има 

случаи, в които да се повреди една 

или друга инфраструктура, което 

обикновено се дължи на липса на 

информация и лоша комуникация 

между ведомствата. 

Имаше много голям дебат по 

закона, в който се включиха всички 

заинтересовани страни. Смятам, 

че не допуснахме залитания в една 

или друга посока и сме направи-

ли максималното, за да защитим 

обществения интерес, като в 

същото време сме отговорили на 

нуждите на българския бизнес и на 

правилата на ЕС. 

Кои бяха най-често задава-

ните въпроси от членовете на 

КТИТС по време на заседанията, 

на които се провеждаха изслушва-

ния на министъра на транспорта, 

информационните технологии и 

съобщенията Ивайло Московски?

Основната тема беше напре-

дъкът на ОП „Транспорт и транс-

портна инфраструктура 2014 

– 2020“. Може да се каже, че тя е 

сред най-успешните оперативни 

програми на България. Не всички 

сектори, за разлика от транс-

портния, могат да се похвалят с 

добри проекти, финансирани от ЕС, 

които се реализират в срок. Важно 

е темповете на изпълнение да се 

запазят и дори да се ускорят, за да 

сме сигурни, че всички дейности по 

„ОПТТИ 2014 – 2020“ ще приключат 

в рамките на периода. 

Друг въпрос, който обсъжда-

хме по време на изслушванията с 

Ивайло Московски, е концесията 

за летище София, която интересу-

ва както обществеността, така 

и парламентарно представените 

групи. Министърът на транспор-

та, информационните технологии и 

съобщенията се отзоваваше всеки 

път по тази тема и на заседания-

та ни запознаваше подробно с па-

раметрите на концесията. Тепърва 

предстои да видим дали процедура-

та по отдаване на летището ще 

бъде успешна. Концесията е добър 

икономически инструмент, стига 

тя да е направена в съзвучие със 

закона и да е в обществен инте-

рес. Чрез нея се дава възможност 

за развитието на един или друг 

отрасъл, а в случая с летище Со-

фия ще се осигурят инвестиции за 

този вид инфраструктура, като 

в същото време ще се подпомог-

не БДЖ. Очаква се авансовото 

плащане от отдаването да е над 

500 млн. лв. С колегите ми от ДПС 

предложихме по-голямата част от 

тези пари да бъдат разпределени 

за БДЖ, а останалите да се насо-

чат според нуждите на целия отра-

съл. Аз лично оценявам концесията 

като положителна и считам, че не 

бива да се атакува без съответ-

ните аргументи и без доказател-

ства, че не е спазен публичният 

интерес. 

БДЖ също си остава актуална 

тема. Железопътният транспорт 

е приоритет в цяла Европа. Всички 

страни правят сериозни инвести-

ции в своите железопътни мрежи, 

защото това е екологичен и сигу-

рен превоз на товари и пътници. 

Този транспорт продължава и да 

е най-достъпен, като за една голя-

ма част от българите си остава 

и единствен. Затова грижата за 

жп транспорта трябва винаги да 

е приоритет на правителството, 

което и да е то. България няма друг 

избор, освен да се грижи за желез-

ниците си. Всички трябва да под-

ходим отговорно към този сектор. 

Проблемите с БДЖ продължават 

да са налице и е време да намерим 

поетапно решения за тях. 

Как оценявате първото Бъл-

гарско председателство на Съ-

вета на ЕС? 

Оценката на ДПС за организа-

ционно-техническото изпълнение 

е добра. Правителството се спра-

ви отлично в това отношение и 

държавата ни изпълни своето за-

дължение към ЕС като ротационен 

председател на Съвета на ЕС. От 

друга страна, Българското пред-

седателство в началото деклари-

ра, че ще работи за функционално 

единство както между държавите 

членки, така и между европейски-

те институции. Но като че ли се 

забрави, че сме част от ЕС и че 

българските граждани са част 

от европейската общност. Не 

се поставиха важните теми за 

нашето общество в дневния ред 

на ЕС, пренебрегна се кохезион-

ната политика и предстоящата 

многогодишна финансова рамка на 

ЕС след 2020 г. Трябва да имаме 

по-активно участие в дебата за 

следващия бюджет на ЕС, за да 

спечелим по-голямо доверие и да 

получим по-голямо финансиране от 

Съюза след 2020 г. 

България като че ли все още 

има допълваща роля в ЕС. За да 

се промени това, е необходимо 

стандартът на нашите граждани 

да се изравни с този на остана-

лите в ЕС. Повечето проблеми в 

различните сектори на българ-

ската икономика произтичат от 

това, че не сме достатъчно кон-

курентоспособни, като например 

услугите, които предлагат БДЖ и 

„Български пощи“ ЕАД. Страната 

ни трябва да получи подкрепа от 

Съюза, за да отговори на конку-

ренцията на силните икономики. 

Тогава ще спре и емиграцията на 

българите, ще се промени стряс-

кащата статистика за това, с 

колко намалява населението всяка 

година. По този начин ще запазим 

кадрите, чиято липса отдавна се 

чувства от бизнеса във всички 

отрасли.

Какво ще е на дневен ред за 

КТИТС през следващата парла-

ментарна сесия?

Искрено се надявам, че дълго-

очакваният нов Закон за движе-

нието по пътищата – разделен на 

три, ще бъде внесен в НС. По него 

ще има много работа, защото със 

сигурност очаквам редица стано-

вища при гледането му в КТИТС, 

както и доста предложения от 

народните представители между 

двете четения, тъй като се чуха 

доста критики при публичното 

представяне на законопроекта. 

Ако този процес започне през ес-

ента, едва ли ще може да приклю-

чи до края на годината. 

Освен новия ЗДвП ще продъл-

жим с другите текущи теми, като 

състоянието на БДЖ и провежда-

нето на други необходимите зако-

нодателни промени. 

А какви ще са приоритетите 

Ви като депутат и зам.-предсе-

дател на ДПС?

Като депутат от ДПС ще 

продължа да следвам общата из-

борна програма на партията. Го-

ляма част от нашите предложения 

съвпадат с тези в програмата на 

ГЕРБ на около 90%. Главен приори-

тет остава политиката по дохо-

дите, защото от правилното й 

провеждане зависи да се преуста-

нови обезлюдяването на страна-

та. На следващо място е грижата 

за социално онеправданите групи 

– хората с увреждания, онкоболни-

те, пенсионерите и т.н. Все още 

има напрежение по темата в об-

ществото и ние трябва да решим 

проблемите на тези хора цялостно 

и дългосрочно, а не на парче. Тези 

граждани трябва да са сигурни в 

бъдещето си, независимо от това, 

коя партия е на власт, и да не им 

се налага да протестират, за да 

получат полагащото им се. Трябва 

да се върнат държавността и вя-

рата в институциите. Важно е да 

проведем и необходимите рефор-

ми в различните сектори, всички 

партии заедно с експертите от 

съответните браншове, като се 

започне от здравеопазването, об-

разованието и отбраната, които 

са на критично ниво.

Новото ръководство на Ка-

марата на строителите в Бъл-

гария (КСБ) проведе поредица 

от работни срещи с отговор-

ните за бранша институции и с 

парламентарно представените 

политически сили. Една от тях 

беше с ДПС. На нея двете стра-

ни изразиха своята готовност 

за сътрудничество в законода-

телната дейност. 

Този тип срещи са изключи-

телно полезни. Неслучайно спо-

менах, че реформите могат да се 

случат само с помощта на експер-

тите. Браншовите организации и 

бизнесът са страна в този про-

цес, тяхната активност в законо-

дателната дейност е ключова и с 

тяхна помощ трябва се решават 

нещата занапред. Тази експерт-

ност е необходима на народните 

представители, за да си свършат 

добре работата при приемането 

на нормативните актове. При-

ветствам всички подобни срещи 

и адмирирам активната работа на 

Камарата на строителите в Бъл-

гария, свързана с подобряването 

на законодателната уредба – със 

становищата й по различни въпро-

си и с участието й във важни де-

бати. Смятам, че КСБ като пред-

ставител на професионалното 

съсловие на строитебите, дава 

добър пример в цялата страна, а 

и не само. 

Снимки Емил Христов
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Инж. Христо Димитров, зам.-председател на УС на КСБ, председател на ОП на КСБ – Варна,         

Новият модел за бюджетиране на дейностите 
на Областните представителства ще подобри 
финансовата дисциплина и отчетност

Десислава Бакърджиева
Ренета Николова

Инж. Димитров, но-

вото ръководство на 

Камарата на строители-

те в България (КСБ), от 

което сте част, беше 

много активно през из-

миналите месеци. Про-

веде поредица от срещи 

с отговорните за бранша 

институции, с парламен-

тарно представените 

партии и с други сродни 

организации с цел ини-

цииране на промени в 

нормативната база за 

подобряване на строи-

телно-инвестиционния 

процес. Освен това ръ-

ководството разговаря 

по места с Областните 

представителства, за да 

се запознае с проблеми-

те на всеки един регион. 

Като зам.-председател 

на УС на КСБ Вие участ-

вахте в много от срещи-

те, а тази с ОП Варна и с 

местната власт бе една 

от първите на регионал-

но ниво. Как оценявате 

свършената работа?

Една от основните 

задачи на КСБ е да ста-

не разпознаваема като 

експертна организация, 

която да съдейства за 

идентифицирането и ре-

шаването на проблемите, 

свързани със строителния 

бизнес у нас. В този сми-

съл нашето ръководство, 

а и екипите в Областни-

те представителства, 

положиха много усилия 

през последните месеци 

да засилят комуникация-

та с всички институции, 

от които зависят норма-

тивните и икономически-

те промени. Целта е да се 

създава добра инвести-

ционна среда в България, 

което да стимулира стро-

ителството. В срещите 

ни нямаше фокусиране 

върху конкретни пробле-

ми, тъй като концентри-

рането в дадена област 

щеше да доведе до пре-

калено детайлизиране на 

дискусиите. Ние искахме 

да покажем активността 

на браншовата организа-

ция като отговорен парт-

ньор на институциите в 

цялостното търсене на 

професионални решения. 

Мисля, че успяхме, като 

преглеждам календара с 

организираните и прове-

дени срещи.

Какви са актуалните 

приоритети пред ръко-

водството на КСБ? Как-

ви са ресорите, за които 

Вие като зам.-председа-

тел отговаряте, и кон-

кретните Ви ангажимен-

ти?

Основните ни приори-

тети за 2018 г. са свърза-

ни с издигането на ролята 

и мястото на Областните 

представителства и под-

чиняване на дейността им 

в интерес на фирмите. Ще 

продължи и активната ни 

политика по отношение 

на нормативната база в 

областта на строител-

ството. 

А нгажиментът  на 

Камарата към професио-

налната квалификация в 

бранша, доближаването 

до практиката и най-но-

вите технологии, сътруд-

ничеството с висшите 

учебни заведения, профе-

сионални гимназии и орга-

низации, имащи отноше-

ние към подготовката на 

кадрите в бранша, са дру-

гите ни главни приорите-

ти за тази и следващата 

година. 

Работи се интензивно 

и по утвърждаването на 

ЦПРС като важно звено 

на КСБ. Активна е и меж-

дународната дейност на 

Камарата като член на Ев-

ропейската федерация на 

строителната индустрия 

(FIEC). Ръководството ра-

боти и в посока успешно 

развитие на политиката 

на сътрудничество със 

сродните браншови орга-

низации като Камарата на 

архитектите в България и 

Камарата на инженерите 

в инвестиционното проек-

тиране.

Като зам.-председател 

на КСБ аз имам редица ад-

министративни функции 

заедно с другите зам.-

председатели. Бих казал, 

че в зависимост от въпро-

сите, които трябва да бъ-

дат прегледани и решени, 

всеки от нас съдейства 

по максимално възможния 

за него начин. Конкретно 

през последните месеци 

съм ангажиран с два въ-

проса, които ме вълнуват 

в професионален и в личен 

план. Първият е подготов-

ката на справочници с оп-

тимални ценови равнища 

на видовете строително-

монтажни дейности, като 

ще бъдат анализирани в 

различни варианти в зави-

симост от условията на 

труд, степента на механи-

зация на процесите, вида 

и качеството на матери-

алите и други. Публикува-

нето на тези справочници 

ще послужи за ориентир 

както на възложителите, 

така и на общността от 

строители и предприемачи 

да сверяват часовника си 

с оглед на офериране или 

актуване при извършване 

на СМР. Тези цени няма да 

имат задължителен или 

ограничителен характер, 

а по-скоро ще са основа за 

един професионален под-

ход към ценообразуването. 

Втората задача, с която 

съм ангажиран с още ня-

колко колеги, е оценка на 

текущото състояние на 

сградния фонд на Камара 

на строителите в Бъл-

гария и необходимостта 

от евентуални ремонтни 

дейности по него. Следва-

щите стъпки ще са одо-

бряване на финансиране на 

ремонтите и изпълнение. 

Председател сте и на 

едно от най-големите 

Областни представи-

телства на Камарата. 

Предстои годишно Общо 

събрание на структура-

та. Какво ще отчетете 

за изминалия период, ус-

пешен ли беше и какво 

предстои за ОП на КСБ 

– Варна?

ОП на КСБ - Варна за-

пазва тенденция за ста-

билен брой на своите чле-

нове, което ме радва. При 

голям интерес ежегодно 

провеждаме и нашите ме-

роприятия – конкурса „Зла-

тен отвес“, „Строителна 

изложба – Варна“, форума 

„Да направим строител-

ната професия по-при-

влекателна с иновации“ в 

кк „Камчия”. През 2018 г. 

организирахме полезни 

обучения по здраве и без-

опасност, съответствие 

на строителните ма-

териали и управление на 

отпадъците. Тези срещи 

са и възможност за коле-

гите да обсъдят полезни 

въпроси от практиката. 

Така че оценявам година-

та като успешна. Разбира 

се, предстои да направим 

финансовия анализ на из-

миналия период, както и 

да набележим новите ни 

задачи. Приоритет обаче 

ще бъде нашата активна 

позиция в две направления 

– комуникация с общински-

те власти и с учебните 

заведения, предлагащи 

висше или средно техни-

ческо строително образо-

вание.

Ръководството на 

Камарата предприе про-

мяна във връзка с  изгот-

вянето на бюджетите на 

ОП на КСБ, как гледате на 

новия модел, по-добър ли 

е за ОП и за организация-

та като цяло?

Оценявам новия модел 

за бюджетиране на дей-

ностите на Областните 

представителства като 

по-прегледен и детайлизи-

ран. Ще има яснота по раз-

ходването на средствата 

в различните направления 

и в същото време предсе-

дателите на ОП ще имат 

известна автономност в 

решенията си в разходна-

та част с оглед на спе-

цификата на всяка регио-

нална структура. Това ще 

направи финансирането на 

дейностите много по-гъв-

каво, но и в същото време 

ще се следи и за ефектив-

ността на разходваните 

средства. Разбира се, 

оценка дали този модел е 

работещ, можем да дадем 

едва след като мине поне 

една счетоводна година и 

натрупаме информация за 

статистически анализ, 

но аз смятам, че първона-

чално приетият образец 

на План-сметка на ОП ще 

подобри финансовата дис-

циплина и отчетност.

Трудно ли е да си ед-

новременно зам.-предсе-

дател на КСБ и председа-

тел на ОП, или напротив, 

двете позиции се допъл-

ват?

Понятието „трудно“ е 

нещо, което избягвам да 

използвам през последни-

те години. Браншът ни е 

сложен и интересен, и из-

исква от нас да сме все 

по-дейни, инициативни и 

търсещи нови пътища, 

така че трудностите да 

са само поредните про-

фесионални предизвика-

телства. Съгласието ми 

да поема двете позиции 

бе обмислено и смятам, 

че по този начин за наше-

то Областно представи-

телство е гарантирано, 

че цялостните политики 

на централното ръковод-

ство на КСБ ще бъдат 

Снимки „Планекс“ ЕООД



се ориентирам в общата 

конюнктура на строител-

ния бранш, включваща 

държавните институции, 

браншовите организации, 

бизнеса, както и да комен-

тирам мнения с колегите.  

Какви строителни 

проекти очаквате да 

стартират през 2019 г.?

Във Варна се очаква да 

бъде инициирано изпълне-

нието на новата сграда на 

Регионалната библиотека. 

Коментират се и други ва-

жни за града ни проекти – 

рибарското селище в кв. 

„Аспарухово“, строител-

ството на новата сгра-

да на Математическата 

гимназия. Важно е да про-

дължи и изпълнението на 

Програмата за енергийна 

ефективност на многофа-

милните жилищни сгради. 

Като собственик на 

една от най-авторитет-

ните фирми – „Планекс” 

ЕООД, какви обекти из-

пълнявате в момента? 

Екипът на „Планекс“ 

към настоящия момент 

изпълнява редица обекти 

на територията на цяла-

та страна. Имаме про-

екти във Варна, Бургас, 

София. Най-мащабният 

ни ангажимент е изпълне-

нието на стадион „Варна“, 

едно съоръжение, което с 

нетърпение се очаква от 

гражданите на Морската 

столица. От инженерна 

гледна точка работата по 

този проект е предизвика-

телство, тъй като някои 

конструктивни решения и 

технологии се прилагат за 

първи път или са ползвани 

рядко досега. Другият ни 

мащабен обект във Варна 

е Търговско-развлекател-

ният комплекс „Делта Пла-

нет“. Със своите над 100 

хил. кв. метра застроена 

площ сградата ще пред-

ставлява център, предла-

гащ на своите клиенти и 

посетители разнообразни 

възможности за пазарува-

не, спорт, услуги. Главен 

изпълнител сме и на някол-

ко хотела – два в курортен 

комплекс „Слънчев ден“ и 

един ваканционен комплекс 

в Ахелой. 

В София реализира-

ме Административната 

сграда на Advance Buisness 

Center в кв. „Младост” с 

РЗП от 30 000 кв. м, как-

то и една жилищна сграда 

– City Park Residence 2. В 

Бургас наскоро приключи-

хме един много интересен 

проект – еко детска гра-

дина „Пинокио“, финанси-

рана по Оперативна про-

грама „Региони в растеж 

2014 – 2020“. Работим по 

няколко проекта от Нацио-

налната програма за енер-

гийна ефективност на 

многофамилните жилищни 

сгради. А като инвести-

ционна компания в момен-

та изпълняваме един наш 

затворен комплекс във 

Варна – „Корал Резиденс“. 

Кое за Вас е най-го-

лямото предизвикател-

ство като строител?

Предизвикателството, 

което стои пред мен като 

ръководител на строител-

на компания, а и с оглед на 

позициите ми в КСБ, е да 

се справим с кризата в 

изпълнителския и работ-

ническия състав. Голяма 

част от времето ми ми-

нава в контакти, обсъж-

дане и анализ на въпроси 

за обучението на кадри, 

преквалификационни кур-

сове, създаване на среда 

за изграждане на профе-

сионални умения, адапти-

ране на строителното об-

разование към нуждите на 

бизнеса. Квалификацията 

на строителните кадри на 

всички нива – от работ-

ника до инженера, е много 

важна част от постига-

нето на високо качество 

на строителната услуга. 

Като строител считам, 

че качеството е един от 

най-важните компоненти  

на нашата работа. Зато-

ва и другата тема, която 

ме вълнува и работя с моя 

екип по нея, е автомати-

зирането на процесите в 

строителството, пови-

шаването на технологич-

ността на редица дейнос-

ти, дори роботизирането 

на видове СМР. Развитие-

то на технологиите на-

влиза вече във всички про-

изводствени браншове, в 

образование, медицина, 

защо строителството да 

остава по-назад?

В и е  с т е  е ди н  о т 

най-ценните гости на 

страниците на вестник 

„Строител“ и мнението 

Ви за изданието е много 

важно за нас. Как оценя-

вате работата на екипа 

и какви са Вашите препо-

ръки към нас?

Задача на КСБ е да 

бъде изразител на инте-

ресите на строителите 

в обществото и това 

може да се получи чрез 

активна медийна полити-

ка. Вестник „Строител“ и 

електронният му вариант 

са мощен инструмент за 

това. Изданието е инте-

ресно и информативно, 

чрез него инициативите 

и мероприятията на Ка-

марата намират все по-

голям отзвук сред обще-

ството.

Мога да Ви пожелая да 

продължавате да бъдете 

обективни и търсещи и 

да се развивате все така 

в съзвучие със съвремен-

ните средства за масова 

комуникация! 
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         и управител на „Планекс“ ЕООД:

следвани и реализирани на 

регионално ниво. От друга 

страна, ОП на КСБ – Ва-

рна е една от най-големи-

те регионални структури 

(145 фирми) на Камарата и 

това, че мнението на ней-

ните членове може да бъде 

чуто чрез моето зам.-

председателство, също 

е изключително полезно. 

Двете позиции безспорно 

се допълват.  

В разгара сме на стро-

ителния сезон. Какви са 

най-сериозните обекти, 

които се изграждат на 

територията на Варна, 

имат ли работа членове-

те на ОП на КСБ – Варна?

Във Варна в момента 

се реализират няколко ма-

щабни инфраструктурни 

проекта – реконструкци-

ята на бул. „Васил Левски“, 

включително с изгражда-

нето на новите кръгови 

кръстовища с бул. „Цар 

Освободител“, бул. „Вла-

дислав Варненчик“ и бул. 

„Сливница“, ремонта и 

разширението на ул. „Мара 

Тасева“ в кв. Аспарухово, 

реконструират се редица 

улици в районите „При-

морски“, „Одесос“ и „Вла-

диславово“. Продължава и 

санирането на 9 варненски 

училища и 4 детски гради-

ни. По програма на Общи-

на Варна ще се изграждат 

няколко спортни комплекса 

в различни части на града. 

Има напредък в изпълне-

нието на стадион „Варна“. 

Интензивно се реализи-

рат и няколко проекта на 

жилищни комплекси. Бих 

казал, че фирмите дори 

работят близо до максиму-

ма на капацитетите си с 

оглед на крайните срокове 

на много от споменатите 

проекти. 

Кои са най-сериозни-

те проблеми, пред които 

са изправени местните 

фирми в момента? Какви 

според Вас са възможни-

те начини за решаване-

то им? Как КСБ може да 

бъде полезна?

В строителството на-

зрява един много сериозен 

проблем с квалифицирана-

та работна ръка, който, за 

съжаление, се подценява 

на държавно ниво. Липса-

та на кадри се дължи на 

много фактори и ако не се 

търси общо решение на 

всички нива, ще сме изпра-

вени пред ситуация да има 

проекти за изпълнение, но 

да няма с кого да бъдат 

реализирани. Необходи-

мо е да се търси спешно 

решение и това е една 

от задачите пред КСБ за 

следващата година – да се 

създаде реална норматив-

на основа за възможност 

на строителните ни фир-

ми да наемат граждани 

от страни извън Европей-

ския съюз. В момента има 

декларирани намерения, 

които обаче не работят 

на оперативно ниво. Оч-

аквам раздвижването на 

трудовия пазар по този 

начин да допринесе дори 

и за завръщане на наши 

работници от чужбина. В 

същото време би могло да 

се помисли, наред с всички 

програми за интеграция на 

малцинствените групи, за 

по-интензивно обучение на 

техните представители и 

успоредно със социалното 

им подпомагане да бъде 

създадена форма на трудо-

ва ангажираност, с която 

да бъдат реално приобще-

ни в обществото.   

По статистически 

данни Варна е на 4-то 

място по издадени разре-

шения за строеж – след 

Пловдив, София и Бургас, 

което е показателно за 

наличие на инвестицио-

нен интерес към нашия 

регион. Но според мен не 

е достатъчен обемът на 

промишленото строител-

ство. Това е регионален 

проблем, който ще се раз-

реши вероятно с цялост-

ното изграждане на авто-

магистрала „Хемус“.

Камарата на строи-

телите в България засяга 

тези въпроси при всяка 

своя среща с отговорните 

институции и не позволява 

проблемите да бъдат заб-

равени или превърнати във 

въпроси за решаване на 

фирмено ниво. Камарата 

през последните години 

интензивно се ангажира 

с обучения, с професио-

нална квалификация, за 

което членовете й отде-

лят средства. Стремим 

се да обобщим проблема и 

да го представим на Ми-

нистерството на образо-

ванието и науката с цел 

по-ефективна реформа на 

средното професионално 

обучение.

МРРБ излезе с проект 

за нова Жилищна стра-

тегия, запознат ли сте 

и какво мислите за доку-

мента?

Проблемите с жилищ-

ния фонд в България, за 

съжаление, са много и ре-

шаването им зависи от 

усилия в различни направ-

ления, от редица инсти-

туции, както на държавно, 

така и на общинско ниво. 

Добре е, че има страте-

гическо мислене по тези 

въпроси, но по-скоро съм 

реалист в оценката си и 

смятам, че следващите 

няколко години няма да има 

видими резултати.  

На 26 септември ще 

се проведе Осмият дис-

кусионен форум „Стро-

ителството през 2019 

година – перспективи 

и предизвикателства“, 

организиран от КСБ и в. 

„Строител“. Ще вземете 

ли участие и какво бихте 

искали да чуете по време 

на форума?

Подобни форуми са по-

лезни за обмяна на ста-

новища и традиционно 

ще присъствам. За мен е 

изключително полезно да 

разбера тенденциите, да 

Стадион „Варна“

„Делта Планет“ мол
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Росица Георгиева

Улица „Граф Игнатиев” 

е една от най-старите 

в София. Тя започва от 

ул. „Граф Пьотър Алабин“ 

и завършва при моста 

над Перловска река на 

двойното кръстовище с 

бул. „Евлоги и Христо Ге-

оргиеви“. Преминава през 

площадите „Джузепе Гари-

балди“, „Петко Славейков“ 

и „Патриарх Евтимий“. 

В началото на XX век по 

нея е прокарана първата 

трамвайна линия в столи-

цата. Ул. „Граф Игнатиев“ 

е знакова за града и Сто-

личната община я включва 

в проект „Изграждане, въз-

становяване и обновяване 

на публични пространства 

в Централна градска част 

на гр. София“ по Опера-

тивна програма „Регио-

ни в растеж 2014 - 2020” 

(„ОПРР 2014 – 2020“). Той 

е първият одобрен от Ин-

вестиционната програма 

на Столичната община по 

Приоритетна ос 1 „Устой-

чиво и интегрирано град-

ско развитие“ на „ОПРР 

2014 – 2020“ и предвижда 

модернизиране на две клю-

чови зони на града. Една-

та е т.нар. Златна София, 

а другата е Зона 2 с об-

хват между улиците „Граф 

Игнатиев”, „Солунска”, 

„6-ти септември”, „Цар 

Шишман”, площадите „П. Р. 

Славейков”, „Джузепе Гари-

балди” и градината пред 

храм „Св. Седмочисленици”.

През 2013 г. е обявен 

архитектурен конкурс за 

проектиране за изгражда-

не, възстановяване и обно-

вяване на публични прос-

транства, който включва 

и Зона 2. През 2017 г. е 

проведена процедура за 

избор на изпълнител на 

предвидените дейности 

по Зона 2, 

която е спечелена от 

„Джи Пи Груп” АД. 

През февруари тази 

година е подписан договор 

между зам.-министъра на 

регионалното развитие 

и благоустройството и 

ръководител на Управлява-

щия орган на ОПРР Деница 

Николова и кмета на Сто-

личната община Йорданка 

Фандъкова за финансиране 

на проекта за обновяване 

на Зона 2 от централната 

градска част. Стойност-

та на дейностите е при-

близително 21,9 млн. лв. 

Модернизирането на тази 

част от града трябва да 

продължи 300 дни, като 

някои от обектите ще се 

изпълняват и през 2019 г. 

На 7 май „Джи Пи Груп” 

АД започна строител-

но-монтажните работи. 

Проектът включва под-

мяна на релсовия път и 

контактната мрежа на 

трамваите, преминаващи 

през ул. „Граф Игнатиев”, 

и обновяване на настил-

ките на тротоарите по 

цялото трасе. Заложен е 

и ремонт на площадите 

в обхвата, като се пред-

вижда те да бъдат с нова 

гранитна настилка. Общо 

реконструираната и бла-

гоустроена територия 

след приключване на СМР 

ще е 53 900 кв. м, подме-

нените настилки – около 

48 000 кв. м, обновени-

те зелени площи – около 

5000 кв. м, а общата дъл-

жина на релсовия път - 

1225,55 м двоен коловоз. 

Георги Гигов, проектов 

мениджър в „Джи Пи Груп” 

АД, сподели пред вестник 

„Строител“, че 

зоната е разделена на 

части и всички те се 

обновяват едновремен-

но, 

като СМР по всички по-

добекти се осъществяват 

от 130 души. „Дейностите, 

свързани с подмяната на 

конструктивна част на 

релсовия път по цялото 

протежение на ул. „Граф 

Игнатиев“, са изпълнени на 

35 - 40%. Работим по всич-

ки площади“, съобщи Гигов 

и допълни, че строителите 

срещат различни предиз-

викателства и изненади в 

процеса на реализацията. 

„Времето миналия месец 

ни се отрази доста нега-

тивно. Според изготвения 

проект трябва да покрием 

определени показатели за 

здравина на пътното лег-

ло. При многократните 

валежи имаше преовлаж-

няване на почвата и това 

доведе до забавяне, но 

успяхме да го наваксаме. 

Имаме много добър диалог 

със строителния надзор 

и възложителя в лицето 

на Столичната община и 

всичко се решава навреме. 

Като цяло нямаме забавяне 

на графика”, разказа още 

Георги Гигов. 

По думите му в една 

от подзоните, от ул. „Граф 

Пьотър Алабин” в частта 

до бул. „Витоша”, подмяна-

та на релсовия път е из-

пълнена на 100%. В едното 

платно дори е положен и 

асфалтът и се работи по 

поставяне на настилките 

по другото. Изгражда се 

контактната мрежа за 

трамваите.

Друга част от Зона 2, 

където вече по-голямата 

част от дейностите са 

приключили, е ул. „Солун-

ска”. Трасето е разделено 

на 3 части. По първите две 

от тях - между бул. „Вито-

ша” и ул. „Ангел Кънчев” 

- строителството е за-

вършило и те са минали на 

приемателна комисия. Пла-

нирано е участъкът от ул. 

„Ангел Кънчев” до пл. „П. Р. 

Славейков” да е готов до 

15 септември. По ул. „Со-

лунска” старата асфалто-

ва настилка, която е била 

поставена върху паважа, е 

била отнета и паветата 

са пренаредени. Екипи на 

„Софийска вода” АД са под-

менили всички сградни от-

клонения. По изискване на 

възложителите, за да се 

предотврати паркиране в 

зоните на кръстовищата 

по ул. „Солунска“, са изгра-

дени специални „джобове” 

за спиране на автомобили-

те, като по този начин не 

се затруднява завиването. 

„По време на дейностите 

достъпът до обектите 

на собствениците на ма-

газините по ул. „Солунска” 

беше затруднен. Но те 

проявиха разбиране, за кое-

то им благодарим”, заяви 

Гигов и посочи, че докато 

се е ремонтирало трасе-

то, са демонтирани и на-

стилките по тротоарите. 

След това екипи на общин-

ското предприятие „Улично 

осветление” са изградили 

отново инсталациите за 

лампите и тротоарите са 

били възстановени. 

В обновения участък 

от „Солунска” е напра-

вено и нов тип отво-

дняване. 

В бордюрите е внедре-

на система за дъждовната 

вода. Отделно улуците на 

всички здания са заустени 

в тротоарите, като по 

този начин предотвратя-

ват риска от наводнения. 

Планирано е същата сис-

тема за отводняване да 

има и по улиците „6-ти 

септември” и „Шишман”. 

По отношение на съ-

оръженията за отпадъци 

се предвижда - както по 

ул. „Солунска”, така и в ос-

таналите части на Зона 2, 

да се използват подземни 

контейнери. Предстои 

доставката на съоръже-

нията.

Георги Гигов подчер-

та, че зелената систе-

ма в обхвата на Зона 2 

ще бъде възстановена на 

100%. Около всички дърве-

та е направена дървена 

Ремонтът се финансира със средства от „ОПРР 2014 - 2020“

Новата система по трамвайното трасе при пл. „Славейков”

Нареждане на павета на пл. „Славейков“

Част от ул. „Алабин” придобива завършен вид

Георги Гигов, проектов 

мениджър в „Джи Пи Груп” АД
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конструкция, която да ги 

предпазва, докато текат 

ремонтните работи в раз-

личните подобекти. През 

септември и октомври ще 

бъдат посадени и нови дър-

вета. 

За трамвайната линия 

по ул. „Граф Игнатиев” се 

прилага нова технология. 

Релсите са от закалена 

стомана, като ще се вне-

дри и системата на „Пан-

дрол”, която ще спомогне 

за намаляване на вибраци-

ите от мотрисите. Всяка 

една релса е обхваната от 

виброизолационна подлож-

ка. Такава ще бъде поста-

вена и под конструкцията 

на плочата, това е т.нар. 

плаваща плоча. „Тази сис-

тема е използвана при ре-

монта на бул. „Овча купел”. 

По отношение на геодези-

ята имаме тройна провер-

ка. Първата е при полагане 

на релсите. След това от 

надзора и след това про-

ектантите. За да няма 

проблем, това се прави с 

всяка една отделна релса”, 

разказа Георги Гигов. 

От думите му стана 

още ясно, че в участъка 

по ул. „Граф Игнатиев“ от 

трасето между площади-

те „Славейков” и „Гарибал-

ди” експлоатационните 

дружества са подменили 

подземните комуникации. 

В момента екипи на изпъл-

нителя подготвят земно-

то легло за трамвайните 

линии. Като бъдат завър-

шени дейностите, ще се 

премине към стомано-бе-

тоновите работи за рел-

совия път. След обновя-

ването му пешеходният 

трафик ще бъде премес-

тен в обхвата на релсите 

и ще започне ремонт на 

тротоарите около фаса-

дите на сградите. 

Според Георги Гигов 

дейностите на кръстови-

щето на улиците „Граф Иг-

натиев” и „Г. С. Раковски” 

трябва да приключат до 

началото на септември. 

Там от „Софийска вода” АД 

подменят водопроводните 

инсталации, ЧЕЗ изпълня-

ва нови трасета, а „Улич-

но осветление” поставят 

мрежите за лампите. След 

това „Джи Пи Груп“ ще пре-

мине към полагане на рел-

совия път. 

В участъка между ули-

ците „Г. С. Раковски” и 

„6-ти септември” подзем-

ните комуникации – ВиК, 

сградни отклонения, елек-

тромрежи, вече са под-

менени. Екипи на „Джи Пи 

Груп” АД работят по по-

ставянето на нов релсов 

път. В района от ул. „6-ти 

септември” до бул. „Васил 

Левски” поради слабото 

пътно легло се налага от-

немане на по-голяма част 

от почвата и заскаляване 

на трасето. Целта е да 

се постигнат заложените 

показатели за здравина на 

земното легло на трамвай-

ния път. В някои участъци 

са установени плитки пре-

минавания на подземните 

комуникации и в тях те се 

преместват по-дълбоко 

- на около 1 м. След при-

ключване на работите по 

трамвайното трасе ще се 

премине към обновяването 

на тротоарите. 

Един от подобектите, 

който е със степен на го-

товност от 100%, е пре-

минаването на трамваи-

те през кръстовището на 

„Граф Игнатиев” и бул. „Ва-

сил Левски”. В участъка е 

извършено едновременно 

обновяване на пътните 

настилки по булеварда и 

дейности по изграждане-

то на метростанцията на 

бул. „Патриарх Евтимий”. 

Георги Гигов подчерта, 

че екипите, изпълняващи 

отделните обекти, са били 

в изключително добър син-

хрон. В частта на ул. „Граф 

Игнатиев” от бул. „Васил 

Левски” до бул. „Евлоги и 

Христо Георгиеви” се ра-

боти по конструкцията 

за релсовия път. „Където 

има възможност и фронт 

за действия, го правим. 

Най-важните акценти в 

този проект са трамва-

ят, новото отводняване, 

запазването на зелената 

система”, каза Гигов. 

В участъка от бул. „Ва-

сил Левски” до ул. „Любен 

Каравелов” строителите 

са готови да започнат по-

лагане на релси. В частта 

от ул. „Любен Каравелов” 

до края на ул. „Граф Игна-

тиев” се извършват дей-

ности по заскаляване на 

основата на пътното лег-

ло, заравняване и изграж-

дане на бетоновата кон-

струкция за релсовия път. 

На повече от 90% е 

готова конструкцията на 

трамвайното трасе в об-

хвата на пл. „Гарибалди”. 

Предстои нареждане на 

паветата в тази зона. 

По време СМР ще бъде 

изравнено нивото на по 

цялото протежение на 

ул. „Граф Игнатиев”, вклю-

чително и на тротоарите. 

Георги Гигов сподели още, 

че се предвижда в зони-

те на спирките да бъдат 

върнати старите гранит-

ни бордюри, като по този 

начин те ще бъдат обо-

собени. Преди да бъдат 

поставени, те ще бъдат 

обновени от „Джи Пи Груп“ 

АД чрез обработка с раз-

лични материали. 

Нивото на улицата и 

площада на пл. „П. Р. Сла-

вейков” също ще бъде 

из равнено. До момента 

строителите са изпълни-

ли обратни насипи, върху 

тях са изградили бетонова 

плоча от 15 см, а на нея ще 

бъде поставена гранит-

ната настилка. Пазарът 

за книги след приключване 

на всички дейности ще се 

възстанови и ще се мон-

тират типови павилиони. 

Фонтанът също предстои 

да бъде ремонтиран. Тече 

проектиране на съоръже-

нието, както и процес за 

избор на технология, по 

която то ще работи. Пред-

вижда се зеленчуковият 

пазар, намиращ на ул. „Граф 

Игнатиев”, да не възобно-

вява своето функционира-

не след края на ремонта. 

Отначалото на август 

е в ход обновяването на 

градината пред

 храм  

„Св. Седмочисленици”. 

Дейностите ще се 

извършат на два етапа, 

за да не се затруднява 

достъпът на хората до 

църквата. Вече е направен 

пълен демонтаж на съ-

ществуващите настилки 

по алеите отпред. И там 

експлоатационните дру-

жества реконструират 

водопроводи, канализация 

и други съоръжения. Около 

цветните градинки се на-

реждат гранитни бордю-

ри. Извършват се насипни 

дейности по алеите. Пред-

вижда се настилката да 

бъде от бетонови павета. 

Детската площадка ще 

бъде възстановена и ще 

се поставят пейки и ново 

улично осветление. 

„В момента, в който 

приключим пред „Св. Сед-

мочисленици”, ще запо-

чнем да работим около 

самия храм. На 2 август 

затворихме градината, 

тъй като тогава значи-

телно намаля трафикът 

на хора. В рамките на 10 

дни отнехме настилките 

и изградихме фундаменти-

те на бъдещите стълбове 

за уличното осветление. 

Правят се нови ВиК връз-

ки, електромрежи. Скоро 

започваме да правим алеи-

те”, каза още проектови-

ят мениджър в „Джи Пи 

Груп” АД Георги Гигов.

Снимки Румен Добрев и „Джи Пи Груп” АД

Извършват се насипни дейности по алеите пред храм „Св. Седмочисленици”

Напредва работата и по пл. „Джузепе Гарибалди”

В частта от ул. „Любен Каравелов” до бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ се прави заскаляване на 

основата на пътното легло и заравняване

Нова система ще събира водата от тротоарите и пътното 

платно по ул. „Солунска”
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Каним Ви да бъдете наш партньор!
Вашата компания ще бъде представена пред най-точната аудитория – институции, 

потенциални бизнес партньори, медии.

Вашите бранд, продукти и услуги ще бъдат промотирани. 

Ще предоставим възможности за разширяване на Вашите бизнес контакти.

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

„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

®

Това е Осмата национална среща дискусия, която предвижда да събере на едно място ключови фигури от 

държавните институции, общинските администрации и бизнеса с цел градивен диалог по проблемите на бранша, 

перспективите и възможностите за строителство през 2019 г. и до края на програмния период 2014 - 2020, както 

и за очакваните предизвикателства и проблеми, преодоляването на които може да се търси с обединени усилия.

Поканен да открие събитието е министър-председателят Бойко Борисов.

Специален гост на бъде Кйетил Тонинг, президент на FIEC. 

Основните теми на форума са:

Перспективите за работа пред строителния бранш – големите проекти по оперативните програми в сфе-

рата на транспорта, околната среда, регионалното развитие за 2019-а и предизвикателствата през настоящ-

ия програмен период. 

Подобряване на диалога между институциите, общините и бизнеса.

Като дискусионни партньори са поканени:

вицепремиерът Томислав Дончев, министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, 

министърът на околната среда и водите Нено Димов, министърът на транспорта, информационните техноло-

гии и съобщенията Ивайло Московски, министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, кметът 

на Столичната община Йорданка Фандъкова, председателят на УС на АПИ инж. Светослав Глосов, изп. директор 

на „Метрополитен“ ЕАД проф. д-р инж. Стоян Братоев, ген. директор на НКЖИ инж. Красимир Папукчийски и др. 

Очакван брой гости:

Очакваме в дискусията да вземат участие над 150 представители на централната и местната власт, както 

и на водещи строителни фирми.

Такса участие:

100 лв. (без ДДС)
при банков превод до 20.09.2017 г. по следната банкова 

сметка: Вестник „Строител“ ЕАД

Райфайзенбанк България BIC: RZBBBGSF 

IBAN: BG27RZBB91551004809103

При заплащане на място в деня на събитието: 

120 лв. (без ДДС)

За контакти: 

0888 55 39 50 – Ренета Николова 

0884 20 22 57 – Калоян Станчев

Срок за заявяване на партньорство 

и участие – 15 септември 2018 г.



13петък, 31 август 2018 Ñòðîèòåë

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 2018 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 

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

®



14 ОБЩИНИÑòðîèòåë петък, 31 август 2018

СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Георги Сотиров

На 411 кв. км в Северозападна България 
са разположени 5 природни забележител-
ности и част от биосферен резерват – 
централната група на Белоградчишките 
скали, пещерите „Магура” и „Венеца”, водо-

падите „Бела вода” и „Боров камък“, резер-
ват „Чупрене”. Това е община Белоградчик. 

Историята започва от една тракийска 
наблюдателна кула, а скалният град е на-
ричан последователно Брестово, Белград и 
Белградин. За първи път името Белоград-
чик се среща след 1737 г., когато войски-

Кметът 
инж. Борис 
Николов:

Инж. Николов, кмет 

сте на уникална община, 

която е сред най-атрак-

тивните туристически 

дестинации в страната.

Белоградчик е феноме-

нален град и това се при-

знава от нашите гости 

от страната и от близки 

и далечни държави. Све-

товни пътеводители и 

прочути пътешественици 

оценяват тези природни 

скални образувания. Разби-

ра се, българите сякаш се 

пресищат от хубостите 

на родината ни и понякога 

чужденците ни отварят 

очите за едно или друго от 

безкрайно многото непов-

торими места из нашата 

страна. Но това е друга 

тема.

Смисълът в работата 

на нашата администрация, 

наред със социалните, об-

разователните, икономиче-

ските и другите присъщи 

дейности, с които се за-

нимаваме, е постоянното 

експониране на изключи-

телните забележително-

сти на нашия град по един 

или друг подходящ начин. 

Ние не забравяме и за миг, 

че те имат и чисто финан-

сово изражение – за разви-

тието и строителството 

на къщи за гости, хотели, 

заведения за хранене, ту-

ристически информационен 

център и т.н., за намаля-

ване на безработицата, за 

развитие на малкия бизнес. 

Успяхте ли да постиг-

нете целта Общият ус-

тройствен план (ОУП) на 

Белоградчик да фокусира 

определени територии, 

които са потенциално 

добри за инвестиции?

Разработването на 

ОУП беше дълго и профе-

сионално. Бяха проведени 

редица задълбочени об-

съждания на различни рав-

нища, както го изискват 

наредбата и правилата за 

формирането на ОУП. Хора 

от различни професионал-

ни браншове и обществени 

структури изказаха свое-

то мнение и по тази причи-

на планът претърпя редица 

изменения и допълнения. 

Определихме няколко 

перспективни зони, къде-

то има потенциал за ин-

вестиции. Става дума за 

туризъм, биоземеделие и 

екологично животновъд-

ство, и подобни, защото 

е ясно, че възможности за 

инвестиции в областта на 

промишленост та практи-

чески няма.

Идеите в областта 

на туризма са за строи-

телство на атракциони, 

екопътеки и всичко онова, 

което ще подпомага този 

перспективен за нашата 

община отрасъл. 

В последните 20 годи-

ни населението в община-

та прогресивно намалява. 

Вече имате и села, където 

броят на жителите е съи-

змерим с броя на пръсти-

те на едната ръка. И все 

пак и там хората имат 

нужда от чиста и доста-

тъчна като количество 

питейна вода. Комен-

тирайте проблемите на 

ВиК сектора, строител-

ството на съоръжения за 

пречистване в селата и в 

самия Белоградчик.

„Прогресивно” даже не е 

точната дума. Население-

то ни намалява в геомет-

рична прогресия. И това е 

така, защото не се отчи-

тат и степенуват пробле-

мите на малките общини 

и на тези, които са отда-

лечени от силно развити 

областни центрове – като 

нашата. С изключение на 

няколко такива в страната, 

за всички останали мигра-

цията е най-тежкият про-

блем. „Обезкървяването” 

е толкова сериозно, че от 

него можем да излезем само 

с адекватна позиция на дър-

жавата. 

Вижте нашия омагьосан 

кръг – инвестиции нямаме, 

защото има липса на об-

разована и квалифицирана 

работна ръка. Няма ра-

ботна ръка, защото няма 

инвестиции. Със силите 

на общината не можем да 

се справим с този проблем. 

Затова, според мен, е не-

обходима промяна на някои 

нормативни документи, 

свързани с изграждането 

на държавни предприятия в 

такива проблемни региони 

и осигуряване на работа за 

млади хора с ниска или без 

никаква професионална ква-

лификация. С трудовия до-

говор те ще бъдат заети 8 

часа, ще получават доходи, 

за да могат да издържат 

децата си в училище, са-

мите те да са социално и 

здравно осигурени. Понеже 

е ясно, че предимно става 

дума за хора от маргинали-

зираните групи, с такава 

ангажираност рязко ще на-

малее и битовата престъп-

ност. Промяната в норма-

тивната база би трябвало 

да засегне и някои проблеми 

със социалните осигуровки, 

обезщетенията за безра-

ботни и прочие. 

Представям си в наша-

та община да построим 

социални центрове за раз-

витие на земеделието и 

животновъдството, за да 

можем да сме конкурентни 

с екологично или био произ-

Борис Николов е първият кмет на Белоградчик след 

демократичните промени. Роден е на 12 юни 1953 г. в 

с. Ружинци. Завършил е Техникума по автотранспорт 

в Плевен и ВТУ „Ангел Кънчев“ в Русе. Последователно 

работи по инженерната си специалност на гара Орешец, 

във Видин и в с. Ружинци. От 1991 г. до 1995 г. е кмет на 

община Белоградчик, след което се занимава със собствен 

бизнес. Депутат в 40-ото Народно събрание от 2005 г. до 

2009 г. Кмет трети мандат на община Белоградчик.

Художествената галерия
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И НСОРБ

те на австрийския пълководец Кевенхюлер 
минават през Кадъбоазкия проход от Ниш 
за Видин и един от отрядите му води бой 
с турците. 

Историята е била щедра към този 
регион на страната. Природата – също. 
Там има и много архитектурно-строи-

телни паметници на културата, като 
килийното училище в с. Рабиша, което е 
построено през 1830 г. Към него можем да 
прибавим и църквите „Св. Троица” в с. Бо-
ровица, „Свето Възнесение” в с. Праужда, 
„Св. великомъченик Георги Победоносец ” в 
Белоградчик, „Св. св. Константин и Елена” 

в с. Гранитово, „Св. св. Кирил и Методий” 
в с. Раяновци и „Успение Богородично” в с. 
Салаш. 

Строителното наследство в община-
та се допълва и от възрожденските къщи 
в селата Гранитово, Праужда, Салаш, Ве-
щица и Ошане. Ще добавим, че днешната 

визия на града формират и сградите на 
Районния съд, Художествената галерия, 
читалището и тези, разположени по глав-
ната улица на общинския център.

За всичко това си говорихме с кмета 
на община Белоградчик инж. Борис Ни-
колов. 

водство, и тази продукция 

да се реализира в социални-

те заведения в общината. 

Определено имаме про-

блеми с водоснабдяването. 

Четирите съседни общи-

ни – Белоградчик, Чупрене, 

Ружинци и Димово, имат 

алпийски водохващания на-

вътре в планината. Става 

дума за две реки, които при 

силните валежи и снегото-

пенето помитат всичко по 

пътя си и стигат до чеш-

мите на хората с механич-

ни примеси, за което осигу-

рихме едно съоръжение за 

филтриране. Довеждащият 

водопровод от Чупренския 

балкан е силно амортизи-

ран. Той е над 50-годишен 

и досега нямаше форма по 

оперативните програми 

да получим финансиране за 

неговата подмяна. В насе-

лените места все пак ре-

конструирахме доста от 

трасетата по Програма-

та за развитие на селски-

те райони (ПРСР), вкл. и в 

общинския център. 

По ПРСР кандидатства-

хме за ремонти по водопро-

водите в пет села, където 

те са най-силно амортизи-

рани. Тук възникна пробле-

мът с точкуването, където 

населени места с под 500 

жители не могат да бъдат 

класирани и идеята пропад-

на още в зародиш. Фрапира-

ща ситуация се получи в с. 

Стакевци, където е и едно 

от водохващанията за об-

щината. И там авариите 

са ежедневие, без да можем 

да направим каквото и да е. 

Все още нямаме реше-

ние и за отпадъчните води 

на Белоградчик, които чрез 

канализацията се отвеж-

дат извън населените мес-

та, в един общински микро-

язовир, и там се задейства 

пречистващата сила на 

природата.

В момента реализира-

те ли проекти с пари от 

ЕС? Какви други благоус-

тройствени дейности из-

пълнявате?

Използваме максимал-

но всички възможности на 

европейските програми, по 

които сме допустими. От 

много години сме в теж-

ко финансово състояние. 

Предишното ръководство 

на общината  (2010 – 2011 

г.), беше сключило много 

договори с различни из-

пълнители в рамките на 

годишен ангажимент от 

1 900 000 лв. при собстве-

ни приходи под 1 млн. лв. И 

вече седма година работим 

с блокирани сметки. В по-

следно време намалихме за-

дълженията с около 2 млн. 

лв., но текат лихви, търпим 

санкции и т.н.

И затова сме много 

активни по оперативните 

програми. Реализирали сме 

над 50 обекта с европейско 

финансиране от 2011 г. на-

сам, като някои от тях са 

знакови за общината. Ис-

кам да отбележа ремонта 

на улици и тротоари в един 

от кварталите на града, 

първия воден цикъл на с. 

Рабиша, Алея на здравето. 

Санирахме училищата в с. 

Рабиша и общинския цен-

тър, изградихме един хубав 

посетителски център до 

крепостта заедно с капи-

тален ремонт на довежда-

щите улици и, разбира се, 

най-голямата ни гордост 

– спортната зала, където 

редовно се провеждат за-

нимания, турнири, състе-

зания и др. Дори Оперният 

фестивал, поради лошо вре-

ме, проведохме в залата. 

Оказа се, че съоръжението 

е перфектно и за сериоз-

ни културни мероприятия. 

Реновирахме читалището, 

построихме две детски 

площадки, имаме и два Цен-

търа за настаняване от 

семеен тип - в с. Дъбравка 

и в града. 

Не мога да не отбеле-

жа, че Министерството 

на регионалното развитие 

и благоустройството по-

стоянно ни посочва като 

добър пример при сани-

рането на многофамилни 

жилищни сгради. При сфор-

мирането на сдруженията 

на собствениците бяхме 

много активни като адми-

нистрация. Правехме по 7 

– 8 срещи с хората, за да 

ги убедим, че те само пе-

челят от тази държавна 

политика, че е в интерес 

и на обществото – като 

нова визия на блоковете и 

на града като цяло. В нача-

лото, като всяка новост, 

беше доста трудно, при-

знавам.

Икономиката на града 

беше засегната сериозно 

от промените в страна-

та. Но пък се разви стро-

ителството на еднофа-

милни домове, на къщи за 

гости, определен принос 

дава винопроизводство-

то и хотелиерството. 

На този фон как изглежда 

проблемът с безработи-

цата? 

Ще коментирам само 

един голям проблем в някои 

от нашите отдалечени об-

щини. Това е осигуряване-

то на кандидати за важни 

длъжности, свързани с об-

служването на население-

то и функционирането на 

администрацията. Става 

дума за лекари в общин-

ските болници, главни ин-

женери и архитекти в ад-

министрацията, учители 

и др. Ако държавата поеме 

издръжката при обучение-

то на такива хора, те по-

сле биха могли да бъдат 

задължени, примерно пет 

години, да работят там, 

където обществото има 

нужда от техните знания 

и квалификация. Един то-

ку-що завършил строите-

лен инженер започва от „а, 

б”-то на професионалното 

си развитие във фирмата. 

А ако избере началото на 

професионалния му път да е 

в общината, ще има време 

да натрупа опит в различ-

ните позиции на професия-

та, и след това, ако иска да 

напусне администрацията, 

той ще е с нужната ква-

лификация, за да продължи 

стръмното си развитие 

нагоре в професията. От 

разработването на тази 

идея има нужда общината, 

самите специалисти, и кое-

то е най-важното – самото 

население. 

Какво е състоянието 

на образователната ин-

фраструктура? Споделе-

те и за грижата за здра-

вето на хората. 

Ще започна с това, че 

по Международния фонд 

„Козлодуй” санирахме сгра-

дата на МБАЛ „Проф. д-р 

Георги Златарски” и под-

менихме отоплителната й 

инсталация, но болницата 

остава голямата болка на 

Белоградчик и съседните 

общини. Тя е в категори-

ята на трудно достъпни 

лечебни заведения, но, за 

съжаление, с действащата 

нормативна база в никакъв 

случай не се очаква нейно-

то добро бъдещо функцио-

ниране. 

По Оперативна програ-

ма „Региони в растеж 2014 

– 2020” обновихме девет 

общински и държавни сгра-

ди. Санирахме училищата, 

самите те са в добро фи-

нансово състояние. 

Как се развива тури-

змът и свързаните с него 

строителни дейности? 

Южно и югозападно 

от общинския център се 

намират прочутите Бело-

градчишки скали. Югозапад-

но от града има още мно-

жество причудливи скални 

фигури, обект на туризъм 

и алпинизъм. И накрая – пе-

щерата „Магура“.

Строителният бранш 

е на уважение в нашия ре-

гион, защото с неговите 

професионални умения 

построихме 41 туристи-

чески обекта за настаня-

ване с 430 легла. В този 

брой включваме, разбира 

се, и четиризвездния хо-

тел „Скалите”. Вече имаме 

възможности да развиваме 

и фестивален туризъм, из-

вън традиционните фото-

сафари, пешеходни преходи 

и т.н. Добри думи могат да 

се кажат и за строител-

ството на винарски изби 

и особено на винзавода в с. 

Рабиша. 

Венец на нашия фе-

стивален туризъм е про-

веждането на „Опера на 

върховете”, която вече е 

традиционен празник за 

общината. Имаме над 6000 

продадени билета, идват 

хора от цялата страна, 

много са и румънците, сър-

бите, македонците. Имахме 

гости от Италия и Русия. 

По предложение на на-

шата администрация пе-

щерата „Магура“ ни беше 

отдадена безсрочно за 

стопанисване, за да можем 

от там да формираме оп-

ределени приходи. Преди 

месец  Видинският музей 

спечели проект от Минис-

терството на културата 

на стойност 200 000 лв. за 

консервация и реставрация 

на уникалните рисунки в 

пещерата, които са един-

ствени в Европа. По ОП 

„Региони в растеж“ залага-

ме проекти за изграждане 

на инфраструктурата към 

пещерата и към крепостта 

над Белоградчик. 

Тази година се навърш-

ват 50 години от побра-

тимяването на Белоград-

чик с община Княжевац в 

Република Сърбия. 

Тази 50-годишнина е 

показателен елемент за 

добри междусъседски и 

междудържавни отноше-

ния. Всяка година през 

втората половина на юли 

правим нашия традиционен 

международен панаир на 

границата. Смело мога да 

кажа, че няма друго такова 

чудо на Балканския полуос-

тров и в Европа. Събират 

се около 30 – 40 000 души 

от цяла Северна България 

и от Източна Сърбия, сре-

щат се семейства. Богата 

и пребогата е фолклорната 

програма, провеждат се ку-

линарни и фолклорни излож-

би и надпявания. 

За съжаление, от де-

сетилетия се говори за 

строителство на граничен 

пункт на мястото, къде-

то става съборът, но до 

този момент имаме само 

обещанията на нашите ин-

ституции. Независимо от 

различните споразумения 

между правителствата 

ни през годините, все още 

мечтите на хората ни са в 

далечното бъдеще.

А един такъв пункт има 

и чисто икономически сми-

съл за отношенията между 

нашите региони, както и 

сериозни социални измере-

ния. С администрацията 

на Княжевац иначе сме в 

прекрасни отношения, по-

знавам се лично с колегата 

от другата страна на гра-

ницата. 

Четиризвездният хотел „Скалите”

Снимки авторът

Историческият музей

Посетителският център
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Инвестиции за развитие на инфраструктурата за пренос и съхранение на природен газ в периода 2018 – 2020 г. по окрупнени обекти График за изпълнение

I. РЕКОНСТРУКЦИИ, РЕХАБИЛИТАЦИИ И ОСНОВНИ РЕМОНТИ в периода 2018 – 2020 г.

1. Инвестиции за Компресорни станции

1.1. Газопреносна мрежа за транзитен пренос

КС „Кардам 2 – собствен водоизточник за промишлени нужди; КС „Провадия” – склад с локални очистни съоръжения за свежо и отработено масло; КС „Кардам” – навес за 
двигатели на компресори и дървени контейнери с резервни части; КС „Ихтиман” – учебно-практически център; Обследване състоянието и изпълнение на ремонтни работи 
на покривите и бетонната площадка за технологичните съоръжения в КС „Провадия”; Преоборудване на горивните системи на 2 броя ГТА тип ТНМ 1304/11 (КС „Кардам” и 
КС „Странджа”) с нискоемисионни горивни камери и модернизация на САУ; КС „Кардам” – авариен дизел генератор; Възстановяване антикорозионното покритие на резервно 
захранване 20 kV на КС „Ихтиман” – ВЛ „Тракия”; КС „Ихтиман” и КС „Петрич” – ремонт на сгради ел. проходна; Реконструкция на районното осветление на КС „Ихтиман” и КС 
„Петрич”; КС „Ихтиман” – разширение на сграда ПЕБ

2018 – 2019 г.

Основни ремонти на газотурбинни двигатели тип ДТ70П и АИ-336-2-8, планови ремонти и V3 инспекции на ГТКА тип ТНМ 1304 2018 – 2019 г.

Модернизация на компресорни станции чрез интегриране на 4 броя газотурбокомпресорни агрегати (ГТКА) в 3 компресорни станции 2018 – 2021 г.

1.2. Национална газопреносна мрежа

Модернизация на САУ на ГКА и общостанционна система на КС „Вълчи дол” и КС „Полски Сеновец” 2018 г.

Реконструкции и рехабилитации на КС „Полски Сеновец” и КС „Вълчи дол” 2018 – 2020 г.

КС „Вълчи дол” – ремонт КРУ 6 kV 2018 – 2019 г.

2. Инвестиции на съществуващи АГРС

2.1. Национална газопреносна мрежа

Реконструкция, преустройство и модернизация на АГРС, ГРС и ГИС: АГРС „Ловеч”, АГРС „Септември”, ГРС „София-4” Иваняне”, ГРС „Разград 1”, ГРС „Добрич”, ГРС „Попово”, ГРС 
„Исперих” и др.

2018 – 2020 г.

Модернизация и мероприятия по привеждане на ГРС към автоматичен режим на работа и реконструкция и основни ремонти на АГРС 2018 – 2020 г.

3. ПГХ „Чирен“

Реконструкция и рехабилитация на сондажи и наземни съоръжения – 3D полеви сеизмични проучвания; профилактика на продуктивната зона на сондажи; модернизация на 
телеметричната система на сондажите

2018 – 2020 г.

Ремонт, модернизация и реконструкция на основни тeхнологични инсталации и системи на ПГХ „Чирен” – намаляване на вибрациите в ГМК и технологичните линии от ГМК до 
II-ри пясъчен демпфер; подмяна тръби на закрит и открит цикъл на ГМК

2018 – 2019 г.

4. Национална газопроводна мрежа

Основен ремонт с подмяна на участък от преносния газопровод в участъка Вълчи дол – КВ Преселка; Подмяна на преносен газопровод в участъка ОС Беглеж – КВ Дерманци 
– КВ Батулци – КВ Калугерово; Реконструкция на газопроводно отклонение „Враца 1” с подмяна на участъци и изграждане на приемна камера при ПГХ „Чирен” чрез изместване 
на съществуващата камера при ГРС „Враца”; Увеличаване капацитета на газопроводно отклонение „Търговище”

2018 – 2021 г.

5.Транзитни газопроводи

Реконструкция на защитни съоръжения, възстановяване на земното покритие на Транзитния газопровод и ремонт на ОС „Стряма” 2018 – 2019 г.

Ремонт на магистрален газопровод Северен полупръстен, чрез подмяна на тръбни участъци 2018 – 2019 г.

II. ИНВЕСТИЦИИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ОБЕКТИ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩАТА ИНФРАСТРУКТУРА, 
НЕОБХОДИМИ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА

1. Национална газопреносна мрежа

Изграждане на очистни съоръжения (пускови и приемни камери) за газопроводните отклонения Димитровград, Бургас, Девня, Перник 2018 – 2019 г.

2. Съхранение на природен газ

Интегрирана софтуерна платформа за резервоарно моделиране и симулиране на експлоатацията на подземния газов резервоар на ПГХ „Чирен” и внедряването й с надлежен 
хардуер; Проектиране и изграждане на система за разделяне на пластови флуиди и продухвания газ вследствие на дрениране на шлейфите на сондажите и останалите тех-
нологични съоръжения на ПГХ „Чирен” 

2018 – 2019 г.

3. Инвестиции в спомагателни мрежи

Внедряване на IT платформа за изпълнение изискванията на Трети енергиен пакет 2018 – 2019 г.

III. ПРОЕКТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ТРАНСГРАНИЧНИЯ КАПАЦИТЕТ

Изграждане на лупинг на транзитен газопровод за Турция в участъка КС „Лозенец”  –  ОС „Недялско” 2018 – 2019 г.

IV. ДОСТЪП ДО ПРИРОДЕН ГАЗ НА НОВИ ОБЩИНИ, КАКТО И НА НОВИ КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

1. Инвестиции в проекти за разширение на съществуващите газопреносни мрежи до нови региони от страната

Изграждане на преносни газопроводи с АГРС до Свищов, до Панагюрище и Пирдоп и до Банско и Разлог 2018 – 2020 г.

2. Инвестиции за изграждане на нови газоизмервателни и газорегулиращи станции

Изграждане на нови ГИС и АГРС – КВ и АГРС „Игнатиево”; ГИС „Чирпан”, и изкупуване на съществуващи активи за развитие на газовия пазар 2018 – 2020 г.

Свилена Гражданска 

На 25 юли т.г. Комисията за 

енергийно и водно регулиране 

(КЕВР) одобри Десетгодишния 

план за развитие на мрежите на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД за периода 

2018 – 2027 г., който преди това 

беше подложен на обществено об-

съждане. В документа е направено 

описание на инфраструктурата 

за пренос и съхранение на приро-

ден газ, основните входно-изходни 

точки от газопреносната система 

и др. Според „Булгартрансгаз“ ЕАД, 

предвидените за периода 2018 – 

2027 г. инвестиции ще допринесат 

за повишаването и гарантирането 

на техническата сигурност, безо-

пасност и надеждност на газовата 

инфраструктура, както и изпълне-

ние на изискванията за опазване на 

околната среда, за посрещане на 

очакваното нарастващо търсене 

на ресурса в страната и региона. 

Планирани са вложения за рекон-

струкции на преносните мрежи, 

включващи и съществуващите 

компресорни станции, в линейна-

та инфраструктура, в газорегу-

лиращи и измервателни станции и 

подземно газово хранилище „Чирен“ 

(ПГХ „Чирен“). Предвидено е стро-

ителство на обекти, необходими 

за повишаване ефективността 

на експлоатацията. Заложени са 

средства и за оптична кабелна 

мрежа. Освен това през следва-

щите десет години ще продължи 

работата, свързана с осигуряване 

на възможност за развитие на кон-

курентен пазар и за диверсифика-

ция на източниците и пътищата 

за доставка на природен газ, и в 

резултат – по-голяма енергийна 

независимост. Ще се полагат уси-

лия и по отношение на това, мест-

ните търговци да имат достъп 

до природен газ на различни цени 

и възможност за създаване на ре-

гионална газова борса, в т.ч. спот 

пазар, чрез реализация на необхо-

димите съоръжения за свързване 

на съществуващата газопренос-

на инфраструктура с бъдещите 

трансевропейски газови коридори 

и с проектите от Южния газов 

коридор - Трансанадолски газопро-

вод (TANAP), Трансадриатически 

газопровод (TAP), както и други. 

Гарантирането на сигурността на 

доставките на ресурса за страна-

та ще се осъществи чрез вложения 

в изграждане на междусистемни 

връзки за осигуряване на свърза-

ност с други газопреносни мрежи 

и инвестиции за разширяване на 

подземното хранилище за съхраня-

ване на природен газ. Друга основ-

на цел е гарантиране на достъп до 

природен газ на общини и крайни 

потребители. Това ще стане чрез 

разширение на съществуващите 

газопреносни мрежи и строител-

ство на газоизмервателни и га-

зорегулиращи станции. Предвид 

дългосрочния период на планиране 

на вложенията, включването на 

проекти, за които в настоящия 

момент не е взето окончателно 

инвестиционно решение, както и 

на такива, чието развитие е свър-

зано с изпълнение на други между-

народни проекти в газовия сектор, 

планът е структуриран в 3 основни 

групи, в които са дефинирани кон-

кретните обекти, график за тях-

ната реализация и очакван размер 

на средствата. В първата попадат 

инвестиции, за които вече е взето 

решение и които са предвидени за 

осъществяване през периода 2018 

– 2020 г. (Таблица № 1). За тях през 

2018 г. са отделени 154 867 хил. лв., 

за 2019 г. – 160 258 хил. лв., а за 

2020 г. – 143 638 хил. лв. Във втора-

та група са записани такива, чие-

то изпълнение е в зависимост от 

развитието на международни про-

екти, реализирани на територията 

ни за периода 2018 – 2027 г.: „При-

съединяване на Междусистемна га-

зова връзка Гърция – България (IGB) 

към националната газопреносна 

мрежа“ в периода 2019 – 2020 г., 

„Свързване с националната газоп-

реносна мрежа на Междусистемна 

газова връзка България – Сърбия 

(IBS)“ през 2019 – 2020 г., „Между-

системна газова връзка Турция – 

България (ITB)“ през 2018 – 2022 г. 

В третата група са проекти за 

развитие на инфраструктурата 

за пренос и съхранение на приро-

ден газ в периода 2018 – 2027 г., за 

които все още не е взето оконча-

телно инвестиционно решение, но 

са налице намерения за тяхното 

осъществяване. В нея са включе-

ни: „Преоборудване на горивните 

системи на 4 броя ГТА тип ТНМ 

1304/11 с нискоемисионни горивни 

камери“ през 2019 – 2020 г., „Меро-

приятия по изграждане на очистни 

съоръжения (пускови и приемни ка-

мери) на газопроводни отклонения 

за Плевен и Пазарджик“ през 2018 – 

2020 г., газов хъб „Балкан“ през 2018 

г., разширяване на капацитета на 

ПГХ „Чирен“ през 2020 – 2024 г.

Средствата, заложени в  

Инвестиционната програма за 

периода 2021 – 2027 г.,

включваща задължителни дейнос-

ти за осигуряване на капацитетни 

възможности на мрежите, са 117 750 

хил. лв. за 2021 г., 65 250 хил. лв. за 

2022 г., 38 804 хил. лв. за 2023 г.,  

40 960 хил. лв. за 2024 г., 42 189 хил. лв. 

за 2025 г., 43 454 хил. лв. за 2026 г.,  

46 416 хил. лв. за 2027 г. 

В десетгодишния план е от-

белязано, че към 2018 г. липсва 

необходимата инфраструктура 

– междусистемни връзки, съот-

ветно достъп до терминали за 

внос на втечнен природен газ, 

чрез които да се диверсифицират 

газовите доставки за страната. 

Този проблем стои и пред редица 

други държави в региона и е клю-

чова предпоставка за ускореното 

строителство на планираните 

междусистемни връзки на Бълга-

рия с Турция, Гърция и Сърбия, до-

изграждането на инфраструктура-

та с Румъния и свързаността със 

значими трансгранични проекти, 

както и с проектите от Южния 

газов коридор. „Булгартрансгаз“ 

ЕАД определя създаването на га-

За дейностите, които ще се реализират 
през първите три години, са предвидени 
458 763 хил. лв.
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зоразпределителен център у нас 

– хъб „Балкан“, като проект, който 

съществено ще повлияе върху па-

зара. Той получи подкрепа и одобре-

ние от Европейската комисия (ЕК), 

а през ноември 2016 г. се подписа 

Меморандум за разбирателство 

между „Булгартрансгаз“ ЕАД и сло-

вашкия газов оператор Eustream, 

чрез който се разглежда възмож-

ността за координирано развитие 

на проекта за газов хъб в съответ-

ствие с проекта Eastring (транс-

портен коридор през териториите 

на Словакия, Унгария, Румъния, Бъл-

гария, осигуряващ възможност за 

двупосочни доставки на природен 

газ от алтернативни източници). 

В него са отразени намеренията 

за гарантиране сигурността на 

доставките на природен газ в ре-

гиона на Централна и Югоизточна 

Европа и оказване на подкрепа за 

присъединяването и на други за-

интересовани страни в процеса 

на развитие. За реализирането на 

хъб „Балкан“, а и за гарантиране 

на сигурността на доставките и 

покриването на сезонните колеба-

ния при търсенето на този ресурс, 

„Булгартрансгаз“ ЕАД предвижда да 

разшири ПГХ „Чирен“. 

През юли 2017 г. дружеството е 

подписало Меморандум за разбира-

телство с азербайджанската неф-

тена компания SOCAR, във връзка 

с бъдещото разширение на пренос-

ната мрежа и възможностите за 

транспортиране на допълнителни 

обеми азербайджански природен 

газ (извън договорените от Шах 

Дениз II) от Южния газов коридор, 

през територията на България, до 

други европейски пазари. За обезпе-

чаване на енергийната сигурност 

е и сключеният през юли 2017 г. 

Меморандум за разбирателство 

относно реализацията на Верти-

калния газов коридор между „Бул-

гартрансгаз” ЕАД (България), ICGB 

AD (България), DESFA S.A. (Гър-

ция), FGSZ LTD (Унгария) и SNTGN 

TRANSGAZ S.A. (Румъния), имащ за 

цел анализирането на възможност-

та за изграждане на необходимата 

газопреносна инфраструктура, 

осигуряваща двупосочен пренос на 

ресурс до транзитните държави 

и до европейския пазар от Гърция, 

през България и Румъния, до Унга-

рия.

„Булгартрансгаз“ ЕАД посочва, 

че реализирането на планираните 

в страната и региона инфраструк-

турни проекти ще доведе до ста-

билна интеграция на газовия пазар, 

ще осигури свързаност с газовите 

хъбове в Централна и Източна Ев-

ропа, както и ще улесни достъпа 

до източниците от Южния газов 

коридор. Ще бъдат създадени и 

благоприятни условия за диверси-

фикация.

Изграждане на регионален газов 

хъб в България – „Балкан“ 

Концепцията за реализиране на 

газоразпределителен център (хъб) 

на територията на страната е 

основана на идеята в определена 

реална физическа точка в района 

на Варна да постъпват от различни 

източници значителни количества 

природен газ за последващо транс-

портиране, като в същото време 

там се организира и място за тър-

говия, където всеки пазарен участ-

ник би могъл да извършва сделки с 

природен газ на пазарен принцип. В 

полза на реализацията на предло-

жението са стратегическото гео-

графско разположение на България, 

добре развитата съществуваща 

газова инфраструктура за пренос 

и съхранение и проектите за стро-

ителство на междусистемни връз-

ки с Турция, Гърция и Сърбия, както 

и доизграждане на инфраструкту-

рата с Румъния. Концепцията за 

газов хъб „Балкан” включва в себе 

си няколко ключови елемента, кои-

то в своята съвкупност формират 

проекта: нови източници на приро-

ден газ; оптимално използване на 

съществуващите газопреносни 

мрежи и ПГХ „Чирен“; модернизация 

и разширение на инфраструктура; 

нова инфраструктура за газовия 

хъб. Във връзка с необходимост-

та от провеждане на детайлно 

предпроектно проучване, е одобре-

но безвъзмездно съфинансиране на 

стойност 920 500 евро по Mехани-

зма за свързване на Европа (МСЕ) 

за „Предпроектно проучване за 

проекта газов хъб „Балкан“. На 15 

март т.г. между „Булгартрансгаз“ 

ЕАД и избрания консорциум ДЗЗД  

„АФ-ЕМГ Консулт“ е подписан до-

говор за изготвяне на предпро-

ектното проучване. Стойността 

на контракта е в общ размер на 

2 327 437 лв. В рамките му ще бъ-

дат анализирани целевите пазари, 

търсенето и доставката на при-

роден газ. Очаква се предпроект-

ното проучване да приключи през 

втората половина на тази година. 

Резултатите от него ще бъдат 

представени пред заинтересовани-

те страни в рамките на Втората 

инвеститорска кръгла маса. Те ще 

послужат като основа за вземане 

на решения относно реализиране-

то и изграждането на газовия хъб 

„Балкан“.

„Eastring – България“ e подпроект 

на Eastring,

който трябва да се развива 

съвместно и координирано от га-

зопреносните оператори на Сло-

вакия, Унгария, Румъния и България. 

„Булгартрансгаз“ ЕАД е ангажи-

рано с реализацията на участъка 

от Eastring у нас. В рамките на 

първия етап от проекта (капаци-

тет 570 GWh/ден) на територия-

та на страната ни се предвижда 

да се изгради газопровод ДУ 1400 

с дължина около 257 км от входно/

изходна точка на българо-румън-

ската граница до входно/изходна 

точка на външна граница на ЕС на 

територията на България, както и 

строителство на нови компресор-

ни мощности 88 – 90 MW. За етап 

2 (капацитет 1140 GWh/ден) се 

планира допълнително строител-

ство на компресорни мощности. 

Заложена е възможност за свърз-

ване на Eastring с мрежите на „Бул-

гартрансгаз“ ЕАД с входно/изходен 

капацитет 200 GWh/ден. Предстои 

провеждане на предпроектното 

проучване за Eastring, което получи 

финансовата подкрепа от 1 млн. 

евро по МСЕ. През 2017 г. компа-

нията Eustream подписа договор за 

реализацията на анализа. 

Разширение на газопреносната 

инфраструктура на „Булгар-

транс газ“ ЕАД в участъка от 

българо-турската до българо-

сръбската граница

В периода 21 юли – 21 август 

2017 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД из-

пълни пазарно проучване относно 

търсенето на добавен (нов) капа-

цитет, Open Season, Фаза 1 (необ-

вързващи прогнози за търсенето 

на добавен капацитет към/от съ-

седните пазарни зони), на проек-

ти за развитие и разширение на 

газопреносната инфраструктура 

към всички съседни пазарни зони. 

В резултат на него е изчислено, 

че максималният дневен капаци-

тет, заявен на входната точка 

от Турция е 567,84 GWh/d, а от 

българо – сръбската граница – 

357,672 GWh/d. С реализацията на 

разширението на газопреносната 

инфраструктура на „Булгартран-

сгаз“ ЕАД от българо-турската 

граница до българо-сръбската ще 

се постигне сигурност на достав-

ките на ресурс за България, както 

и за съседните балкански страни 

и региона, и откриване на допълни-

телни висококвалифицирани работ-

ни места. Проектът е в ранна фаза 

на развитие. Очакваната година на 

въвеждане в експлоатация на всич-

ки подобекти е 2022 г.

Междусистемни връзки 

В края на 2016 г. е пусната в 

експлоатация реверсивната меж-

дусистемна връзка „България – Ру-

мъния“ (IBR), която осигурява свърз-

ване на националните газопреносни 

мрежи на двете държави. С финали-

зирането на проекта е постигната 

диверсификация на маршрутите, 

междусистемна свързаност и осъ-

ществяване на пренос на природен 

газ за Румъния чрез използване на 

планираните нови входни точки 

с Турция и Гърция и значителния 

свободен капацитет на газопре-

носната мрежа. Предложението 

е изпълнено съвместно от „Бул-

гартрансгаз“ ЕАД и „Трансгаз“ С.А. 

Същевременно, за осигуряване на 

пълния проектен капацитет на дос-

тавките от Румъния към България е 

необходимо строителство на комп-

ресорна станция на територията 

на северната ни съседка, с цел уед-

наквяване на налягането в газопре-

носните мрежи на двете страни. 

Междусистемната връзка „Тур-

ция – България“ (ITB) касае разви-

тието на междусистемната свър-

заност на газопреносните мрежи 

на „Булгартрансгаз“ ЕАД и BOTAS, 

Турция. Чрез проекта ще се осигу-

ри възможност за диверсификация 

на източниците на природен газ, 

доставящите партньори и марш-

рутите, като по този начин се по-

виши сигурността на доставките 

в региона и развитието на конку-

ренцията. ITB представлява нов су-

хопътен газопровод с дължина от 

около 200 км (приблизително 75 км 

от които на българска територия), 

с капацитет от 3 млрд. куб. м /г. 

За изпълнение на прединвестицион-

ното проучване през 2015 г. е по-

лучено безвъзмездно финансиране 

в размер до 190 000 евро по МСЕ. 

През 2016 г. е извършено цялостно 

проучване на осъществимостта 

на проекта, избран е вариант на 

трасе и са определени основни-

те параметри. През 2017 г. е про-

ведена техническа среща между 

„Булгартрансгаз“ ЕАД и BOTAS, 

Турция, на която са били приети 

заключенията от предпроектно-

то проучване. Предстои да бъде 

обменена допълнителна техниче-

ска кореспонденция за окончател-

но уточняване на параметрите и 

стойността на предложението на 

територията на Турция. Очаквани-

ят срок за изграждане и въвеждане 

в експлоатация на ITB е 2022 г. 

Междусистемната реверсивна 

газова връзка „България – Сърбия“ 

(IBS) има за цел свързване на на-

ционалните газопреносни мрежи 

на двете държави. По данни от 

техническия проект, дължината 

на трасето София – Димитров-

град – Ниш е около 170 км, от кои-

то на българска територия около 

62,2 км, а мястото на включване на 

газопровода към газопреносната 

мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД е в 

района на Нови Искър. Проектният 

минимален годишен капацитет на 

връзката е около 1,8 млрд. куб. м, а 

максималният е 3,2 млрд. куб. м. За-

ложено е строителството да бъде 

подкрепено от Оперативна про-

грама „Иновации и конкурентоспо-

собност 2014 – 2020“. Очакваният 

срок за въвеждане в експлоатация 

на строежа е края на 2022 г. 

В документа е заложена и 

Междусистемната газова връзка 

Гърция – България (IGB). Според ак-

туалния график на проекта IGB се 

очаква да бъде въведен в експлоа-

тация в началото на 2020 г.

Увеличаване на капацитета за 

съхранение на природен газ 

Проектът за разширение на 

ПХГ „Чирен“ се състои в поетапно 

увеличаване на капацитета на га-

зохранилището – по-големи обеми 

съхраняван газ, респективно – по-

вишени резервоарни налягания и 

постигане на по-големи дебити 

при добив и при нагнетяване. През 

май 2016 г. са приключили дейност-

ите по наземен газов анализ върху 

площта на Чиренската структура. 

Предстои да бъдат изпълнени 3D 

полеви сеизмични проучвания върху 

площта на Чиренската структу-

ра. Предвижда се те да приключат 

през втората половина на 2019 г. 

Резултатите от тях, както и от 

останалите извършени анализи, 

ще служат като основа при опре-

делянето на окончателния вариант 

за разширение на ПГХ „Чирен“ и на 

следващите стъпки, свързани с 

проектиране и строителство на 

наземни и подземни съоръжения. 

Очаква се изграждането, както и 

въвеждането в експлоатация, да са 

приключили до края на 2024 г. 

Планира се проучване на въз-

можностите за изграждане на ново 

газово хранилище. То би могло да 

обслужва не само националния, но и 

регионалния газов пазар след пред-

виденото строителство на новите 

междусистемни връзки със съсед-

ните страни. Съоръжението може 

да бъде изградено в подходяща ге-

оложка структура – в изтощени 

газови находища (на сушата или в 

морето), в солни тела (каверни) или 

във водоносен пласт. 

Развитие на мрежата чрез стро-

ителството на газопроводни 

отклонения, които са в ход

„Булгартрансгаз“ ЕАД посочва, 

че в момента са в процес на из-

граждане следните газопроводни 

отклонения: „Разлог – Банско“, „Па-

нагюрище – Пирдоп“, газопроводно 

отклонение до Свищов, както и 

газопроводно отклонение с авто-

матична газорегулираща станция 

(АГРС) до Сопот и Хисаря, което е 

в етап на проучвателни дейности.

Сред основните проекти за 

реконструкции и разширение на 

съществуващата газова инфра-

структура са:

 модернизация на съществу-

ващите системи за автоматично 

управление на газокомпресорни аг-

регати и общостанционна система 

на компресорни станции (КС) – КС 

„Вълчи дол” и КС „Полски Сеновец”; 

 изграждане на очистни съо-

ръжения (пускови и приемни камери) 

по газопроводни отклонения Девня, 

Бургас, Димитровград и Перник; 

 изграждане на Транзитен 

газопровод за Турция (лупинг) в 

участъка КС „Лозенец” – очистно 

съоръжение „Недялско“ (част от 

първа фаза на проект за модерни-

зация, рехабилитация и разширение 

на съществуващата газопреносна 

инфраструктура);

 подмяна на Преносен газо-

провод в участъка общостационна 

система (ОС) „Беглеж“ – кранов въ-

зел (КВ) „Дерманци“ – КВ „Батулци“ 

– КВ „Калугерово“; 

 подмяна на Преносен газопро-

вод в участъка ОС „Вълчи дол –ЛКВ 

Преселка“;

 реконструкция на газопро-

водно отклонение „Враца 1“ с под-

мяна на участъци и изграждане на 

приемна камера при ПГХ „Чирен” 

чрез изместване на съществува-

щата камера при ГРС „Враца”; 

 увеличаване капацитета на 

газопроводно отклонение „Търгови-

ще“; 

 основни ремонти на газотур-

бинни двигатели и планови ремонти 

и инспекции на ГТКА (газотурбо-

компресорни агрегати); 

„Булгартрансгаз“ ЕАД обяви 

поръчка за 

проектиране и изпълнение на 

три строежа чрез интегриране на 

4 броя нискоемисионни ГТКА. Пър-

вият включва реконструкция на 

КС „Петрич“ с изграждане на 1 нов 

ГТКА, вторият касае обновяване 

на КС „Лозенец“, където ще бъдат 

реализирани 2 нови ГТКА, а трети-

ят – ремонт на КС „Ихтиман“ със 

строителство на 1 нов ГТКА. Ин-

дикативната стойност на търга 

е 77 782 000,48 евро без ДДС. Сро-

кът за подаване на оферти е 11 

септември т.г. 
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Пловдивската фирма 

„Драгиев и Ко“ ООД е един-

ствен кандидат по об-

ществена поръчка за хълм 

Бунарджика, стана ясно 

при отварянето на офер-

тите. Комисията има срок 

до 12 октомври за разглеж-

дане на документацията 

и взимане на решение. По-

ръчката е с индикативна 

стойност 2 млн. лв. с ДДС. 

1 млн. лв. от тях са налич-

ни, след като бяха отпус-

нати на район „Централен“ 

от големия бюджет на об-

щина Пловдив за 2018 г. 

Останалите тепърва ще 

се търсят, затова е въве-

дена клауза за отложено 

изпълнение. 

Предметът е възста-

новяване на алейна мрежа 

и съществуваща инже-

нерна инфраструктура, 

осигуряване на достъпна 

среда, обезопасяване и 

укрепителни мероприя-

тия на скални откоси и 

акведукти, създаване на 

съвременно ниво на об-

ществено обслужване на 

парка. Срокът на догово-

ра, който ще се подпише 

с изпълнителя, е до 30 

октомври 2019 г. Тепето 

е разделено на три зони. 

Първата е най-близо до 

булеварда. За нея в доку-

ментацията по поръчката 

се посочва, че няма да се 

променя съществуващата 

алейна мрежа, а настилки-

те само ще се реновират 

на места. Планира се ре-

конструкция и възста-

новяване на площадките 

в района на акведукта 

с пързалките и под цен-

тралната алея, югоиз-

точно от Летния театър. 

Има нужда от ремонт и 

подмяна на негодните съ-

оръжения. Ще се извърши 

реновиране на басейните, 

а около пързалките е не-

обходим цялостен ремонт.

За втората, т.н. „лесо-

паркова“ зона, ще се пре-

работват някои подпорни 

зидове и ще се прави кон-

структивна експертиза. 

Необходима е рехабили-

тация и доизграждане на 

напоителната система 

и на детската площадка. 

Третата, или т.н. „висока“ 

зона, включва участъците 

от защитената терито-

рия с най-голям дял на ес-

тествена растителност, 

затова и целта е запаз-

ването й. Важно е да се 

отбележи, че не се допус-

ка ново строителство и 

изсичане на скална маса. 

Нужно е да бъде направен 

ремонт на осветлението, 

изграждане на видеонаб-

людение, възстановяване 

на напоителната система 

и захранването на водни-

те ефекти на акведукта, 

изграждане на резервоар и 

съоръжения за осигуряване 

на оборотна вода.

Община Белене изпълнява редица проекти за подо-

бряване на пътната и образователната инфраструк-

тура. Това е информирал кметът Милен Дулев. Той е 

уточнил, че единият е за пътища на стойност близо 

6 млн. лв. Според разчетите ремонтните дейности 

трябва да започнат през септември. Ще се работи 

от разклона за с. Кулина вода до Белене, както и шо-

сето до площадката за АЕЦ – Белене.

Със средства, отпуснати от държавата, в 

крайдунавския град в момента се обновява и сгра-

дата на училище „Димчо Дебелянов“. Стойността 

е 1 582 800 лв., като първата фаза е поправката на 

покрива за около 500 000 лв.

Общината кандидатства също и с проект LENA 

за развитието на дейността на „Местна инициатив-

на група Белене – Никопол“. „До края на септември 

е приемът на проекти по ОП „Иновации и конкурен-

тоспособност 2014 – 2020“. Имаме потенциал да ни 

бъдат одобрени поне 5 – 6“, е прогнозирал Дулев.

Основната част на велоалеята от края на Се-

верния плаж в Бургас до кв. „Сарафово“ е готова, 

стана ясно след инспекция на кмета Димитър Ни-

колов. „Това е най-удобното трасе за любителско 

колоездене в града, тъй като до него нямат достъп 

автомобили, а гледката е уникална – от едната 

страна е морето, от другата – Атанасовско езеро. 

Целта е маршрутът да се удължи и да стигне до 

рибарското пристанище и до самия квартал“, съоб-

щават от местния пресцентър.

Изграждането се забави малко, тъй като е част 

от по-голям и сложен проект за брегоукрепване и 

овладяване на свлачищните процеси по крайбрежи-

ето в посока кв. „Сарафово“. В момента се работи 

активно по неговата реализация.

В ход е процедурата за строителство на нова детска 

градина в най-големия жилищен комплекс в Дупница – ж.к. 

„Бистрица“, и физкултурен салон в ОУ „Неофит Рилски“. 

Прогнозната стойност на детската градина е 838 000 лв. 

без ДДС. Обществената поръчка включва проектиране, 

строителство и цялостно обзавеждане. За салона са заде-

лени 207 250 лв. Срокът за реализация и за двата проекта 

е 240 дни. Допуснати до участие в процедурата са две 

фирми. 

„Стройкомерс“ ЕООД кандидатства за двете позиции, 

като ценовите й оферти са 834 648 лв. за детската гради-

на и 206 214 лв. за физкултурния салон. Софийската фирма 

„Стандарт Строй 2003“ ЕООД е с оферта само за спорт-

ното съоръжение в размер на 205 хил. лв. Победителите 

ще се определят на база техническо предложение и цена. 

Детската градина ще бъде на терен, закупен от общи-

ната от частни стопани. Тя ще е с капацитет за 100 деца. 

Физкултурният салон в ОУ „Неофит Рилски“ пък повече от 

20 години не функционира, защото е опасен. Той ще бъде 

съборен и на негово място ще бъде изградено новото съ-

оръжение, уточняват от кметството.

Къщата на маските в брезнишкото с. Кошарево ще бъде 

открита официално на 27 септември, съобщи пресцентърът 

на Областната администрация в Перник. Тя бе реновирана по 

проект „Туризъм и традиции – цветни, забавни, атрактивни“, 

финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничест-

во INTERREG ИПП „България – Сърбия 2014 – 2020“. Партньори 

са Областна администрация – Перник и Община Цървени 

кръст, Ниш. Реконструкцията на емблематичната къща от 

Граово е на стойност 250 000 евро.

На този етап са приключили всички строително-въз-

становителни дейности по сградата, като е запазен изцяло 

автентичният й вид, както и този на оградата. Дворното 

място е облагородено с алеи, цветя и различни растителни 

видове. Завършен е и Посетителският център към ком плек-

са. Част от интересните атракции за гостите ще бъдат 

подготвените три мобилни приложения. С тях всеки посе-

тител ще научи повече за обичая „Сурва“. Апликациите ще 

позволят на всеки да може изработи своя собствена инте-

рактивна маска или да се снима с избран експонат. 

В ход е и изпълнението на вътрешното интериорно 

пространство на къщата, което ще събере сурвакарските 

уникати.

С тържествен водосвет 

кметът на община Велин-

град д-р Костадин Коев пре-

ряза лентата на новоизгра-

дения водоем „Нежовица“. Той 

е с обем 1500 куб. м, което 

е три пъти повече от вмес-

тимостта на досегашния. 

Инвестицията е в размер на 

395 196 лв. Средствата бяха 

отпуснати от държавния 

бюджет с Постановление на 

Министерския съвет. 

„Работата по справяне-

то с проблемите на водопо-

даването продължава поет-

апно. Следващата стъпка за 

цялостното решаване на ка-

зуса с водата е изграждане 

на нов водопровод, за който 

ще бъдат необходими около 

280 хил. лв.“, съобщават от 

Общината.

Междувременно са под-

менени и превключени два-

та главни водопровода в 

централната градска част, 

която се обновява по Опера-

тивна програма „Региони в 

растеж 2014 – 2020“. Сред-

ствата обаче са от бюдже-

та на община Велинград, 

тъй като частта „ВиК” не е 

включена в проекта. 

Новата визия на центъра 

ще бъде готова до 1 септем-

ври, когато е кулминацията 

на празниците по случай 70 

години от създаването на 

Велинград и 10 години от 

получаването на приза „СПА 

столица“. 
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Общо 43 полицейски управления 

и противопожарни служби в стра-

ната се обновяват в момента със 

средства по Оперативна програма 

„Региони в растеж“ (ОПРР). Инвес-

тицията надхвърля 20 млн. лв. Това 

заяви в Берковица зам.-министърът 

на регионалното развитие и бла-

гоустройството и ръководител на 

Управляващия орган на ОПРР Дени-

ца Николова. Тя, заедно с министъра 

на вътрешните работи Валентин 

Радев и с кмета на община Берко-

вица Милчо Доцов, откри обнове-

ната сграда на Районно управление 

„Полиция“ в града. Близо 240 хил. лв. 

са вложени в обекта, който е с нов 

покрив, фасада, дограма, мълниеза-

щитна система, топлоизолация по 

стените и др. След санирането се 

очаква сметките за отопление да 

паднат с около 37%.  По проекта е 

подменено и осветлението, изграде-

но е и съоръжение за достъп на хора 

с увреждания.   

„В партньорство с МВР и общи-

ните се опитваме да направим ра-

ботната среда на служителите на 

реда много по-добра, за да гаранти-

раме и сигурността на всички хора 

в населените места“, отбеляза зам.-

министър Николова. Тя добави, че 

малко над 6,5 млн. лв. от ОП „Региони 

в растеж“ се инвестират в община 

Берковица в настоящия програмен 

период – в мерки за подобряване на 

качеството на живот чрез енергий-

на ефективност на обществени и 

частни сгради. Освен това над 12 

млн. лв. от ОПРР са отделени за ре-

монт на главния път през прохода 

„Петрохан“, с  което ще се подобри 

връзката на общината със София и 

ще се увеличат възможностите за 

икономическо развитие. „Паралелно с 

инвестициите в материалната база 

на МВР, правителството осигурява 

и над 624 млн. лв. за реновиране на 

детски градини, ясли и училища във 

всички български общини“, допълни 

зам.-министър Николова. 

Кметът Милчо Доцов заяви, че 

това е първата обновена сграда по 

ОП „Региони в растеж“, която се въ-

вежда в експлоатация. Той уточни, 

че в момента в Берковица се обновя-

ват общо 14 обекта с финансиране 

от ОПРР,  от които 4 публични и 10 

жилищни здания. Други три блока се 

санират по Националната програма 

за енергийна ефективност на много-

фамилните жилищни сгради.

Министър Валентин Радев при-

помни, че един от основните приори-

тети на ръководството на МВР е да 

осигури всичко необходимо на служи-

телите си – от униформите до обо-

рудването им и добрите условия на 

труд. „Това е нашата задача, а една 

от основните отговорности на по-

лицаите е да са в помощ на хората, 

които да им вярват и да ги търсят“, 

подчерта вътрешният министър.

Премиерът Бойко Борисов се запозна с последните 

открития при разкопките на скалния град Перперикон, 

заедно с министъра на културата Боил Банов и с кмета 

на Кърджали инж. Хасан Азис. По време на визитата 

си министър-председателят посети и средновековния 

храм „Свети Йоан Предтеча“ в Кърджали, както и недел-

ното училище, новостроящия се манастирски комплекс 

и Професионалната гимназия по селско и горско стопан-

ство, която се ремонтира с 1,3 млн. лв. по Оперативна 

програма „Региони в растеж“ (ОПРР). В учебното заве-

дение се сменя дограмата, прави се хидроизолация на 

покрива и се довършва оградата на училището. 

В момента в града се ремонтират общо 6 учили-

ща със средства от ОПРР, като проектите са на обща 

стойност от близо 14 млн. лв. Това е най-голямата ин-

вестиция в образователната инфраструктура в Кър-

джали през последните 50 години.

По време на гостуването на премиера Бойко Борисов 

кметът инж. Хасан Азис му предаде папки с докладни, 

чието решение е в компетенциите на държавните ин-

ституции. Първият въпрос е за прехвърляне на собстве-

ността върху терен от Министерството на земеделие-

то, храните и горите – на Община Кърджали. Той е до с. 

Седловина, а намеренията на местната администрация 

са там да се изгради приют за безстопанствени куче-

та. Сред другите искания към премиера бяха прехвър-

лянето на 50 кв. м държавен терен за довършване на 

пристройката за Информационен център зад сградата 

на Община Кърджали, както и за отпускане на средства 

за ремонт на пасарелката, свързваща кв. „Възрожденци“ 

с района на новия пазар.

Усилено се работи по сградата на чи-

талище „Пробуда“ в кв. „Бела вода“ в Пер-

ник. Това е установила при инспекция на 

обекта кметът на града Вяра Церовска. 

Средствата за ремонтните дейности са 

346 хил. лв. и са отпуснати от Междуве-

домствената комисия за възстановяване 

и подпомагане към Министерския съвет, 

съобщиха от пресцентъра на местната 

администрация. 

Постройката ще бъде изцяло санира-

на, ще бъдат укрепени стени и подновени 

подовата настилка, ВиК и електрическа-

та инсталация. Проектът за ремонта 

включва още и изграждане на санитарни 

възли, както и подмяна на част от по-

кривната конструкция. Предвижда се и 

асфалтиране на специална площадка и 

изграждане на алеи около читалището. 

Основно ще бъдат обновени и всички по-

мещения – репетиционната зала, библио-

теката, читалнята и детската градина, 

която се помещава в нея.

„Надявам се ремонтните дейности да 

приключат в срок и обектът да влезе в 

експлоатация, за да може да се използ-

ва от самодейните състави и школи към 

читалището, които прославят града и 

страната ни на множество фестивали 

и конкурси“, е коментирала кметът Вяра 

Церовска. Тя е допълнила, че съвсем скоро 

ще отвори врати и реновираното чита-

лище в с. Драгичево.

Белла Сиракова, 
ОП на КСБ – Враца

Община Враца обяви 

обществена поръчка за 

проектирането и изграж-

дането на прожекторна 

осветителна уредба на 

стадион „Христо Ботев“. 

Индикативната стойност 

на търга е 416 666,66 лв. 

без ДДС. Средствата са 

отпуснати от Министер-

ския съвет. Дейностите 

трябва да бъдат осъ-

ществени за 90 дни.

Изграждането на про-

жекторната осветител-

на уредба следва да е в 

съответствие с изисква-

нията към спортната ин-

фраструктура на УЕФА с 

Ръководството за освет-

ление на стадиони от ниво 

D и в съответствие с БДС 

EN 12193:2009 „Светлина и 

осветление. Осветление 

на спортни съоръжения”.

Срокът за подаване 

на оферти за участие  е 3 

септември 2018 г. 

Кметът на Велико Тър-

ново инж. Даниел Панов е 

инспектирал пътните ре-

монти в старата градска 

част, съобщиха от прес-

центъра на общинската 

администрация. Общо 38 

улици и площадни прос-

транства са в процес на 

пълно обновяване с фи-

нансиране по Оперативна 

програма „Региони в рас-

теж 2014 – 2020“. Подобна 

по мащаби дейност не е 

извършвана от няколко де-

сетилетия. В основната 

си част строителството 

ще бъде завършено през 

есента. 

В момента се под-

готвя за асфалтиране ул. 

„Крайбрежна“, както и но-

вият обществен паркинг 

за автомобили и автобуси 

в подножието на крепост-

та „Царевец“. Той ще бъде 

с капацитет за 80 авто-

мобила, като ще има и 

места за туристически 

автобуси. За улеснение на 

туристите ще бъде офор-

мена и довеждаща пеше-

ходна алея.

Вече са обновени тро-

тоарите по ул. „Михаил Ке-

фалов“, а старинният кал-

дъръм по улиците „Максим 

Райкович“, „Силвестър Пе-

нов“, „Читалищна“ и „Шей-

ново“ е пренареден, като в 

стръмните участъци фу-

гирането е двойно.

Готова е и основата 

на площад „Съединение“ 

до музей „Възраждане и 

Учредително събрание“, 

който ще бъде облагоро-

ден. Старинните каменни 

плочи ще бъдат почисте-

ни и пренаредени, ще бъде 

монтирано и художестве-

но осветление.

Агенция „Пътна инфраструктура“ 

(АПИ) обяви обществени поръчки за избор 

на изпълнители на проектиране и стро-

ителство, както и за надзор на нов жп 

надлeз на пътя Велико Търново – Дебелец. 

Средствата за съоръжението са осигу-

рени от бюджета на АПИ.

Прогнозната стойност на търга за 

проектиране и изграждане на жп надлеза 

е 561 950 лв. без ДДС. Срокът за изпъл-

нение е 250 дни, от които 70 са за изгот-

вяне на техническия проект, а остана-

лите 180 – за строително-монтажните 

работи. Кандидатите могат да подават 

офертите си до 1 октомври 2018 г. Ин-

дикативната стойност на поръчката за 

строителен надзор е 15 000 лв. без ДДС. 

Офертите се подават до 27 септември 

2018 г.

Съществуващото съоръжение, с дъл-

жина 30,6 м, е на входа на Велико Търново 

от посока Габрово и премоства жп лини-

ята Русе – Стара Загора. Въведено е в 

експлоатация през 1958 г. Новият мост 

ще бъде изграден на мястото на същест-

вуващия и ще бъде с по една лента за 

движение в посока. Освен съоръжението, 

ще бъдат реконструирани и участъците 

от двете му страни до свързването им 

с пътя.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Инвестицията 
надхвърля 
20 млн. лв.
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Варненският свободен 

университет „Черноризец 

Храбър” беше домакин на 

форума „Кръговата иконо-

мика – приоритет на след-

ващия програмен период 

на ЕС“. ВСУ организира 

събитието съвместно с 

областния управител на 

Варна Стоян Пасев. Кон-

ференцията постави на-

чалото на единствената 

в България магистърска 

програма „Кръгова иконо-

мика“. Форума откри пре-

зидентът на ВСУ „Черно-

ризец Храбър” проф. д.ик.н. 

Анна Недялкова. Сред гос-

тите бяха Джордж Крем-

лис, почетен директор на 

Генерална дирекция „Окол-

на среда“ на Европейската 

комисия, под чийто патро-

наж ще се реализира нова-

та магистърска програма, 

Атанаска Николова, зам.-

министър на околната 

среда и водите, и Яанченг 

Мао, началник-отдел „Об-

разование“ в посолството 

на Народна Република Ки-

тай у нас. В събитието 

се включиха областни и 

зам.-областни управители 

и кметове от много общи-

ни, представители на биз-

неса и неправителствени 

организации от цялата 

страна.

Проф. Анна Недялко-

ва представи проекта на 

Варненския свободен уни-

верситет „Иновативно об-

разование за икономически 

растеж и социално приоб-

щаване“, който включва съз-

дадените вече иновативни 

магистърски програми в 

областта на кръговата 

икономика, предприемаче-

ството, киберсигурността 

и интелигентните систе-

ми за сигурност. Проф. 

Недялкова поясни, че резул-

татите от досегашното 

функциониране на икономи-

ката нанасят определени 

вреди на околната среда и 

създават трудно решими 

проблеми на бъдещите по-

коления. Преходът към нови 

икономически структури 

изисква различно мислене 

за националните отрасли 

и региони в светлината на 

промените и устойчивото 

развитие. То ще се постиг-

не със създаването на кръ-

гова икономика – 

модел на функциониране на 

стопанството, 

който ще даде въз-

можност да се използват 

рационално ограничените 

природни ресурси по линия 

на възстановяването и 

повторната употреба на 

материалите и произвеж-

даните отпадъци. „За оси-

гуряването на такъв модел 

на функциониране на нацио-

налното и регионалното 

стопанство са необходими 

нови знания и специали-

сти, които да осъществят 

прехода от сегашната ли-

нейна към бъдеща кръгова 

икономика. Съхраняването 

на националното богат-

ство и обществените по-

требности се нуждаят от 

ново екологично мислене и 

активни действия в посока 

на обединяване на инте-

лектуалните и стопански-

те ресурси за постигане 

на устойчиво развитие. 

Това изисква активен об-

разователен процес за над-

граждане на знанията на 

специалистите с квалифи-

кация и умения в областта 

на кръговата икономика. В 

подкрепа на прехода от ли-

нейна към кръгова икономи-

ка фокусът на ВСУ е върху 

изграждането на нов модел 

на мислене не само в про-

грамите по икономика, но 

и в области като предпри-

емачеството, архитекту-

рата, дигиталните техно-

логии, дизайна”, заяви проф. 

Недялкова.

В откриващата част 

беше изчетено привет-

ствие до участниците от 

министъра за Българското 

председателство на Съве-

та на ЕС 2018 Лиляна Пав-

лова. В него се подчерта-

ва, че приключилото първо 

председателство за стра-

ната ни е оставило трай-

ни следи в извеждането на 

преден план на темата за 

опазването на околната 

среда, управлението на 

отпадъците и защитата 

на природата като ключо-

ва тема от приоритета 

„Бъдещето на Европа и 

младите хора – икономи-

чески растеж и социално 

сближаване.“ 

„Убедена съм, че вар-

ненският форум ще стане 

двигател на трансформа-

цията към кръгова иконо-

мика. Споделените на кон-

ференцията идеи, мнения и 

практики ще са от полза за 

всички, за да се установят 

рисковете и да се преодо-

леят пречките. Защото 

искаме да живеем на една 

по-здрава, чиста и зелена 

планета”, подчертава Па-

влова. 

Областният управител 

Стоян Пасев обърна внима-

ние, че следващият програ-

мен период 2021 – 2027 г. е 

особено важен. Той допълни, 

че промяната в мисленето 

– и в областите, и в общи-

ните, а и на бизнеса – за 

преминаване от линейна 

към кръгова икономика, ще 

е ключова. По този начин 

ще се създават нови ра-

ботни места, ще се раз-

виват иновативни техно-

логии и 

ще се повиши конкуренто-

способността във всички 

сфери на икономиката.

„Китайските универси-

тети искат и успяват да 

засилят сътрудничество-

то си с ВСУ „Черноризец 

Храбър”. Мултидисципли-

нарният подход на магис-

търската програма, която 

започва, ще покрие правни, 

икономически и научни ас-

пекти, свързани с кръгово-

икономическия подход, кой-

то предстои да изучават 

вашите студенти. Това е 

важна стъпка”, заяви Яан-

ченг Мао.

На свой ред Джордж 

Кремлис направи презен-

тация на тема „Кръгова 

икономика. План за дейст-

вие на ЕС”. Според него 

именно кръговият модел ще 

промени начина на мислене 

по отношение на икономи-

ческите и обществените 

отношения, както и разби-

рането ни за опазването 

на околната среда. „Нови-

те образователни подходи, 

целящи да насърчат кре-

ативното мислене и спо-

собността да се намери 

общото между различните 

дисциплини, сектори и цен-

ностни вериги, ще бъдат 

от решаващо значение за 

допълване на настоящите 

и бъдещите усилия на Евро-

пейския съюз и членовете 

му”, подчерта той. Изказ-

ването на Джордж Крем-

лис бе допълнено с пред-

ставянето на подкрепящо 

писмо до варненския форум 

от Даниел Калеха Креспо, 

генерален директор на Ге-

нерална дирекция „Околна 

среда” на ЕК. В него бяха 

посочени възможностите, 

които съществуват по от-

ношение на финансирането, 

управлявано от Генерална 

дирекция „Образование, 

младеж, спорт и култура”, 

както и на Генерална ди-

рекция „Научни изследвания 

и иновации” на ЕК. 

Сред темите на конфе-

ренцията бяха и отпадъци-

те като 

алтернативен суровинен и 

енергиен ресурс

и състоянието и про-

блемите на преработка-

та им. Върху тези въпро-

си се спря зам.-министър 

Атанаска Николова. „Цел-

та на нашата държава 

е до 2040 г. да има 65% 

оползотворяване на бито-

вите отпадъци. България 

е страна, която работи 

и до голяма степен се 

справя успешно с устой-

чивото управление на от-

падъците“, каза още тя. 

Николова обясни, че има-

ме различни успехи спо-

ред вида на отпадъците. 

„При отделното събиране, 

рециклиране и оползотво-

ряване на тези от елек-

тронно и електрическо 

оборудване, от акумула-

торни батерии, България 

е водеща в европейски ма-

щаб, но има сфери, в кои-

то е във втората полови-

на на класацията“, посочи 

зам.-министърът. Нико-

лова обясни, че една от 

тези сфери е оползотво-

ряването, рециклирането 

и повторната употреба 

на битовите отпадъци. 

Новата магистърска 

програма „Кръгова иконо-

мика“ на ВСУ „Черноризец 

Храбър” ще отговори на об-

ществените потребности 

и ще подпомогне младите 

хора да се реализират в 

професиите на бъдещето. 

Тя ще се осъществява с 

подкрепата на Министер-

ството на околната среда 

и водите. В рамките на 

обучението са предвидени 

стажове във фирми и гра-

дове с добри практики и 

иновативни решения, както 

и възможности за финанси-

ране на студентски изслед-

вания и разработки.

Областният управител Стоян Пасев, Джордж Кремлис, почетен директор на ГД „Околна 

среда” на ЕК, Атанаска Николова, зам.-министър на околната среда и водите, и Яанченг Мао от 

Посолството на Китай у нас

Проф. д.ик.н. Анна Недялкова - президент на ВСУ

Участниците във форума

ВСУ „Черноризец Храбър”

Снимки авторът
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Проф. Тотев, освен всички 

административни длъжнос-

ти и обществени задължения, 

които имате като ректор на 

МГУ „Св. Иван Рилски, Вие сте 

и ръководител на катедра „Под-

земно строителство”, която е 

най-близка до тематиката на в. 

„Строител”. Ваши възпитаници 

работят и на един от най-голе-

мите обекти в столицата – ме-

трото.

Нещо повече, аз съм един от 

основателите на катедрата и 

неин ръководител от 1999 г. За 

изминалите години ние обучихме 

и дадохме добра основа на профе-

сионалния път на много инженери, 

които работят не само в метро-

политена, но и в чужбина, и то 

на обекти с по-специални начини 

на строителство. Например наш 

възпитаник, докторант в кате-

дра „Подземно строителство”, 

работи по изграждането на ме-

трото в Дубай. Още от началото 

на ангажиментите ми като ръко-

водител на катедрата поканих 

проф. д-р инж. Стоян Братоев да 

преподава на нашите студенти. 

Тази покана не беше случайна. 

Проф. Братоев е най-големият 

специалист у нас по метростро-

ителство и какво по-хубаво от 

това, такъв високоерудиран чо-

век да предаде огромния си опит. 

Иначе катедрата е много 

добре ситуирана, с достатъчно 

голям научен потенциал. При нас 

са някои от най-добрите специа-

листи по механика, като проф. 

д-р инж. Божидар Божинов, който 

независимо че е на почетната 

възраст от 86 години, продължа-

ва да преподава. Също така проф. 

д-р инж. Николай Жечев, проф. дтн 

инж. Валери Митков и, разбира се, 

младите научни работници, кои-

то подготвихме да продължат 

нашата преподавателска анга-

жираност, когато поколението 

ни приключи професионалната си 

дейност. 

Ръководите един от най-

престижните университети 

в България. 65 години той под-

готвя инженери по строителни, 

геоложки, минни и електромеха-

нични специалности. Възпита-

ниците ви лесно ли си намират 

работа?

65 години са малко и много на 

брой. Но все пак пред нас стоят 

отговорни задачи, които трябва 

да изпълним. Безспорно е, че МГУ 

е единственото висше учили-

ще в страната, което подготвя 

кадри за добивната индустрия. 

Обучаваме инженери за науката 

за земята, строителството, 

архитектурата, геодезията, ге-

отехниката. Все области, които 

са широко застъпени в бранша. 

През годините ние успяхме да 

съхраним традициите на модерен 

учебен процес, на уважавани на-

учни работници, които предават 

своите знания на следващите по-

коления. За тези 65 години ние по-

лучихме и обществено признание. 

При разделянето на бившата 

„Политехника“ през 1953 г. е съз-

даден Минно-геоложкият инсти-

тут. Катедрата „Минно дело” се 

занимаваше със строителство-

то на рудници. Тогава тези под-

земни съоръжения бяха много – в 

Перник, Бобов дол, мина „Бистри-

ца”, „Марбас”, „Балканбас”, Сво-

генския балкан. По искане на пер-

нишките миньори още от 1903 г. 

княз Фердинанд определя и Ден на 

миньора.

Освен въглищните подземни 

рудници – към 30 на брой, в Родо-

пите имахме много мини за под-

земен добив на различни видове 

руда, някои от които вече са из-

черпали запасите си и са преус-

тановили дейността си. Сега в 

системата на „Минстрой” рабо-

тят съоръжения край Златоград, 

Мадан, рудник „Върба – Батанци”. 

С други думи – подземното стро-

ителство продължава възходящо-

то си развитие. Рудникът е жив 

организъм с всичките разноо-

бразни връзки вътре в него, начин 

на движение на въздуха и прочие.  

След това наши възпитаници 

започнаха работа в инфраструк-

турата – тунелното строител-

ство на магистралите и пъти-

щата. Последва усвояването на 

градските територии в дълбочи-

на, изграждането на подлези, на 

дълбоки гаражи и всичко онова, 

което е под земята. И, разбира се, 

софийското метро, което също е 

свързано с подземната инфра-

структура и където инженерите 

от нашия университет намират 

отлично приложение на своите 

знания и подготовка. 

Международните контакти 

на МГУ с университети и науч-

ни институции от Германия, 

Австрия, Русия, Испания, Пол-

ша, Румъния, Словакия, Унга-

рия, Сърбия, Македония, Англия, 

САЩ, Франция, Турция и Гърция 

са много активни. Ползотворно 

ли е това сътрудничество?

Връзките на нашия универси-

тет със сродни висши училища 

в Европа и света са много и са 

устойчиви. След 1989 г. имаше 

един период на затишие в об-

ластта на международното съ-

трудничество между научните 

институти. Днес мога да кажа, 

че благодарение на съхранените 

контакти на авторитетни коле-

ги и имена в областта, равнище-

то на научния обмен между уни-

верситетите е на много високо 

равнище. Само ще спомена, че за 

празника на МГУ „Св. Иван Рилски” 

пристигат гости от 15 – 20 чуж-

ди висши учебни заведения. Обме-

нът на преподаватели, на студен-

ти и докторанти е много полезен. 

Продължаваме да развиваме тази 

тенденция. 

Като председател на Съве-

та на ректорите на висшите 

училища в Република България 

Вие вероятно имате и най-ши-

рок поглед върху приключилата 

кандидатстудентска кампания. 

Как ще я определите?

Като трудна за всички ви-

сши учебни заведения. Аз и мо-

ите колеги знаем причините, но 

в крайна сметка трябва да сме 

реалисти, да се съобразяваме с 

това, което страната ни пред-

лага като човешки потенциал. 

Явно университетите, по-голя-

мата част от тях, трябва да 

направят преоценка на всичко, с 

което се занимават – при липса-

та на студенти и при явна демо-

графска криза. В сложното вре-

ме, в което сега се намираме, 

да си позволяваме да обучаваме 

в много висши училища по едни и 

същи специалности, е дейност, 

лишена от логика. В случая не 

говоря като ректор на универ-

ситет, който е единствената 

държавна образователна и на-

учна институция в страната, 

осигуряваща в продължение на 

повече от шест десетилетия 

научното обслужване и подго-

товка на висококвалифицирани 

специалисти за нуждите на ми-

нерално-суровинния отрасъл – 

гръбнака на българската иконо-

мика. Например не е нормално да 

се учи „Икономика” на 30 места. 

И не само тази специалност. 

Както е казал народът, едно 

кило брашно да имаш – дай го 

на хлебаря да ти изпече хляб. Не 

може във всеки университет да 

се обучават студенти по специ-

алности, за които самите учи-

лища нямат реална готовност.

Освен това, като произвежда-

ме такива кадри, те къде се реа-

лизират след дипломирането си? 

Произвеждаш нещо, за да го реа-

лизираш, това е логиката. За на-

шия университет е лесно, защото 

имаме жива добивна индустрия, 

работеща, развиваща се. Всеки 

един от завършващите МГУ, сти-

га да желае, може да си намери 

работа по специалността. Дали 

в рудниците, дали в метрото или 

в друг вид строителство, за на-

шите възпитаници проблеми за 

професионална реализация няма. 

И това е нашето предимство.

Нима е необходимо човек с две 

или три магистратури да стане 

сервитьор и да получава 2000 лв. 

заплата, защото не може да се 

реализира професионално с дипло-

мата си за висше образование? И 

ние, и държавата има над какво 

сериозно да се замислим. 

Държавата трябва да плаща 

за обучението на такива кадри, 

каквито иска да ползва. Не сме 

толкова богати, че да инвести-

раме в подготовката на специа-

листи, които отиват да търсят 

по-доброто заплащане на Запад. И 

бизнесът непрекъснато да тръби, 

че няма инженери. Няма и да има, а 

другите страни, без да са вложи-

ли и едно евро, получават нашите 

знаещи и можещи специалисти. 

Оплакват се колегите, че 

няма хора за свободните места 

за прием. Няма, защото са обяве-

ни много места, а кандидат-сту-

дентите по принцип са малко, а и 

мнозина предпочитат да учат в 

чужбина. Важното е тези млади 

хора, които дойдат да се обуча-

ват при нас, да са изключително 

мотивирани да завършат именно 

нашите специалности.

И все пак, с какво различно 

тази учебна година Вашият уни-

верситет ще посрещне първо-

курсниците?

Революционни промени, разби-

ра се, няма да има. Единствената 

новост е, че тази година ще за-

почне чуждоезиково обучение на 

английски език по екология. 

През последните години 

КСБ проведе редица инициати-

ви, свързани с определянето на 

най-доброто решение за лот 

3.2, в които се включиха учени, 

експерти, еколози. Вие също бя-

хте член на Експертния съвет 

към КСБ. Благодарение на съв-

местните усилия се установи, 

че преминаването на магистра-

лата през Кресненското дефи-

ле чрез 15-километров тунел е 

нецелесъобразно, екологично и 

икономически необосновано, и 

експертите настояха за алтер-

нативен вариант. През 2016 г. 

беше подписна обща Декларация 

в подкрепа на избрания вариант 

за лот 3.2 на АМ „Струма“.

Декларацията действително 

беше подписана от най-големи-

те специалисти в областта на 

пътното и подземното строи-

телство и всеки откровено заяви 

своето мнение. Важното е стро-

ителството да тръгне и най-по-

сле този участък да се изгради. 

Учудващ е фактът, че след като 

се забави процесът на строител-

ството на АМ „Струма” заради 

вариантите на лот 3.2, които 

се обсъждаха, сега стигнахме до 

нова причина за забавяне – този 

път на лот 3.1 - археологията. 

Недопустимо е човешкият жи-

вот, загубите за икономиката, 

за туристическия бранш, за 

междудържавните отношения 

да бъдат оставяни в ръцете на 

определени хора, които искат те 

и организациите им по някакъв 

начин да имат известност. Ис-

тинско, реално строителство на 

автомагистрала „Струма” – това 

иска обществото!

Проф. д-р инж. Любен Тотев, ректор на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“:

Снимки Румен Добрев
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„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.

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

®

10

С оглед времето, необходимо за подготовка на материалите, 

очакваме потвърждение до 30 септември 2018 г. 
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: Проектиране и изграждане на съпътстваща тех-

ническа инфраструктура

Наименование: Основен ремонт на надлез „Катекс” – участък от 

бул.„Розова долина”, от кръговото кръстовище с ул.„Бачо Киро” до пътен 

възел на околовръстен път – гр. Казанлък

Наименование: Избор на изпълнител за извършване на СМР на 

строеж за реализация на подобект: „Работен проект за ВиК мрежа на 

кв. „Овча купел – стара част“, подетап I „А”

Наименование: Изпълнение на строително – монтажни рабо-

ти по проект: „Почистване на речното корито за осигуряване на 

проводимост та при високи води на р. Арда при границата с Република 

Гърция и укрепване на бреговете до Помпена станция за питейни води 

с. Славеево“

Наименование: Подмяна на част от водопроводна мрежа в град 

Свиленград – изготвяне на работни проекти, строителство и осъщест-

вяване на авторски надзор“

Наименование: Ремонт на вътрешен двор със зона за паркиране 

на Предклиничен университетски център към Медицински факултет 

при Медицински университет – София

Наименование: Ремонт на покривното покритие и първи етаж от 

сградата на хотела във Военно-почивен дом „Созопол”

Наименование: Реконструкция на входни пешеходни зони в южна-

та и северната част на площадно пространство в гр. Горна Оряховица

Наименование: Извършване на строително – монтажни работи 

при изпълнение на проект: „Рехабилитация на съществуващи общински 

пътища и съоръжения и принадлежностите към тях на територията 

на община Садово“

Наименование: Изпълнение на СМР по проект „Основен ремонт /ре-

хабилитация/ на Път VRC 1067, Криводол – Бойчиновци / Ракево – Баурене“

Наименование: Избор на изпълнител за реализация на проект по 

обособени позиции: Обособена позиция №1: „Инженеринг – проектиране, 

изпълнение и осъществяване на авторски надзор на път до археологи-

чески обект: Скална църква – гр. Никопол” и Обособена позиция № 2: 

„Инженеринг – проектиране, изпълнение и осъществяване на авторски 

надзор на обект: Музей на открито – Археологически парк „Пристани на 

времето”, финансиран чрез програма „ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГА-

РИЯ” и национално съфинансиране”

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

Възложител: Община Пловдив

Oсн. предмет: 45000000

Прогнозна стойност: 534 627.57 лева

Краен срок за изпълнение: Крайна дата:  

04/01/2020 

Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 17/09/2018   Местно време: 

17:15  

Отваряне на офертите: гр. Пловдив, пл. 

„Стефан Стамболов“ №1, ет. 3, зала №36

Дата: 18/09/2018 Местно време: 12:00 

За контакти: Елена Караманова - юрист

Факс: +359 32660571

Адрес: пл. „Стефан Стамболов” №1

Адрес на възложителя: www.plovdiv.bg

Телефон: +359 32656800

E-mail: todor_todorov@plovdiv.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=863242&mode=view

Възложител: Медицински университет - Со-

фия

Oсн. предмет: 45200000

Прогнозна стойност: 436 900.00 лева

Краен срок за изпълнение: Продължител-

ност в дни: 135

Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 17/09/2018    Местно време: 

16:30 

Отваряне на офертите: 1431 гр. София, бул. 

„Акад. Иван Евстатиев Гешов“ №15, ет. 12, 

заседателна зала 6, сграда на НЦОЗА

Дата: 18/09/2018 Местно време: 10:00 

За контакти: инж. Добрин Нешев

Факс: +359 29152-169

Адрес: бул. „Акад. Ив. Евст. Гешов“ №15

Адрес на възложителя: http://mu-sofia.bg/

Телефон: +359 29152-169

E-mail: ks@mu-sofia.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=863362&mode=view

Възложител: Изпълнителен директор на Из-

пълнителна агенция „Военни клубове и воен-

но-почивно дело” – публичен възложител по 

чл. 5, ал. 2, т. 12 от ЗОП

Oсн. предмет: 45000000

Прогнозна стойност: 390 665.86 лева

Краен срок за изпълнение: Продължител-

ност в дни: 60

Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 17/09/2018    Местно време: 

17:30 

Отваряне на офертите: гр. София, бул. „Цар 

Освободител” №7

Дата: 18/09/2018 Местно време: 14:00 

За контакти: Диана Ташева

Факс: +359 29810731

Адрес: бул. „Цар Освободител“ №7

Адрес на възложителя: www.militaryclubs.bg

Телефон: +359 29221774

E-mail: d_tasheva@militaryclubs.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=863338&mode=view

Възложител: Община Горна Оряховица

Oсн. предмет: 45000000

Прогнозна стойност: 352 500 лева

Краен срок за изпълнение: Продължител-

ност в месеци: 6

Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 12/09/2018    Местно време: 

17:00 

Отваряне на офертите: Горна Оряховица, 

зала 114 при Община Горна Оряховица

Дата: 13/09/2018   Местно време: 10:00 

За контакти: Зорница Тананеева – младши 

експерт „Обществени поръчки“

Факс: +359 61860203

Адрес: пл. „Георги Измирлиев“ №5

Адрес на възложителя:  h t tp : / /www.g-

oryahovica.org/

Телефон: +359 61860874

E-mail: go_op_104@abv.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014

&id=863124&mode=view

Възложител: Община Садово

Oсн. предмет: 45233000

Прогнозна стойност: 5 334 340,68 лева

Краен срок за изпълнение: Продължител-

ност в дни: 720

Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие:  03/10/2018   

Местно време: 17:00 

Отваряне на офертите: Заседателната 

зала на община Садово на Адрес: град Садо-

во, област Пловдив, ул. „Иван Вазов“ №2, ет.4

Дата: 04/10/2018 Местно време: 13:00 

За контакти: инж. Костадин Делчев

Факс: +395 031182500

Адрес: ул. „Иван вазов“ №2

Адрес на възложителя: http://www.sadovo.bg/

Телефон: +395 031182601

E-mail: obsadowo@abv.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_201
4&id=864479&mode=view

Възложител: Община Никопол

Oсн. предмет: 45000000

Прогнозна стойност: 4 106 133,61 лева

Краен срок за изпълнение: Крайна Дата: 

31/07/2019 

Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие:  18/09/2018   

Местно време: 17:00 

Отваряне на офертите: гр. Никопол, Община 

Никопол, ул. „Ал. Стамболийски” №5, стая 212

Дата: 19/09/2018 Местно време: 10:00 

За контакти:  Илияна Великова; Петьо Данков

Факс: +359 65412764

Адрес: ул. „Ал. Стамболийски“ № 5

Адрес на възложителя: http://www.nikopol-bg.

com

Телефон: +359 65412190

E-mail: obstinanil@abv.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=864549&mode=view

Възложител: Община Криводол

Oсн. предмет: 45233000

Прогнозна стойност: 3 893 045,69 лева

Краен срок за изпълнение: Продължител-

ност в месеци: 30

Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие:   21/09/2018    

Местно време: 17:00 

Дата:  25/09/2018     Местно време: 11:00 

За контакти: инж. Иван Иванов

Факс: +359 91172506

Адрес: гр. Криводол, ул. „Освобождение“ № 13

Адрес на възложителя: http://krivodol.com/

Телефон: +359 879396961

E-mail: krivodol@dir.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=864484&mode=view

Възложител: Община Казанлък

Oсн. предмет: 45233222

Прогнозна стойност: 2 083 333,33 лева

Краен срок за изпълнение: Продължител-

ност в месеци: 9

Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 25/09/2018   

Местно време: 17:30 

Отваряне на офертите: гр.Казанлък, бул. 

„Розова долина“ №6, Административна сграда 

на Община Казанлък, стая 8 – партер

Дата: 26/09/2018 Местно време: 15:00 

За контакти:  инж.  Мехмед Осман – 

ст.експерт ТИКС; Мила Джамбазова – юрис-

консулт

Факс: +359 43198-265

Адрес: бул. „Розова долина“ №6

Адрес на възложителя: https://www.kazanlak.

bg/index.php

Телефон: +359 43198-273/+359 43198-283

E-mail: m.dzhambazova@kazanlak.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=864413&mode=view

Възложител: СО – район „Овча купел”

Oсн. предмет: 45332000

Прогнозна стойност: 1 549 324,28 лева

Краен срок за изпълнение: Продължителност 

в дни: 180

Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 21/09/2018   

Местно време: 17:00 

Отваряне на офертите: Сградата на район-

ната администрация 

Адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III” № 136В – 

заседателна зала, II ет.

Дата: 25/09/2018 Местно време: 10:30 

За контакти: инж. Искра Панчева

Факс: +359 29559568

Адрес: бул. „Цар Борис III“ №136В

Адрес на възложителя: www.ovchakupel.bg

Телефон: +359 29554462

E-mail: sook@mail.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014

&id=864427&mode=view

Възложител: Община Ивайловград

Oсн. предмет: 45246200

Прогнозна стойност: 880 796 лева

Краен срок за изпълнение: Продължител-

ност в месеци: 12

Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 21/09/2018   

Местно време: 17:30 

Отваряне на офертите: гр. Ивайловград,  

ул. „България“ №49, стая 307

Дата: 24/09/2018 Местно време: 11:00 

За контакти: Диана Овчарова – кмет

Факс: +359 36616022

Адрес: ул. „България“ №49

Адрес на възложителя: www.ivaylovgrad.bg

Телефон: +359 36616090

E-mail: oba_ivaylovgrad@abv.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=864513&mode=view

Възложител: Община Свиленград

Oсн. предмет: 45000000

Прогнозна стойност: 653 900 лева

Краен срок за изпълнение: Продължител-

ност в дни: 120

Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие:  25/09/2018  

Местно време: 17:00 

Отваряне на офертите: Общинска админи-

страция – гр.Свиленград, бул. „България” №32, 

ет.2, Малката заседателна зала

Дата: 27/09/2018 Местно време: 10:00 

За контакти: Грозденка Дюлгерова, Магда-

лена Йосифова

Факс: +359 37974371

Адрес: бул. „България“ № 32

Адрес на възложителя: 

http://www.svilengrad.bg/

Телефон: +359 37974-308 /+359 37974-351

E-mail: obshtina@svilengrad.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=864388&mode=view
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Елица Илчева

Много специалисти при-

знават, че еклектичният 

стил, който в последните 

години е на мода, е един от 

най-трудните за реализира-

не в интериорния дизайн. Не 

е лесно да се създаде инте-

риор, който да е смесица от 

стилове и в който всичко е 

добре балансирано. Един от 

образците на луксозната 

еклектика е домът на вели-

ката Коко Шанел на париж-

ката улица Rue Cambon. В 

сградата на номер 31 мод-

ната икона работи, посре-

ща клиенти и гости, а през 

последните седем години 

от живота си излиза оттук 

само за да спи в апартамен-

та си в близкия хотел „Риц“, 

където почива на 10 януари 

1971 г. 

Пететажна сграда от-

вън грее с прозорците си с 

бели сенници и мотиви от 

ковано желязо. Централно 

на фасадата, на черен фон 

с бели букви е изписано 

CHANEL. При отваряне на 

стъклената врата и днес 

се усеща уханието на №5. 

Вито стълбище, цялото в 

огледала, води към царство-

то на прочутата дизайнер-

ка. Именно от едно от стъ-

палата тук Габриел тайно 

наблюдавала реакциите на 

клиентите, които разглеж-

дали колекциите в бутика на 

партерния етаж. 

Апартаментът на мад-

моазел е на третия етаж. 

Вътре се влиза с дълъг ключ, 

който неочаквано се про-

мушва в незабележима клю-

чалка в едно от огледалата, 

което всъщност е врата. 

Шанел ревностно поддържа-

ла статута на недвижимия 

имот като работилница и 

затова в апартамента там 

нямала спалня. Четирите 

стаи приличат по-скоро 

на музей, защото буквално 

са натъпкани с експонати. 

Сред тях сега се откриват 

и лични вещи, като очи-

ла върху бюрото, ветрило 

и таро карти. Казват, че 

емоцията е определяла все-

ки избор на предмет тук. 

Като се започне с лакирани-

те дървени паравани Коро-

мандел, към които била така 

пристрастена, че стигнала 

дотам, да притежава 32. 

На всичко отгоре така ги 

обожавала, че непрестанно, 

като някой номад, ги носела 

със себе си от дом в дом, 

а понякога пък ги ковала на 

стените като гоблени. 

Въпреки че Шанел е сим-

вол на минимализъм в мода-

та, в интериора на дома й 

няма нищо черно или бяло, 

има само разточителство. 

Казват, че това е терито-

рията, на която тя никога 

не е устоявала на съблазни-

те, както и че никога не е 

имала теория по въпроса 

как трябва да се обзавеж-

да един имот, но пък знаела 

точно какво иска да прави. 

Затова днес всеки е свобо-

ден да разкодира този инте-

риор. 

Барокът определено 

доминира над всичко, а ек-

лектизъм размива граници-

те на стилове от векове и 

цивилизации. Скъпоценните 

лакирани покрития, разкош-

ните огледала и кристални 

полилеи съжителстват с 

по-строги линии. Всеки спе-

циалист днес може да се 

наслади на майсторство-

то, с което Шанел успешно 

извършва тези невероят-

ни, невъзможни за копиране 

комбинации, вдъхновени от 

собствените й срещи, пъ-

тувания и страсти.

Още от антрето на очи 

се набиват огледала и спо-

менатите вече китайски 

паравани, лакирани в охра 

или злато. Централно мяс-

то е отредено на широкия и 

дълбок фотьойл, тапициран 

в бял сатен. В този стол 

Шанел била заснета през 

1937 г. от фотограф, а годи-

ни след това тя успява да го 

купи от 

него,  за 

да го по-

стави в своя дом. Над него 

е закачено осмоъгълно огле-

дало от XVIII век със скосени 

ръбове и двуглав орел. 

Салонът изобилства от 

съкровища, защото именно 

тук стопанката прекарва 

голяма част от своето вре-

ме. Отново виждаме пара-

вани, а на многото полици 

на стените са подредени 

по цвета на кожените си 

корици дебели книги. Широк 

велурен диван служи едно-

временно за трон и дневно 

легло. Казват, че привилеги-

ята да сядат там, където 

тя се вдъхновявала и си по-

чивала, имали само най-близ-

ките й приятели, а за други-

те били дървените френски 

кресла с позлата и ниски 

крака от XVIII век. Ниските 

маси пък са особено ценни, 

защото й били подарени от 

херцога на Уестминстър. 

Сред артефактите тук 

са кристални свещници, 

позлатени лъвове, камили 

от камък, бронзови елен и 

сърна и една изключителна 

жаба. Прави впечатление, че 

всички животни са по двой-

ки, което някои свързват 

с никога нереализираната 

й мечта за семеен живот, 

а според други са израз на 

желанието й да открива си-

метрия във всичко. 

Изключително ценна е 

и масата с житния сноп до 

камината. Бижутерът Ро-

бърт Госенс изработва сноп 

от златни класове като ос-

нова на стъкления плот. Зад 

нея е камината, която се из-

ползвала почти целогодиш-

но, защото фината дама 

мразела студа. Там среща 

си правят Изток и Запад: 

египетска маска, главата 

на азиатска богиня и бял 

мраморен бюст на гръцката 

Венера. Забелязва се и лика 

на Буда до бронзова икона.

Шанел пазела любимите 

си предмети близо до себе 

си – бронзовата ръка на 

нейна приятелка, пластика 

от Диего Джакомети, коя-

то е поставена на една от 

китайските маси, които тя 

използвала за „разтегател-

ни краища“. Но най-ценни 

за нея били двете черве-

нeещи кутии, златни от-

вътре и гравирани с герба 

на Уестминстър. От тях 

се изгражда философията 

за откриването на лукса. 

Той е вътре, в същността, 

а не на показ. Шанел обича-

ла златото заради цвета. 

Предпочитала спуснатите 

пердета и кехлибарената 

светлина на лампите. Неиз-

вестен художник е направил 

полилея в салона от амети-

сти и кристали, с цъфтеж 

на камелии. Завършвал е с 

огромна, висяща кристал-

на топка, която след време 

Шанел поставя на масата 

пред дивана. 

Макар и в скромен раз-

мер, трапезарията, без из-

ненада, е опасана от два 

огромни паравана – от 10 

и 12 пана. Масивната маса 

за хранене в стил Луи XIII 

е от орехово дърво, укра-

сена със златни раковини 

– пепелници и лъвове. Две 

барокови конзоли, закупе-

ни от Венеция, затварят 

пространството от двете 

му страни. Техните основи 

са позлатени статуи, пред-

ставящи лятото и есента 

– с пищна реколта и богат 

гроздобер. Шанел заменя 

мраморните плотове на ма-

сите с черен лак, за да може 

кристалните свещници да 

се отразяват по-добре. Си-

метрията отново е налична 

– с две осмоъгълни италиан-

ски огледала, чиито криста-

ли си съперничат с тези на 

полилея. Казват, че осемте 

стола, тапицирани в бежов 

велур в стил Луи XVI, никога 

не били напълно заети...
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Зданието е обвито с вълнообразна фасада, 
която оптимизира слънчевата ориентация 

Страницата 
подготви 
Емил Христов

В Шенжен, Южен Ки-

тай, изградиха енергос-

пестяващ и иновативен 

небостъргач. Той ще бъде 

основен офис на местната 

Shenzhen Energy Company. 

Сградата се състои от 

2 кули – едната с височи-

на 220 м, а другата 120 м, 

като двете са свързани с 

34-метров подиум. 

Постройката е обви-

та с вълнообразна фасада, 

която оптимизира слънче-

вата ориентация, като 

същевременно намалява 

консумацията на енергия. 

Външната стена е специ-

ално проектирана така, 

че да намали слънчевата 

светлина и отблясъците. 

В същото време ориен-

тацията на самата кон-

струкция е съобразена с 

така наречените пасивни 

слънчеви стратегии. За 

изобилие от естествена 

светлина на северната 

страна на обекта са на-

правени големи отвори, а 

при южната е постигна-

то минимално излагане на 

слънчевото греене. Инте-

ресната визия на висока-

та сграда се допълва от 

зелени покриви.

Авторите на проекта 

обясняват, че зданието е 

класически небостъргач 

със съвременен интерфейс 

на външните елементи, с 

който е създаден макси-

мален комфорт и качество 

вътре.

Ц е н т р а л а т а  н а 

Shenzhen Energy Company 

е с обща площ 96 000 

кв. м. Тя включва не само 

офиси, но и лоби, конфе-

рентен център, кафене и 

изложбено пространство. 

Местата за посетители 

и за работници са разде-

лени. Комерсиалните прос-

транства са достъпни в 

северния и южния край на 

обекта, докато офис слу-

жителите влизат откъм 

площад пред лобито.

Белгия планира да изгради най-голе-

мия фотоволтаичен парк в страната. 

Очаква се строителството на 100-ме-

гаватовия соларен център „Кристал“ да 

стартира най-рано през октомври т.г. 

Той ще бъде разположен в близост до град 

Ломел във фламандската провинция Лим-

бург. Разработчикът на проекта е мест-

ната инвестиционна агенция Limburgse 

Investeringsmaatschappij. Министърът на 

енергетиката на Фландрия Барт Томе-

лийн е съобщил, че паркът ще бъде по-

строен от компанията Engie Fabricom, 

част от френската Engie. 

По думите на Томелийн  „Кристал“ ще 

има право да продава електроенергия на 

цена от 78 евро за мегаватчас. Стой-

ността е определена чрез „фактор за об-

вързване“ – подход, въведен от фламанд-

ското правителство през 2013 г. с цел 

разграничаване на подкрепата за различ-

ните технологии за възобновяема енергия 

и за предотвратяване на прекомерното 

субсидиране на чистите енергии.

Тарифата ще бъде гарантирана за 

период от 15 години. Първоначално цяла-

та мощност ще се използва от Nyrstar 

- местен производител на цинк и олово, 

а на по-късен етап ще могат да бъдат 

включени и други потребители.

Токио оглави класацията на индекса 

на Иновативните градове в света, като 

изпревари Лондон (второ място) и Ню 

Йорк благодарение на развитието си в 

областта на роботиката и 3D производ-

ството. Япония отдавна си е спечелила 

репутацията на държава, която внедрява 

бързо иновации. Наскоро страната пред-

стави технология за лицево разпознаване 

и не спира да инвестира в изкуствен инте-

лект за коли, болници и финансови услуги. 

Кристофър Хайър, директор на доставчика 

на търговски данни 2thinknow, който пуб-

ликува ежегодната класация, е споделил, 

че това, че Токио е засенчило конкурентни 

градове като Бостън, е изненада. 

Индексът оценява градовете по 162 

показателя, сред които уеб цензура, раз-

пределение на богатството и потенциал 

за зелен бизнес. Челни места в класацията 

заемат още Сидни и Сеул. В топ пет попа-

да и Сан Франциско. По-малки американски 

градове, като Сан Диего, Портланд и Оу-

кланд, също имат високи резултати, тъй 

като са привлекателни за технологични 

компании, които не могат да си позволят 

цените в Сан Франциско. 

Като цяло Европа губи позиции в класа-

цията с по-малко градове в топ 100 в срав-

нение с предходни години.

Американската компания Ford представи 

прототип на автомобилно стъкло за незрящи. 

То позволява на нуждаещите се да си пред-

ставят пейзажа зад прозореца на движещата 

се кола. Системата с наименованието Feel 

The View прави фотоснимки на местността, 

които се превръщат във висококонтрастни 

черно-бели изображения. Те ще се визуализи-

рат благодарение на специални светодиоди, 

които ще се проектират върху автомобилно-

то стъкло. Иновативната система ще позво-

лява на пътника да пресъздава в своето въ-

ображение околния пейзаж. Освен това тя ще 

съпровожда картината със звуково описване 

на околната местност чрез аудио-информа-

ционната система на автомобила. 

Новият прототип на умния автомобилен 

прозорец е направен от Ford в Италия съв-

местно с компанията Aedo, специализирана в 

производството на устройства за хора със 

зрителни проблеми. Ford разработва и специа-

лен светещ код за дронове – аналог на авто-

мобилните номера. Въвеждането на такива 

идентификационни номера ще позволи отдалеч 

да се разпознават летящите апарати и да се 

установяват техните собственици.

Архитектурното студио 

Hadid Architects представи 

проект за скулптурен небос-

търгач в Малта. Сградата 

е модерна, с характерните 

за Заха Хадид извити линии. 

Бъдещата постройка ще 

носи името Mercury Tower 

и ще бъде най-високата 

в страната. Тя ще на 31 

етажа и с височина 112 м. 

Зданието ще се издига в Пачевил – град 

на североизточното крайбрежие на ос-

трова. Небостъргачът ще е със смесено 

предназначение. Той ще бъде извит, за да 

се разделят функциите на сградата и да 

се оптимизира гледката към морето.

Девет етажа от кулата ще са за 

апартаменти, а над тях ще се ситуи-

ра хотел. Жилищата ще бъдат ориен-

тирани към улицата, докато хотелът, 

разположен по-горе, се завърта към 

Средиземно море, за да се осигури по-

добър изглед за стаите. Публичната 

част на небостъргача ще разполага с 

кафенета, магазини и голяма площадка 

с интерактивни водни елементи. Спе-

циално изградена фасада ще подобрява 

топлинната ефективност на сградата 

и ще осигурява комфорт за обитате-

лите й.

„Електроенергийните стандарти за 

новите жилища трябва спешно да се мо-

дернизират, за да се подготвят за бъде-

щето с ниски въглеродни емисии, когато 

домовете ще генерират и съхраняват 

своя собствена енергия.“ Това поиска 

британската Асоциация за възобновяема 

енергия (REA) от правителството. В своя 

позиция REA твърди, че инсталирането 

на нови технологии, като станциите за 

зареждане на електрически автомобили, 

системите за производство на слънчева 

енергия и батериите за складиране на 

електричество, в момента бива възпре-

пятствано от електрическите стандар-

ти на сега действащата регулация.

„Трифазното електрозахранване тряб-

ва да стане стандарт за всички нови 

домове“, настояват от REA. Според ор-

ганизацията това би позволило потреб-

лението на електрически уреди, като 

пералните машини или домашните ба-

терии, да бъде разпределено между три-

те фази така, че жилищата да могат да 

разчитат на по-голям капацитет.
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КНИГА НА СЕДМИЦАТА

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Страницата подготви 
Мартин Динчев

Инициативата „Кино в парка“ за 

трета поредна година ще даде въз-

можност на гражданите и гостите 

на София да гледат филми на откри-

то в парка на Военната академия  

„Г. С. Раковски“. Между 4 и 8 септември, 

всяка вечер от 20:30 часа, могат да се 

гледат в различна обстановка – сред 

дърветата, в приятната атмосфера 

на парка – няколко от най-успешните 

и награждавани ленти за последната 

година. Началото ще бъде дадено на 

4 септември с „Квадратът“. Главният 

герой Кристиан е уважаван куратор в 

музей за съвременно изкуство. Следва-

щият му проект е „Квадратът“ – арт 

инсталация, която провокира минува-

чите да бъдат алтруисти, напомняйки 

им, че трябва да са отговорни човешки 

същества. Понякога обаче е трудно да 

живееш според собствените си иде-

али. Телефонът на Кристиан е открад-

нат, а глупавата му реакция го вкарва 

в неудобни ситуации. Междувременно 

PR агенцията на музея представя една 

неочаквана кампания за „Квадратът“, 

реакцията е опустошителна и запра-

ща Кристиан в екзистенциална криза.

На 5 септември следва „Проектът 

Флорида“. Мууни е едва 6-годишна и 

вече има специален темперамент, но 

смелите шеги не притесняват особе-

но младата майка Хейли. Подобно на 

всички обитатели на мотел „Маги-

чески замък“, Хейли изпитва сериозни 

финансови проблеми и затова е прину-

дена да се справя с живота по всякак-

ви начини. Тъй като има добро сърце, 

Боби – мениджърът на мотела, помага 

и винаги се опитва да внесе ред в еже-

дневния хаос.

На 6 септември е ред на „Другият 

любовник“. Последният филм на Фран-

соа Озон е еротичен трилър, изпълнен 

с психологическо напрежение. Клое е 

красива млада дама, която се намира 

в труден момент. Тя тръгва на сеан-

си при привлекателния и мистериозен 

психолог Пол. Платените им разговори 

водят до неизбежна връзка и няколко 

месеца по-късно Клое е влюбена и се 

събира с новия си партньор. Въпреки 

че стабилният живот носи отдавна 

забравеното щастие, тя все повече 

започва да се съмнява, че любимият не 

е точно мъжът, за когото тя го мисли. 

Специален акцент в програмата е 

ексклузивната прожекция на 7 септем-

ври на „Манифест“, в който Кейт Блан-

шет влиза в 13 различни роли. Филмът 

на Юлиан Розефелд отдава почит на 

традицията и изяществото на артис-

тичните манифести, които поставят 

под въпрос ролята на артиста в днеш-

ното общество.

„Кино в парка“ ще завърши на 8 

септември с любовната история 

„Потапяне“ на Вим Вендерс. Даниел и 

Джеймс се срещат случайно в отдале-

чен хотел в Нормандия, където и два-

мата се подготвят за своите опас-

ни мисии. Влюбват се почти насила, 

но скоро осъзнават, че са срещнали 

сродната си душа. Когато се разде-

лят, разбираме, че Джеймс работи за 

Британските тайни служби и трябва 

да замине на мисия в Сомалия, за да из-

дири източник, който има информация 

за атентатори самоубийци в Европа. 

Даниел (Дани) Флиндърс пък е биома-

тематик и работи на голяма дълбочи-

на по проект, чиято цел е да докаже 

теорията за произхода на живота на 

нашата планета. Джеймс е взет за 

заложник от джихадисти и няма как 

да се свърже с Дани, а тя трябва да 

се гмурне до дъното на океана, без да 

знае дали той е жив.

Билетите за „Кино в парка“ стру-

ват 8 лв. на предварителна продажба 

през сайта на Дом на киното и 10 лв. 

на място, 60 минути преди прожек-

цията.

Исак Нютон (1643-1727) е смятан от мнозина 

за най-великия и влиятелен учен в света. Той е 

физик, математик, астроном, философ и алхимик. 

Открива закона за гравитацията и за всемирно-

то привличане, законите за движение, поставя и 

основите на класическата механика. Освен пред-

седател на Британското кралско научно друже-

ство, заема и висш държавен пост по назначение 

лично от краля. В резултат на проучванията на 

библейски текстове определя датата на разпъ-

ването на Исус Христос – 3 април 33 г. Оспорва 

съществуването на Светата Троица, смятайки, 

че тя е въведена през IV век чрез фалшификация на 

библейски текстове. След смъртта му е устано-

вено, че в тялото му има значителни количества 

живак и следователно се е занимавал с алхимия. 

Нютон е кодирал резултатите от тайните си 

проучвания, а кодът неотдавна бе дешифриран. 

Върху това гради книгата си скандинавският пи-

сател Курт Ауст.

Жена се застрелва в центъра на Париж пред 

очите на десетки шокирани свидетели. Скоро след 

това близките й започват да получават кодирани 

съобщения и безценни пратки от нея. Бившият 

й съпруг, който никога не е преставал да я оби-

ча, е брилянтен математик. Сега той трябва да 

разчете шифрованите послания, получени от нея, 

за да разбере причината, накарала я да пожертва 

живота си.

Защо триста години след смъртта на Исак 

Нютон неговите окултни и алхимични тайни са 

толкова ценни и опасни?

Прожекции ще има между 4 и 8 септември – всяка вечер от 20:30 часа

Руската суперзвезда 

Григорий Лепс усилено ра-

боти по нов албум. Изпълни-

телят, който за първи път 

ще зарадва българските си 

фенове на 3 ноември в зала 

„Арена Армеец“ в София, 

подготвя уникален проект 

в чест на един от най-из-

вестните бардове на Съ-

ветския съюз – легендарния 

Владимир Висоцки. 

Често сравняван с неза-

бравимия актьор и поет с 

китара Владимир Висоцки, 

по-известен като „Говори-

телят на народа“, Лепс не 

пропуска случай да почете 

и изрази възхищението си 

към таланта на един от 

най-големите любимци на 

Русия, останал завинаги в 

сърцата на хората. Сега, 

както самият той съоб-

щи в социалните мрежи, 

по случай 80-годишнинита 

от рождението на Висоцки, 

записва трети албум, пос-

ветен специално на него и 

на легендарните му хитове. 

„Опитвам се да пресъз-

дам негови песни, просто 

глас под акомпанимента 

на китара – това е много 

сложно. Искам да успея да 

завърша албума преди да 

е приключила годината на 

80-годишнината му. Но ни-

кога не съм мислил, че това 

ще е толкова трудно – да 

уловиш интонацията, да го 

направиш по свой начин, без 

да изгубиш от уникалната 

енергия на тези произве-

дения“, признава Григорий 

Лепс. „Опитвам се да не 

бъде в прекия смисъл под-

ражание, но и не искам да 

оригиналнича на всяка цена. 

Надявам се, че ще успея да 

пресъздам достойните 

произведения на Великия 

мастър. Искрено ще се 

радвам, ако този албум се 

слуша от всички – от пре-

зидента до таксиметрови-

те шофьори“, допълва той. 

Някои от песните, пос-

ветени на Висоцки, ще бъ-

дат изпълнени и на гранди-

озния концерт на Лепс у нас. 

Музикантът и композитор 

ще представи пред родна-

та публика и най-големите 

си хитове – „Я счастливый“, 

„Зеркала“, „Лондон“, „Лаби-

ринт”, „Водопадом”, „Ну и 

что”, „Плен”. 

Алекс, Оресте, Джа-

кинто и Фани са трима 

братя и една сестра, кои-

то са много различни, но 

са израснали заедно в кра-

сива фамилна къща в про-

винцията. 

Докато баща им Сер-

джо е в необратима кома, 

те се съгласяват да про-

дадат семейния дом и 

всичките му мебели, за 

да помогнат на Алекс да 

реши сериозните си фи-

нансови затруднения. Вед-

нага щом го правят обаче, 

Серджо неочаквано се съ-

бужда…

Лекарите са катего-

рични, че за доброто му 

възстановяване е от съ-

ществено значение да се 

върне в старото си еже-

дневие, заобиколен от при-

вързаността на децата 

си и от предмети, които 

са му скъпи. Четиримата 

ще трябва да се престру-

ват, че къщата никога не 

е била продадена, покрай 

което следват много из-

ненади, смешни недоразу-

мения и обрати.

Някои от песните ще бъдат 
изпълнени на грандиозния 
концерт у нас през ноември
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Светослав Загорски

Римската империя е 

оставила своя отпечатък 

навсякъде по света. Руи-

ни и по-запазени сгради 

от онова време привли-

чат милиони туристи и са 

основна атракция в мно-

жество градове. Има и 

места, на които можете 

да се потопите в изцяло 

древноримска обстанов-

ка. Точно такава е тя в 

прекрасното италианско 

градче Витербо, разполо-

жено в централната част 

на страната, в областта 

Лацио - само на два часа 

път с влак от Рим.

Легенда гласи, че ос-

нователят на това на-

селено място е Херкулес, 

поради което и един от 

символите на Витербо е 

лъвът. За мнозина той е 

известен като Града на 

етруските, а други го на-

ричат Града на папите. В 

миналото е познат още 

под името Сурена, а по-

сле и Туша – когато е бил 

обитаван от етруските, 

населявали северните 

части на Лацио. Във Ви-

тербо се преплитат ис-

тория, култура и изку-

ство, а в атмосферата 

витае нещо загадъчно и 

мистериозно, наследено 

от 

епохата на етруските. 

Тук се намират Пап-

ските терми, които са 

истинска наслада през 

всеки сезон на годината. 

Те разполагат с огромен 

открит басейн от 2000 

кв. м, захранван само с 

минерална вода. Мнози-

на обичат да се топят 

в термите посред зима, 

когато навън темпера-

турите са нулеви. Те са 

чудесна алтернатива и 

за новогодишните вечери, 

когато също са отворени. 

Минералната вода в тях 

идва от извора Були-

каме, а калта, която 

се използва с лечебни 

цели, се добива от 

малкото езеро Баня-

чо. Папските терми 

са били любимо мяс-

то за релакс в мина-

лото на много древ-

норимски  консули, 

а после и на всички 

папи, живеещи във 

Витербо, на Данте 

Алигиери и дори на 

Микеланджело.

Според истори-

че с к и  д ок у ме н т и 

зоната на Витербо 

попада под властта 

на Рим и през VIII век 

получава името Кас-

трум Витерби. През 

773 г. се превръща в 

крепостен град бла-

годарение на краля 

на Лонгобардите Де-

зидерио, който се оп-

итва да завладее Рим. 

Оттогава Витербо 

започва да се нарича 

Града на папите.

По време на дъл-

гите спорове и кон-

фликти между Като-

лическата църква и 

Римската империя 

Витербо се развива 

като свободен град, а 

след това с помощта 

на франките става 

част от Папската 

държава. През 1164 г. 

посредством намеса-

та на Фридрих Бар-

бароса точно в него 

започват да се кроят 

заговори против папа 

Паскуале I I I ,  сочат 

още аналите.

През 1172 г. Ви-

тербо процъфтява. 

Става един от най-

п р о с п е р и р а щ и т е 

градове в Централ-

на Италия със свои-

те 60 000 жители, а 

също е и сред най-ва-

жните в Европа. Към 

1207 г. е отцепен от 

Ватикана, тъй като 

се смята за седалище 

на папи еретици. 

Историческият 

център 

е сред най-добре 

запазените в Италия. 

Заобиколен е от сред-

новековни стени, все 

още непокътнати, 

построени през XI и 

XII век, като входът 

е през оригиналните 

порти. 

М н о г о  о т  п о -

старите сгради - и 

по-специално църк-

вите, са построени 

Вила в околностите на Витербо

Macchina di Santa Rosa

Етруска фигура, запазена в музея 

във Витербо

Една от фреските с лъвове на 

сградата на кметството 

Катедралата „Сан Лоренцо“

Дворецът на папитевърху древни руини, раз-

познаваеми по големите 

им камъни – високи по 

50 см. Витербо е уника-

лен в Италия и заради 

концентрацията му на 

„проферли“ – вид външни 

стълбища, които често 

се срещат при средно-

вековните къщи. В квар-

тала „Сан Пелегрино“ има 

много такива, построени 

в оригинален за града и 

близкия район архитек-

турен стил. Всъщност 

цялата местност е из-

вестна с богатата си 

история и съхранени до 

днес монументи. На не 

повече от десетина ки-

лометра се намира добре 

запазен средновековен 

амфитеатър.

Със сигурност най-ва-

жната забележителност 

във Витербо е 

Palazzo Papale - Папският 

дворец. 

Постройката е от XIII 

век в готически стил и с 

ослепителна панорама на-

около. На практика това е 

второто седалище на па-

пите извън Рим. Колоните, 

които крепят сградата, 

са били основите на древ-

норимски храм.

Катедралата „С ан 

Лоренцо“ е друг важен па-

метник в романски стил. 

Вярва се, че тя е постро-

ена върху етруски храм, 

почитащ Херкулес. Кам-

банарията е направена 

през първата половина на 

XIV век и свидетелства 

за влиянието на архите-

ктите от Сиена. В църк-

вата се помещава сарко-

фагът на папа Йоан XXI 

и картината „Христос 

Благословен” от 1472 г., 

нарисувана от Джирола-

мо от Кремона. 

Сградата на кмет-

ството от 1460 г. също 

привлича с красивия си 

вид и трябва задължител-

но да се разгледа. В нея 

има много богати фрески 

в бароков стил. 

Археологически ят 

музей също се радва на 

интерес, тъй като съх-

ранява находки от кул-

турата на етруските. А 

ако етруската история 

Ви привлича, некрополът 

също ще Ви заинтригу-

ва.

Като всеки италиан-

ски град и Витербо може 

да се похвали с много 

фонтани. Сред по-впе-

чатляващите е 

Фонтанът на лъвовете,

наречен така заради 

четирите фигури, кои-

то го пазят. Най-стар 

е Fontana Grande, който 

се намира на едноимен-

ния площад. Прекрасна е 

и естествената пещера 

La Grotta.

Патрон на града е Света 

Роза.

Местните имат тра-

диция на всеки 3 сеп-

тември да разнасят ви-

сока 30 м кула, наречена 

Macchina di Santa Rosa. 

С нея почитат светица-

та, като преминават със 

статуята по улиците 

на града, извървявайки 

същия път, по който са 

били пренесени мощи-

те й векове преди това. 

Днес те се намират в 

църквата „Санта Мария 

дела Роза”. На всеки пет 

години се провежда кон-

курс за конструирането 

на тази кула – условията 

са да бъде 28 м висока, 

измерено от раменете 

на хората, които я дър-

жат, да не тежи повече 

от 5 т и да е широка не 

повече от 4,3 м. През го-

дините дизайни и форми 

се сменят, използват се 

разнообразни материали 

за изграждането на ста-

туята. 
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The Bulgarian Construction Chamber and The Ministry of Foreign 

The Chamber and The Ministry will be collaborating in developing joint campaigns in order to 
address the problem related to the lack of specialists.

Mr. Ilian Terziev, Eng. and  Chair-

man of the Managing Board of the Bul-

garian Construction Chamber, held a 

working meeting with the Deputy Prime 

Minister and Minister of Foreign Affairs 

Ekaterina Zaharieva. The meeting of 

The Ministry of Foreign Affairs was also 

attended by the Deputy Chairman of 

the Chamber – engineer Kalin Peshov, 

the executive director – engineer Miro-

slav Maznev and Reneta Nikolova, PR 

of the Bulgarian Construction Cham-

ber, procurator and chief editor of  

“Vestnik Stroitel” newspaper EAD (sole 

owner joint-stock company).

 The core of the discussions was: 

the possibilities to promote even more 

actively the Bulgarian economy and 

business abroad through the diplomat-

ic representations; ways of attracting 

back the Bulgarians working in other 

countries as well as the undertaken 

actions by the state to facilitate the 

process of obtaining a residence and 

work permit by foreign citizens.

“Thank you for the meeting. I would 

like to assure you that we support your 

efforts in the sphere of  foreign policy 

and international activity of the Repub-

lic of Bulgaria for the development of 

foreign policy dialogue and internation-

al cooperation as well as for the protec-

tion of the rights and interests of the 

Bulgarian state and its citizens and le-

gal entities abroad”, said Eng. Terziev.

“Your expertise in the sphere of re-

gional development, public works and 

investment project activity as a Deputy 

Minister, and then as a Deputy Prime 

Minister and  Minister of Regional 

development in two Caretaker gov-

ernments, is invaluable for us, as we 

believe you are well aware of the  prob-

lems and  challenges the construction 

industry faces”, added Eng. Terziev. 

The Chairperson of the Board of 

Directors of the Bulgarian Construc-

tion Chamber presented the tasks that 

the Chamber’s management have set 

in the field of legislation related to the 

construction and investment process 

and in particular, the basic law for the 

branch – The Spatial Planning Act and 

The Public Procurement Act. He high-

lighted the fact that the Chamber is 

interested in the foreign expertise and 

good practices in the sphere, mainly of 

the EU countries. “I cannot miss the ill-

fated problem with the lack of person-

nel in the industry. We believe it is vital 

to support young people and motivate 

them to stay in Bulgaria, to implement 

mechanisms for encouraging the Bul-

garians working abroad to return to Bul-

garia and for attracting foreign workers 

to our country”, said Eng. Terziev.

 Halil Letifov, Chairperson of the Parliamentary Committee on Transport, Information Technology and Communications:

Eng. Hristo Dimitrov, Deputy Chairman of the Board of Directors of the Bulgarian Construction Chamber, Chairperson 
of the BCC Regional Representation of Varna and Managing Director of Planex Ltd.:

The Bulgarian Construction Chamber and The Commission 

for Combating corruption and the withdrawal of illegally acquired 

property signed a Memorandum of Cooperation. The event took 

place in the building of the Bulgarian Construction Chamber. The 

document was initialed by the Chairman of the Board of Direc-

tors Eng. Ilian Terziev, and the Chairmen of The Commission for 

Combating corruption and the withdrawal of illegally acquired 

property Plamen Georgiev. The meeting was attended by the 

executive director of the Bulgarian Construction Chamber (BCC) 

Eng. Miroslav Maznev, Reneta Nikolova – the Bulgarian Construc-

tion Chamber PR, procurator and chief editor of “Vestnik Stroitel” 

newspaper EAD (sole owner joint-stock company), and Trifon 

Trifonov - Director of the "Prevention of Corruption" Directorate 

in the Commission for Combating corruption and the withdrawal 

of illegally acquired property (KPKONPI).

With the Memorandum signed, the parties unite their efforts, 

expertise and activities to seek optimal solutions in order to com-

bat corruption. BCC and KPKONPI will set up a joint working 

group on issues and problems concerning the construction sec-

tor. One of its main objectives will be to prepare proposals related 

to anti-corruption measures.

The cooperation between the Commission and the Cham-

ber will also include an exchange of information and analyses 

of anti-corruption practices. BCC and KPKONPI will collaborate 

based on topics and projects of mutual interest, including con-

ferences, seminars, roundtables and other initiatives. Both sides 

also declared their intention to run consultations in connection to 

proposals for amendments to anti-corruption legislation as well as 

to cooperate in organizing information campaigns, trainings and 

other events on issues of common interest.

Mr. Letifov, what is 

your assessment of the 

work of the Parliamentary 

Committee on Transport, 

Information Technology 

and Communications dur-

ing the fourth session of 

the National Assembly?

Generally speaking, it 

could be said that during the 

past plenary session of the 

National Assembly a lot of 

political time was lost. Laws 

debated or adopted by the National Assem-

bly were withdrawn or cancelled following 

the Prime Minister’s appeal or the Presi-

dent’s veto. The Parliamentary Committee 

on Transport, Information Technology and 

Communications faced a similar situation. 

The Committee dealt with two main topics 

that ultimately proved to be unacceptable. 

One of them related the bill for the Bulgarian 

Automobile Chamber, which involved a lot 

of efforts made by the Commission and the 

National Assembly, yet it was not accepted 

well. The other debatable issue was the 

so-called European Commission’s legisla-

tive mobility package, known as the Macron 

Law. Both topics were con-

nected with a lot of emotions, 

expectations and concerns 

on the part of the transport 

industry. It could be seen 

that the carriers were divided 

in their opinions in terms of 

the creation of the Bulgarian 

Automobile Chamber. They 

had their arguments and 

doubts as to whether or not 

the changes would be benefi-

cial or detrimental to business 

in this sector. The members of the Parlia-

ment from the GERB Parliamentary group 

withdrew the bill after the Prime Minister’s 

intervention. So far, it is not clear if the bill 

will be reintroduced. It is important for the 

debates to develop in the direction of regu-

lation of this business, without the feeling 

that someone will be pressed, or there might 

be an element of subjectivity. This should 

not be allowed in the Bulgarian parliament, 

where principles of problem solving should 

exist and things should be predictable. 

The new leadership of The Bulgar-

ian Construction Chamber (BCC) held a 

series of workshops with the institutions 

in charge of the branch and with the par-

liamentary representatives of the political 

forces. One of them was with The Move-

ment for Rights and Freedoms (MRF). 

Both sides have express their willingness 

to cooperate in legislative work.

This type of meetings are extremely 

useful. This is the reason why I mentioned 

that reforms could only happen with the help 

of experts. Branch organizations and busi-

nesses are a party to this process, their leg-

islative activity is of paramount importance, 

and things have to be resolved in the future 

based on their help. The members of the 

parliament need that expertise in order for 

them to do their work well when adopting the 

normative acts. 

I welcome such meetings and admire 

the Bulgarian Construction Chamber’s 

active work, related to the enhancement 

of the legislative framework – its opinion 

on various issues and its participation in 

important debates. I believe the Bulgarian 

Construction Chamber, being a representa-

tive of the professional building industry, is 

a good example for the whole country and 

more.

“Graf Ignatiev” Street is among the oldest ones in Sofia. It 

starts at “Graf Petr Alabin” Street” and ends at the bridge over 

the Perlovska River at the double junction with ‘Evlogi and Hristo 

Georgievi” Blvd. It stretches through “Giuseppe Garibaldi” and 

“Petko Slaveikov” squares and “Patriarch Evtimii” Street. At the 

beginning of the 20-th century, the first tramline in the capital was 

launched. “Graf Ignatiev” Street is emblematic for the city and the 

Sofia Municipality has included it in the project “Construction, 

restoration and renovation of the public spaces in the Central 

part of Sofia” under Operational Programme “Regions in Growth” 

2014-2020. The project is the first approved one by the Sofia 

Municipality Investment Programme under Priority Axis 1 “Sus-

tainable and Integrated Urban development” under Operational 

Programme “Environment” 2014-20120, and envisages moderni-

zation of two key areas of the city. One of them is so-called 

Golden Sofia, and the other one is Zone 2 with a stretch between 

“Graf Ignatiev”, “Solunska”, “6-th September”, ‘Tsar Shishman” 

Streets; “P.R. Slaveykov”, “Giuseppe Garibaldi” squares and the 

garden in front of the temple “St. Sedmochislenitsi”.

Eng. Dimitrov, you are 

part of the new leadership 

of the Chamber of Builders 

in Bulgaria (KSB), which 

has been extremely ac-

tive throughout the past 

months. It held a series of 

meetings with the institu-

tions responsible for the 

branch, with parliamentary 

parties and other organi-

zations in order to initiate 

changes in the legal frame-

work, aimed at improvement of the con-

struction and investment process. In addi-

tion, the management held conversations 

locally with Regional Representations in 

order to get familiar with the problems of 

every region. As a Deputy Chairman of 

the Board of Directors of the Bulgarian 

Construction Chamber, you participated 

in a number of the meetings, and the one 

with Varna Regional Representation and 

the local authorities was the first at the 

regional level. How exactly do you rate the 

work done?

One of the main objectives of KSB is 

to become recognizable as an expert or-

ganization in order to as-

sist in identifying and solv-

ing problems related to the 

construction business in our 

country. Recently our leader-

ship together with the teams 

in the Regional Representa-

tions have endeavored in this 

respect in order to strengthen 

communication with all the 

institutions responsible for 

normative and economic 

changes. The objective is to 

create a good investment environment in 

Bulgaria, which will stimulate construction. 

Our meetings did not focus on particular 

issues, as it would have led to too much 

discussion. We wanted to reveal the activity 

of the branch organization as a responsi-

ble partner of the institutions in the overall 

search of professional solutions. Reviewing 

the calendar with the meetings organized 

and held, I think we have succeeded.

You are the Chairperson of one of the 

biggest Chamber’s Regional Representa-

tions. An annual General Assembly of the 

structure is forthcoming. What will you be 

reporting regarding the past period, was 

it successful and what lies ahead for the 

Regional Representation of the Chamber 

of Builders in Bulgaria (KSB) – Varna?

The Regional Representation of the 

Chamber of Builders of Bulgaria KSB – 

Varna, keeps the tendency to have a stable 

number of its members, which makes me 

happy. Every year we conduct our events, 

which gather enormous interest, namely 

The Golden Plummet Competition, The 

Construction Exhibition – Varna, the forum 

“Making the profession of a builder more at-

tractive with innovations” in Kamchia Resort. 

In 2018, we organized useful health and 

safety trainings, building materials compli-

ance and waste management. Those meet-

ings present colleagues with real opportuni-

ties to discuss useful practical issues. That 

is why I appreciate a year as a successful 

one. Of course, the financial report related 

to the past period is due to be done, and 

new tasks are about to be noted. However, 

our priority will be our active position in two 

directions – communication with the munici-

pal authorities and educational institutions, 

offering higher or secondary technical build-

ing education.
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Страницата подготви Теодор Николов

Инвестициите в инфраструктурата се увеличават 

Мартин Славчев

София е обявена за посто-

янен носител на титлата „Ев-

ропейска столица на спорта“ и 

след 2018 г. Това заяви Йорданка 

Фандъкова, кмет на Столична-

та община, по време на прескон-

ференция за представянето на 

програмата на фондация „София 

– Европейска столица на спор-

та“. На събитието присъстваха 

и председателят на Столичния 

общински съвет Елен Герджиков, 

зам.-председателят на СОС Ни-

колай Стойнев и отговорният 

секретар на Фондация „София – 

Европейска столица на спорта“ 

Анатоли Илиев. 

„Голямо признание, но и го-

ляма отговорност. От тук на-

татък трябва да поддържаме и 

увеличаваме темпото. Целта е 

една – все повече хора да имат 

интерес към спорта“, заяви Фан-

дъкова. „Бих искала да се спра 

на една важна тема, а именно 

инвестициите в спортната 

инфраструктура. Te се увелича-

ват през годините. През 2015 г. 

отворихме най-големия открит 

спортен комплекс в парк „Въз-

раждане“. От началото на 2018 г. 

до сега спорт там са практику-

вали 130 хил. души, което е близо 

30% повече от същия период за 

миналата година. Продължава-

ме да изграждаме площадки за 

фитнес и тенис маси на откри-

то. До края на 2019 г. предстои 

да решим окончателно въпроса с 

липсата на спортни зали и физ-

културни салони в столичните 

училища“, допълни още тя.

Елен Герджиков обяви, че 

Асоциацията на европейските 

градове на спорта e избрала 

Йорданка Фандъкова за свой по-

четен президент за 2019 г. Тя ще 

получи тази титла на 4 декем-

ври т.г., когато ние ще предадем 

официално домакинството на 

следващата европейска столица 

на спорта – Будапеща.

„Основните събития, които 

предвижда програмата до края 

на тази година, са световните 

първенства по волейбол и по ху-

дожествена гимнастика. От 21 

до 23 септември в Княжеската 

градина предстои „Екстрийм 

фест“, а на 23 септември ще 

има бягане от кв. „Бояна“ до хижа 

„Алеко”. 

„Фондация „София – Европей-

ска столица на спорта“ продъл-

жава своята дейност. До края 

на годината ще направим кален-

дара със събитията за 2019 г.“, 

заяви още Герджиков.

Снимка Румен Добрев

Жребият за 1/16-финалите за Купата на Бъл-

гария официално бе изтеглен. 32 отбора се включ-

ват в надпреварата. В този кръг участват три-

те представителя от предварителната фаза, 15 

тима от Втора лига (без втория отбор на „Лудо-

горец“) и 14 от Първа лига. 

Мачовете ще се играят между 21 и 27 септем-

ври, като победителят се определя в една среща. 

„Левски“ все още не знае кой ще бъде съперни-

кът му, тъй като жребият отреди „сините“ да се 

срещнат с победителя от Зона Югоизток.

ЦСКА-София и „Лудогорец“ ще имат наглед по-

тежки задачи, като ще трябва да гостуват на ти-

мове от Втора лига. „Червените“ ще се изправят 

срещу „Монтана“, който има амбиции за завръ-

щане в елита, а преди няколко години игра финал 

в турнира. „Орлите“ пък ще пътуват до морето, 

където ще гостуват на „Несебър“, който преди 

няколко дни победи „Арда“.

Носителят на Купата от миналата година 

– „Славия“, ще гостува на „Пирин“ (Благоевград). 

Други оспорвани сблъсъци се очертават мачовете 

„ЦСКА 1948“ – „Ботев“ и „Арда“ – „Черно море“.

Ето и пълния жребий:

„Ботев“ (Гълъбово) – „Витоша“ (Бистрица)

„Несебър“ – „Лудогорец“

„Локомотив“ (ГО) – „Дунав“

„Добруджа“ – „Локомотив“ (София)

Зона Югозапад – „Берое“

„ЦСКА 1948“ – „Ботев“ (Пловдив)

„Арда“ – „Черно море“

„Черноморец“ (Балчик) – „Ботев“ (Враца)

Кариана - Септември

Зона Север – „Верея“

„Поморие“ – „Локомотив“ (Пловдив)

„Пирин“ – „Славия“

„Монтана“ - ЦСКА-София

„Литекс“ – „Етър“

„Струмска слава“ – „Царско село“

Зона Югоизток – „Левски“

Григор Димитров регистри-

ра втора поредна загуба от 

Стан Вавринка в първи кръг 

на турнир от „Големия шлем”. 

След тази на „Уимбълдън” сега 

хасковлията отпада от Откри-

тото първенство на САЩ след 

3:6, 2:6, 5:7 от носителя на 3 

титли от „Шлема” и шампион в 

Ню Йорк от 2016-а.

Победата на Вавринка бе 

изненадваща и провокирана 

единствено от срива на Григор 

след първия сет, който той за-

губи. Втората част бе лише-

на от каквато и да е интрига, 

след като българинът допусна 

изоставане от 0:4.

В третия сет Димитров  бе 

перфектен на свой сервис (пър-

вото му подаване почти изця-

ло липсваше в предишните два 

сета), а Вавринка се нуждаеше 

от медицински таймаут в на-

чалото на частта. Швейцаре-

цът не бе в добро физическо 

състояние, имаше проблем в 

кръста и сервираше почти без 

отскок, като най-после Дими-

тров го проби за 5:3. След като 

до този момент в сета бе за-

губил само две точки от свой 

сервис и имаше комфорта на 

чисто нови топки, шампионът 

от Финалите на АТР необяс-

нимо допусна рибрейк, а после 

се срина още веднъж и логично 

„подари” победата на опонента 

си.

„МОЛ Види“ не успя да влезе в 

групите на Шампионската лига, 

след като реваншът му с АЕК 

(Атина) в гръцката столица при-

ключи при 1:1. Унгарците бяха загу-

били първия двубой на свой терен 

с 1:2 и така с общ резултат 2:3 

приключват участието си в над-

преварата.

АЕК можеше да вземе ранна 

преднина, но гол на домакините 

не бе зачетен. Все пак гърците 

поведоха в 47-ата минута, когато 

получиха пресилена дузпа. Елдер 

Лопес падна театрално, след като 

бе подпрян в гръб от защитник на 

„МОЛ Види“, а Манталос реализира 

от бялата точка.

Унгарският шампион обаче 

успя да се върне в мача в 58-ата 

минута. Гостите организираха 

бърза контраатака, Лоик Него бе 

изведен зад защитата и останал 

очи в очи с вратаря, технично вка-

ра топката за 1:1.

В 81-вата минута АЕК оста-

на и в намален състав, тъй като 

Елдер Лопес получи червен картон. 

Това позволи на „МОЛ Види“ да опи-

та късен натиск, но той не донесе 

желания втори гол и срещата при-

ключи при равен резултат, който 

устройваше домакините, които 

ще мерят сили с най-добрите в 

Европа.

Ето и всички участници в ШЛ 

за сезон 2018/2019 по урни:

Първа урна: „Реал Мадрид“, 

„Атлетико Мадрид“, „Барселона“, 

„Байерн“ (Мюнхен), „Манчестър 

Сити“, „Пари Сен Жермен“, „Ювен-

тус“, „Локомотив“ (Москва)

Втора урна: „Борусия“ (Дорт-

мунд), „Порто“, „Манчестър Юнай-

тед“, „Шахтьор“ (Донецк), „Бенфи-

ка“, „Наполи“, „Тотнъм Рома“

Трета урна: „Ливърпул“, „Шал-

ке 04“, „Лион“, „Монако“, „Аякс“, 

ЦСКА (Москва), „ПСВ Айндховен“, 

„Валенсия“

Четвърта урна: „Виктория“ 

(Пилзен), „Брюж“, „Галатасарай“, 

„Йънг Бойс“, „Интер“, „Хофенхайм“, 

„Цървена звезда“, „АЕК Атина“

Отборът на „Цървена звезда“ 

ще направи дългоочаквания си де-

бют в групите на Шампионската 

лига. Сръбският гранд, който е и 

европейски клубен първенец от 

1991 г., за първи път в история-

та си стигна до груповата фаза 

на турнира. Това стана факт след 

спиращ дъха реванш срещу „Ред 

Бул“ (Залцбург). Мачът в Австрия 

завърши 2:2 и „Звезда“ се класира с 

повече голове на чужд терен, след 

като първата среща преди сед-

мица приключи без попадения във 

вратата.

Домакините водеха с 2:0 до 

средата на второто полувреме 

след два гола на централния на-

падател Мунас Дабур. Само за 

минута Ел Фарду Бен Набухан вър-

на равенството. Големият герой 

за „Цървена звезда“ обаче беше 

Милан Борян. Бившият страж на 

„Лудогорец“ сътвори чудеса на вра-

тата на сърбите, които имаха и 

доста късмет.

„Червено-белите“ успяха да се 

класират за групите от 7-ия опит, 

а „Ред Бул“ (Залцбург) за поредна 

година ще трябва да се задоволи 

с участие в Лига Европа, където 

през миналия сезон игра полуфинал.

Велизар Чернокожев получи 

картотека и влезе в разширения 

състав на националния отбор на 

България за Световното първен-

ство по волейбол, на което сме 

домакини заедно с Италия от 9 

до 30 септември. Диагоналът 

замени в списъка контузения 

Боян Йорданов.

България ще изиграе мачове-

те си от първата фаза между 

9 и 18 септември в Двореца на 

културата и спорта във Варна. 

„Лъвовете“ се изправят срещу 

Финландия (9 септември), Иран 

(13 септември), Пуерто Рико (14 

септември), Куба (16 септем-

ври) и Полша (18 септември). 

Положителни резултати ще 

пратят България във втората 

фаза в „Арена Армеец“ в София 

между 21 и 23 септември. По 

същото време във Варна ще се 

водят други звездни волейболни 

сблъсъци, водещи към финалите 

в Торино и най-желаната волей-

болна купа.
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В следващия брой очаквайте

МАРШРУТИЕДНО ВРЕМЕ ...ИНТЕРВЮ

Мантон – 
лимоновото бижу 

на Френската 

Ривиера

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
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Б р и т а н с к а т а  с т а р -

тъп компания за екипировки 

Vollebak показа първото в све-

та яке на основата на графе-

на (най-здравия материал, от-

крит някога, изключително гъвкав 

и много проводим, представляващ 

едноатомен дебел прозрачен слой 

въглерод, изолиран за пръв път 

през 2004 г.) Макар че все още 

няма как да намерите дрехата в 

някой близък мол, тя си има цена 

– 695 щатски долара. А ако якето 

притежава дори половината от 

свойствата, които производите-

лите му приписват, си заслужава 

да го имате. Направено е от 

двустранна материя, 

която компанията е създала 

Супер здраво, водоустойчиво и леко, то се зарежда от 
слънцето, топли и охлажда според желанието 

в резултат на няколкогодишни интензивни научно-

изследователски и конструкторски дейности. От 

външната – графеновата страна, цветът на якето 

е стоманен, а отвътре е матовочерно. За създа-

ването на лицевата тъкан учените са превърнали 

суровия графит в т.нар. графенови нанопластини, 

които са покрити с найлон. Този слой е хипоалерги-

чен, антистатичен и нетоксичен.

„Благодарение на уникалните свойства на графе-

на дрехата може да взаимодейства и с вашето тяло, 

и с околната среда. Това помага да се постигне тер-

морегулация на организма, като топлината се пре-

разпределя от по-нагретите участъци на тялото 

към тези, които са по-студени. Якето може да бъде 

оставено на слънце или върху батерия, при което 

материалът ще абсорбира външната топлина в не-

ограничено количество. Ако след това го обърнете 

и облечете откъм нагрятата страна, то ще работи 

като радиатор“, уверяват братята Стив и Ник Тидбол, 

съоснователи на Vollebak. 

В допълнение, дрехата отвежда излишната влага. 

Ако случайно попадне вода под нея, не е възможно да 

се размножават бактерии, тъй като те не могат да 

оцелеят върху графеновото покритие. Якето е без-

шевно, а 

всички негови части са разкроени чрез лазер 

и са съединени помежду си чрез термичен метод. 

То може да провежда електричество, а във Vollebak са 

отделили достатъчно време, за да го направят безо-

пасно и да не превръ-

ща собственика си в 

ходеща мълния.

Брат я т а  Ти д -

бол се убедени, че 

изобретението им, 

което ще се появи 

по магазините до 

края на лятото, ще 

подтикне учените 

от целия свят към 

разработката на 

нови графенови дре-

хи. Графенът не за 

пръв път се използ-

ва в модния бизнес. 

Миналата година 

компанията „Инов-

8“ представи съвре-

менни маратонки с 

подплата от този 

свръхустойчив ма-

териал на цена от 

200 долара. 

Александър Ненков, 
член на парламентарната 

Комисия по регионална политика, 

благоустройство и местно 

самоуправление

Епископската базилика 

на Филипопол била най-

богатият раннохристиянски 

храм на Балканите
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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

Нощен полет. 
Блондинка се взира 
през прозорчето към 
мигащата лампичка 
на края на крилото и се 
обръща към стюардесата:

- Извинете, бихте ли 
казали някак по-деликатно 
на пилота, че е забравил 
левия мигач? 

Можем да покажем 

много добри примери на 

отговорни компании, 

които изграждат 

прекрасни и с 

всички мерси за 

достъпност сгради
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РЕКЛАМНА ТАРИФА

50За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова

                           0884 20 22 57 – Калоян Станчев

Вестникът излиза всеки петък, материалите за публикации-

те (дизайн, текст) се подават до вторник същата седмица.

ИЗДАН И Е  Н А  КА М АРАТА  Н А  СТ РО И ТЕ ЛИ ТЕ  В  Б ЪЛГАРИ Яwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, 

ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, 

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ
%

2018

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

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

Забележка: Посочените цени не включват ДДС.

6. ПУБЛИКУВАНЕ НА НОВИНА В САЙТА

Обем  до 2500 знака + 1 снимка

Цена 60 лв.

7. ВЛОЖКИ ДО 50 Г, ДО А4

Тираж 5000 бр. 0,25 лв./бр.

Тираж до 2500 бр. 0,40 лв./бр. 

Тираж над 2500 бр. 0,30 лв./бр. 

8. АБОНАМЕНТ ЗА PDF ИЗДАНИЕТО НА В. „СТРОИТЕЛ“

Цена за 1 година 125 лв. 

9. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

Фотозаснемане до 4 часа и обработка на материала   350 лв. 

Фотозаснемане до 8 часа и обработка на материала   650 лв. 

Видеозаснемане 1 ден, монтаж и тиражиране 1000 лв. 

1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО 

Пълноцветно лого до 8 кв. см (само с едногодишен договор)

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

Цяла страница  254x377 мм  1000 лв.

1/2 страница  254х187 мм 500 лв.

1/4 страница  125х187 мм 250 лв.

1/8 страница  125х93  мм 125 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА ЗА СЪБИТИЕ, ПОЗДРАВ

Максимален обем 1/2 страница 500 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 25 кв. см  50 лв. 

5. ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР В САЙТА  

(www.vestnikstroitel.bg)

Размер  298х55 пиксела

Цена 150 лв./месец

ПОЖАРЕН ХИДРАНТ 
НАДЗЕМЕН 

Тип „ХН“ за пожарогасене 
и инсталиране във 

водоснабдителните 
системи, DN 80 PN10/16

ОТ ГОРЕЩО 
ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА

ПРОИЗВЕДЕН  
В БЪЛГАРИЯ 

НОВ 

Сертификат за постоянство 
на експлоатационните 

показатели 1814 – CPR-
169 съгласно БДС EN 

14384:2005

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

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

✓ Стоманени фланци и изделия за  
водопроводи.

✓ Пожарен хидрант надземен с пета.

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

Мястото 
за Вашата реклама

Мястото 
за Вашата реклама

Мястото 
за Вашата реклама


