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Десислава Бакърджиева

Президентът на Европейската федерация на 
строителната индустрия (FIEC) Кйетил Тонинг 
пристига в София, за да открие Осмия дискусио-
нен форум „Строителството през 2019 година – 
перспективи и предизвикателства“. Събитието 
се организира от Камарата на строителите в 
България (КСБ) и вестник „Строител“. Конферен-
цията ще се проведе на 26 септември от 9 ч. 
в „София хотел Балкан“. Домакин на форума ще 
бъде инж. Илиян Терзиев, председател на Упра-
вителния съвет на КСБ. Той ще обяви началото 
му заедно с Кйетил Тонинг и вицепремиера То-
мислав Дончев. В откриването се очаква да се 
включи и кметът на София Йорданка Фандъкова, 
както и да запознае участниците с напредъка по 
изпълнението на Инвестиционната програма на 
Столичната община и предстоящите ключови 
проекти за града. 

По традиция на конференцията ще се срещ-

нат представителите на държавните институ-
ции, общинските власти и бизнеса с цел създава-
не на градивен диалог по проблемите на бранша, 
перспективите и възможностите през 2019 г. 
и до края на програмния период 2014 – 2020 г., 
както и очакваните предизвикателства, преодо-
ляването на които може да се търси с обедине-
ни усилия. Основните теми на събитието ще са 
големите проекти по оперативните програми в 
сферата на транспорта, околната среда, регио-
налното развитие, които ще се реализират през 
следващите години. Те ще бъдат представени 
в два панела от ресорни министри и зам.-мини-
стри, ръководители на Управляващите органи на 
програмите на ЕС, изп. директори и председате-
ли на УС на държавни агенции и структури. Тази 
година форумът ще включи и нов панел „Пътна 
безопасност“, на който участниците в конферен-
цията ще обсъдят темата, както и последните 
европейски и световни тенденции в пътната 
безопасност.
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„Строителството през 2019 година – перспективи и предизвикателства“ събира 
представители на институциите и бранша, за да обсъдят актуалните за сектора теми

Александър Ненков, член на 
парламентарната Комисия 
по регионална политика, 
благоустройство и местно 
самоуправление:

Инж. Димитър Манолов, 
президент на КТ „Подкрепа“:

Имаме отличен 
диалог с Камарата 
на строителите в 
България

В строителството 
не може да има 
авантюризъм

92 пътни обекта по 
пътищата I, II и III клас 
у нас се нуждаят от 
неотложни аварийно-
възстановителни 
дейности
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Крайният срок за подаване на заявлението по 
чл. 20, ал. 2 от ЗКС изтича на 1 октомври 2018 г. 
в 17.00 ч.

За да се изпълни това задължение, е необходимо 
строителят да попълни в електронната система 
на ЦПРС данните от годишния отчет за 2017 г. за 
НПП, ДМА и средносписъчен персонал и да деклари-
ра наличието или липсата на публични задължения. 

Заявлението се принтира, прилага се платежен 
документ за внесена цена за годишно обслужване в 
регистъра и се подава в областното звено регис-
тър по седалище на строителя от лицето, пред-
ставляващо строителя или упълномощено лице с 
нотариална заверка на подписа. 

При влизане в блок „Процедура по чл. 20, ал. 2 от 
ЗКС“ излиза съобщение с решението на комисията 
за необходимия минимален прозводствен опит по 
групи и категории строежи. В случай че строите-
лят не покрива изискуемия минимум за последните 
5 г., той може да използва блок „Деклариране на 
производствен опит“ и да допълни опит, за да не 
бъде свит обхватът му на вписване в ЦПРС. Ре-
шението може да се прочете и на сайта на ЦПРС 
http://register.ksb.bg в блок „Нормативни документи“, 
както и в блок „Форум за строители“ – т. „Решения 
на комисията“.

Неподалите до 1 октомври 2018 г. заявление по 
чл. 20, ал. 2 от ЗКС ще бъдат заличени от ЦПРС на 
основание чл. 21, ал. 1, т. 4 от ЗКС. 

Във всички случаи на необходимост от инфор-
мация строителите могат да се консултират с 
експертите в областните звена регистър, както 
и с централно звено регистър.

Ï Î Ç È Ö È ß
КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ (КСБ) изра-

зява своите искрени съболезнования към близките на 
загиналите и към пострадалите от тежкия инцидент 
край Своге. 

Инцидентът на пътя за Своге е голяма човешка тра-
гедия. Свидетели сме на сериозната ангажираност на 
всички разследващи органи и желанието им виновните 
да бъдат разкрити и да понесат своята отговорност. 
Ние вярваме, че следствието и прокуратурата ще уста-
новят причините и виновниците за инцидента. 

За съжаление една трагедия се политизира и използ-
ва, като се поставя негативен знак върху строителния 
бранш като цяло и се омаловажават огромните усилия 
и постигнатото в модернизирането на инфраструкту-
рата и строителството на важни обекти на фирмите, 
които работят при стриктно спазване на законовите 
изисквания и нормите за безопасност.

КСБ счита, че твърдения за „порочни системи в 
обществените поръчки, строителството“, „изядени“ 
пари и вихреща се „безнаказаност“ са необосновани и 
безотговорни, част от политическото говорене, без 
никаква аргументираност, което показва тенденциоз-
ност и създава негативни нагласи в обществото към 
един от браншовете с основен принос към икономиката 
и осигуряващ сериозна заетост. 

Внушенията, които отправя президентът Румен Ра-
дев за строителния сектор, не са за първи път. КСБ не 

приема използването на президентската институция 
за разпространение на откровено неверни твърдения, 
които могат да доведат до сериозни икономически вре-
ди на бранша и уронват авторитета на строителната 
професия! Това говорене е изключително опасно, то ще 
доведе до блокиране на европейски средства, фалит на 
фирми, драстично увеличаване на безработицата, стач-
ки и негативен имидж на България. 

Българските строители не са крадци и престъпници, 
а създават блага за България! Напомняме, че в Централ-
ния професионален регистър на строителя на КСБ са 
вписани над 5100 фирми, които осигуряват работа на 
над 200 хил. души и препитание на близо 1,5 млн. българи. 
Голяма част от тези хора вероятно също са гласува-
ли за президента Радев.  Призоваваме президента г-н 
Радев да се извини на тези 200 хил. души, работещи в 
строителния бранш!

Строителният отрасъл е изправен пред огромни 
предизвикателства, спирането на стартирали и заба-
вянето на реализацията на предстоящи важни инфра-
структурни проекти може да доведе до сериозни ико-
номически последици за България, както и до критично 
задълбочаване на и без това тежкия проблем с липсата 
на кадри, които просто ще напуснат страната, търсей-
ки по-стабилен трудов пазар.  

Г-н президент, ако продължавате по този начин, мно-
го е вероятно след 6 месеца да няма кого да обвинявате!

Национална компания 
„Железопътна инфраструк-
тура“ (НКЖИ), съвместно 
с община Монтана ще за-
почне изграждането на нов 
железопътен прелез в райо-
на на града. Съоръжението 
ще се намира на км. 11+355 
и ще бъде оборудвано със 

звукова и светлинна сигна-
лизация, електрически ба-
риери и еластична прелез-
на настилка, осигуряваща 
комфортното преминаване 
през железопътната линия.

Средствата са оси-
гурени от НКЖИ със съ-
финансиране от община 

Монтана. 
Строителството на 

прелеза ще започне на 10 
септември т.г. Предвиде-
но е ремонтните дейности 
да се извършат в рамките 
на 40 дни. Към момента е 
завършено проектирането 
на обекта.

Мартин Славчев

Правителството одобри 
промяна на Оперативна про-
грама „Наука и образование 
за интелигентен растеж“ 
(ОПНОИР). Тя предвижда 
интегриране на 51,1 млн. 
евро от Приоритетна ос 1 
„Научни изследвания и тех-
нологично развитие“ на ОП-
НОИР в Приоритетна ос 1 
„Технологично развитие и 

иновации“ по ОП „Иновации 
и конкурентоспособност“ 
(ОПИК). От пресцентъра на 
Министерския съвет уточ-
няват, че по този начин ще 
се осигури по-фокусирана и 
ефективна подкрепа за съз-
даване на дългосрочни парт-
ньорства между бизнеса и 
научноизследователските 
организации, включително 
на регионално равнище. Така 
ще се гарантира устойчи-

Емил Христов

С кворум от 162 народ-
ни представители бе от-
крита петата сесия на 44-
тия парламент. Началото 
на заседанието бе дадено 
от председателя на Народ-
ното събрание (НС) Цвета 
Караянчева. 

Традиционно парла-
ментарно представените 
партии прочетоха декла-
рации с приоритетите 
си за новия политически 
сезон. Първи думата взе 
председателят на ПГ на 
ПП ГЕРБ Цветан Цветанов. 
Той акцентира върху пред-
стоящите нормативни из-
менения, които ще бъдат 

обсъдени в НС. „С промени-
те в Закона за обществе-
ните поръчки ние искаме да 
въведем нормативна рамка 
за прилагане на национална 
електронна платформа за 
възлагане на обществени 
поръчки“, каза той и допъл-
ни, че в сферата на регио-
налното развитие се цели 
чрез промените в Закона 
за устройство на терито-
рията да се облекчи адми-
нистративната тежест за 
гражданите.

Председателят на ПГ 
„БСП за България“ Корнелия 
Нинова заяви, че партията й 
иска раз пускане на парламен-
та и предсрочни избори. 

„Целта е да работим 

твърдо за правата и сво-
бодите на гражданите. 
Нужна е ясна програма за 
нов тип управление. Ред е 
на експертите и на обеди-
нителните идеи“, подчерта 
председателят на ПГ на 
ДПС Мустафа Карадайъ.

Лидерът на ПГ на ПП 
ВОЛЯ Веселин Марешки 
поздрави колегите си за 
старта на новия политиче-
ски сезон и им пожела да ра-
ботят в името на народа.

Повече информация по 
темата, както и деклара-
циите с приоритетите на 
политическите сили може-
те да намерите на сайта 
на в. „Строител“ – www.
vestnikstroitel.bg

вост на резултатите и ще 
се очертаят следващите 
стъпки за регионална ин-
телигентна специализация 
при подготовката на инвес-
тициите за периода след 
2020 г. Промяната цели още 
привличане на допълните-
лен ресурс за наука чрез 
осигуряване на подкрепата 
за проекти, одобрени за фи-
нансиране по програма „Хо-
ризонт 2020“, и постигане 
на по-добра синергия между 
ОПНОИР и ОПИК. 
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Министър-председателят Бойко 
Борисов инспектира инфраструк-
турните проекти, които се реали-
зират във Варна, заедно с кмета на 
града Иван Портних и министъра на 
финансите Владислав Горанов. Оби-
колката на премиера е започнала 
от бул.„Васил Левски“ – най-големия 
проект в града. За изграждането 
на новото трасе от ул. „Подвис“ до 
ул. „Девня“ правителството осигури 
80,5 млн. лв. Успоредно се ремонтира 
съществуващата част от булеварда 
с финансиране от Оперативна про-
грама „Региони в растеж“. След за-
вършването на булеварда ефектът 
ще бъде облекчаване на движението 
в града, намаляване на задръства-
нията, извеждане на трафика извън 
централната зона, както и бърза 
връзка от летището към курортите. 

Огледът е продължил при стро-
ителните дейности за пробива на 
бул. „Сливница“, за който Министер-
ският съвет отпусна 4,5 млн. лв. С 
реализирането на проекта ще бъде 

осигурен бърз достъп до автома-
гистрала „Хемус“. След това Бойко 
Борисов е посетил и „Аспарухово“, 
където бяха завършени ремонтът и 
разширението на ул. „Мара Тасева“ 
и бул. „Първи май“. Кметът Портних 
е запознал премиера и с проекта за 

изграждане на рибарско пристанище 
в района на Карантината - зона без 
плажна ивица.

Проверката на премиера Борисов 
е установила, че работата по инфра-
структурните проекти се изпълнява 
по график.

М и н и с т ъ р -
пр ед с е дател я т 
Бойко Борисов бе 
награден с орден 
„Черна гора“ с лен-
та от президента 
на страната Мило 
Джуканович. Най-
висшето държавно 
отличие беше връ-
чено на българския 
премиер в знак на 
благодарност за 
последователните му усилия и подкрепата на страната 
ни за европейската перспектива на Черна гора.

В своята реч Борисов благодари за наградата и зая-
ви, че това е оценка за България по време на първото ни 
председателство на Съвета на ЕС. Бойко Борисов при-
помни, че през тези 6 месеца България положи огромни 
усилия за европейското приобщаване на страните от 
Западните Балкани. „Направихме много срещи, след това 
инициативата „16+1“ и Берлинския процес в Лондон. Ще 
продължаваме активно да си сътрудничим в рамките на 
НАТО и съм убеден, че ще работим заедно и в ЕС“, заяви 
още премиерът Борисов.

„Приятелството и подкрепата, която Бойко Борисов 
оказа, е много по-дълга от тези 12 години независимост 
на Черна гора. Борисов като министър-председател сло-
жи един своеобразен отпечатък в двустранните отно-
шения“, заяви по време на награждаването президентът 
Джуканович.

Започна ремонтът на участъка от 
път II-16 Своге – София. Дейностите 
стартираха с фрезоването на настил-
ката в отсечката от водостока, пре-
ди пътния инцидент до моста над река 
Лесковдолска (от км. 54+220 до км. 
54+690). След като приключи фрезова-
нето, участъкът ще се преасфалтира.

Със заповед на председателя на 
Управителния съвет на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ (АПИ) инж. Светослав 
Глосов през следващата седмица ще 
бъде направена инспекция на пътната 
безопасност и преглед на цялостното 
състояние на участъка от път II-16 Сво-
ге - София. В проверката ще участват 
експерти от АПИ, Института по пъти-
ща и мостове и външни одитори по път-
на безопасност. На близо 82-километров 
участък на път II-16 Мездра - Ребърко-
во - Елисейна - Своге - Нови Искър, ре-
монтиран от Сдружение „Трейс Своге“, 

Обявиха началото на Трети-
те годишни награди в туризма. 
То бе дадено от министъра на 
туризма Николина Ангелкова във 
Велинград, който е носител на 
приза „Община за балнео- и СПА 
туризъм” през 2016 г., а през 
миналата година се нареди на 
втора позиция.

„Да получиш такава награда 
е признание и редица общини и 
управители на атракции вече 

ще бъдат взети проби от ця-
лото трасе, за да се провери 
качеството на положения ас-
фалт.

От АПИ съобщиха, че Сдру-
жение „Трейс Своге“ е отстра-
нило и констатираните дефе-
кти по път II-16. Изкърпени са 

всички дупки и неравности от 
км. 23+000 до км. 52+000. Това 
е участъкът малко след тунел 
„Елисейна“ до град Своге. Ре-

монтирани са и две пропадания 
при км. 71+000 - след разклона 
за с. Ромча, и при км. 73+000 - в 
Искърското дефиле.

Мартин Славчев

П р а в и т е л с т в о -
то прие допълнения 
на ПМС №162/2016 г. 
за определяне на де-
тайлни  правила  за 
предоставяне на без-
възмездна финансова 
помощ по програмите, 
финансирани от Евро-

пейските структурни 
и инвестиционни фон-
дове (ЕСИФ) за периода 
2014 - 2020 г. Въвежда 
се допълнително осно-
вание за удължаване на 
сроковете за подаване 
на проектни предложе-
ния при възникнали не-
предвидени обстоятел-
ства. Това важи само в 

случаите на пълно или 
частично нефункциони-
ране на информационни 
системи или регистри, 
данните от които са 
необходими при канди-
датстване за безвъз-
мездна финансова по-
мощ от ЕС.

М ер к и т е  цел я т 
спазване на принци-

па за равнопоставено 
третиране на кандида-
тите в процедурите за 
предоставяне на без-
възмездна финансова 
помощ от ЕСИФ дори в 
създалата се ситуация 
на временно преуста-
новен достъп до Тър-
говския регистър през 
август 2018 г. 

заявиха своя интерес. Това се 
доказва и от факта, че участни-
ците в конкурса ежегодно се 
увеличават“, отбеляза министър 
Ангелкова. По думите й през 2017 
г. в надпреварата са се включи-
ли повече от 140 участници. Ни-
колина Ангелкова призова всич-
ки общини и туристическият 
бранш да участват активно в 
състезанието, тъй като това е 
добър начин да представят ре-
зултатите, които са постигна-
ли през миналата година.
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Десислава Бакърджиева

Проекти за близо 300 
млн. евро в страната ни 
са подкрепени до този 
момент от Китайската 
банка за развитие. Фи-
нансирането е допринес-
ло за реализирането на 
важни за икономиката на 
България проекти в об-
ластта на транспорта, 
възобновяемите източ-
ници, строителството, 
промишленост та и други 
сектори. Това е станало 
ясно по време на среща 
на министъра на икономи-
ката Емил Караниколов и 
Уан Уейдонг, директор на 
Китайската банка за раз-
витие, клон Чунцин, отго-

варящ за България. 
Уан Уейдонг бе на по-

сещение у нас във връзка 
с договарян нов двустра-
нен заем с Българската 
банка за развитие. Той е 
изтъкнал, че страната 
ни е важен партньор на 
Китайската банка за раз-
витие. Емил Караниколов 
и Уан Уейдонг са обсъдили 
и възможностите за под-
крепа от банката и на клю-
чови проекти в България в 
сферата на телекомуника-
циите, земеделието, енер-
гетиката и инфраструк-
турата. Икономическият 
министър е представил 
индустриалните зони у нас 
и е подчертал, че те пред-
лагат отлични условия за 

китайските инвеститори.
По време на разговора 

двамата са оценили високо 
развиващото се сътрудни-
чество между Китайската 
и Българската банка за раз-
витие, които през 2017 г. са 
подписали споразумение за 
получаване на дългосрочен 
междубанков заем в размер 
на 80 млн. евро. През тази 
година в присъствието на 
премиерите на България 
Бойко Борисов и на Китай 
Ли Къциян между двете бан-
ки бе подписано и Рамково 
споразумение за 1,5 млрд. 
евро, което предвижда до-
говаряне на финансиране 
за следващите 5 години по 
инициативата „Един пояс, 
един път“.

„Като цяло икономиче-
ските ни връзки с Китай 
през последните години се 
развиват с все по-бързи 
темпове, а домакинството 
на 7-ата Среща на прави-
телствените ръководите-
ли на Инициативата „16+1“ 
очерта нови възможности 
за партньорство и допри-
несе за задълбочаване на 
икономическото сътрудни-
чество“, е допълнил Емил 
Караниколов.

От Министерството 
на икономиката посочват, 
че Китайската банка за 
развитие е една от най-го-
лемите финансови инсти-
туции, която разполага с 
общ актив от 2 трилиона 
евро.

Мартин Славчев

С отслужване на во-
досвет беше направена 
първа копка на проекта за 
реконструкция на водопро-
водната мрежа на с. Голям 
извор, община Тетевен. На 
събитието присъстваха 
кметът на Тетевен д-р Ма-
длена Бояджиева, зам.-кме-
товете Тони Стоев и Сви-
лен Русинов, председателят 
на Общинския съвет Мария 
Стойчева, зам.-областният 
управител на Ловеч Илиян 
Димитров, кметът на с. Го-
лям извор Илиян Маринов, 
Любомир Галчев, управител 
на сдружението изпълнител 
„Тетевен СЕТ 2017 г.“ ДЗЗД, 
с водещ партньор „Галчев 
Инженеринг“ ЕООД, главни-
ят проектант инж. Йордан 
Минчев, депутати и др.

Проектът включва тра-
се с дължина малко над 7 км. 
Ремонтните дейности са на 
приблизителна стойност от 
1,650 млн. лв., които са оси-
гурени от Министерството 
на регионалното развитие и 
благоустройството и Минис-
терството на финансите.

„Това е изключително ва-
жна стъпка за решаване на 

проблемите с липсата на 
вода през сухите периоди 
от годината и подобряване 
стандарта на живот на хора-
та. Ръководството на общи-
ната е осигурило средства 
чрез Държавен фонд „Земеде-
лие“, с които впоследствие 
ще се извърши и рехабилита-
ция на общинския път, пре-
минаващ през с. Голям извор”, 
заяви д-р Мадлена Бояджиева. 
Тя благодари на хората, взели 
участие в подготовката на 
проекта, и пожела лека рабо-
та на строителите. 

„Аз и всички в с. Голям 
извор сме изключително 
щастливи със стартиране-
то на този дългоочакван про-
ект, който ще разреши един 
от основните проблеми на 

нашето село и ще подобри 
качеството на водоснабдя-
ването на почти всяко дома-
кинство“, каза на свой ред 
Илиян Маринов. 

Любомир Галчев увери 
присъстващите, че изпълни-
телят приема изключително 
сериозно този обект и въ-
преки очакваните труднос-
ти заради многото каменис-
ти участъци ще се стреми 
да реализира проекта ка-
чествено и в срок. Според 
инж. Йордан Минчев, главен 
проектант на трасето, с 
подмяната на остарелите 
етернитови тръби с висо-
кокачествени полиетилено-
ви тръби ще бъде намален 
броят на авариите във во-
допроводната мрежа, а за 

да са задоволени нуждите 
на всяко домакинство, ще 
се изградят нови сградни 
водопроводни отклонения до 
границата на дворната регу-
лация за всяка къща.

Съществуващата въ-
трешна разпределителна 
водоснабдителна мрежа в 
с. Голям извор е строена 
през 60-те години на миналия 
век. Изградена е основно от 
етернитови тръби с диаме-
три, които не отговарят на 
минималните законови изи-
сквания. Тя е амортизирана 
и остаряла, което води до 
над 70% загуби на питейна 
вода. Предвид обхвата на 
инвестицията СМР ще се 
изпълняват поетапно, като 
започналият Етап 1 е за 210 
календарни дни, а Етап 2 е 
с максимална продължител-
ност 120 календарни дни. За 
по-малко от година ще се ре-
конструира водоснабдител-
на мрежа с дължина 7159,80 
м (от общо 12 018 м), която 
на практика обхваща около 
60% от населеното място. 
Всички използвани матери-
али ще са придружени от  
европейски сертификат за 
качество и съответствие 
на продукта.

Снимка „Галчев Инженеринг“ ЕООДРосица Георгиева

„През последните 
пет години сме инвес-
тирали около 2,5 млн. лв. 
в столичния зоопарк, а 
сега продължаваме с 
ремонт в сектор „При-
мати“. През 2017 г. извършихме цялостно обновява-
не и модернизация на клетките на големите котки, 
тази година отворихме разширението за сурикатите 
и бодливите свинчета.“  Това каза кметът на София 
Йорданка Фандъкова при проверката на реконструк-
цията на сектор „Примати“. Тя беше придружена от 
зам.-кмета по направление „Транспорт и транспортни 
комуникации” Евгени Крусев, кмета на район „Лозенец” 
Любомир Дреков и от директора на Дирекция „Околна 
среда” в Столичната община Нина Макарова.  

Общата инвестиция за настоящия проект е около 
1,4 млн. лв. Предвижда се строителните работи да 
приключат до края на годината, а озеленяването да 
започне през пролетта. СМР се реализират от „Ад-
ванс-2002” ЕООД. Разширението на външните место-
обитания на сектор „Примати“ създава нови експози-
циони площи и зони за наблюдение на животните. За 
различните видове маймуни зоните за обитаване се 
увеличават от 5 до 10 пъти. С проекта се извършва и 
реконструкция на съществуващата инфраструктура 
и изграждане на нова в съответните сектори на те-
риторията на зоопарка. Местообитанията се изпъл-
няват със стоманобетонови фундаменти, метална 
носеща конструкция с предпазни мрежи и обособени 
стъклени витрини за наблюдение на приматите. Про-
ектът включва и нова поливна система, реконструк-
ция на водопроводната, канализационната и електри-
ческата инсталация. Обособяват се нови алеи и се 
реновират съществуващите настилки.

Снимка авторът
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Десислава 
Бакърджиева

Към момента 68 500 
кв. км от страната, или 
62% от цялата й  тери-
тория, са покрити с ка-
дастрална карта (КК) и 
регистри към нея. Това е 
обявила изп. директор на 
Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър 
(АГКК) инж. Виолета Ко-
ритарова. По думите й 
набраната информация 
в тях обхваща приблизи-
телно 13 млн. недвижи-
ми имоти, включително 
поземлени имоти, сгра-
ди и данни за самостоя-
телните обекти в тях. 
Изграден е кадастър за 
всички областни градове, 
120 общински центъра и 
населени места и тери-
тории с активен пазар на 
имотите и инвестицио-
нен интерес. Обхванати 
са цялото Черноморско 
крайбрежие, планинските 
и балнеоложки курорти. 

Инж. Коритарова е 
съобщила, че КК се изра-
ботва за землищата на 
12 общински центъра и 
84 населени места в раз-
лични области на стра-
ната. На 100% покритие 
с кадастрална карта е 
постигнато в 4 съдебни 
района – Несебър, Балчик, 
Ловеч и Троян, включваща 
всичките им населени 
места. Одобрена е КК в 
26 общини, сред които 
Априлци, Пловдив, Балчик 

и др. Коритарова е доба-
вила, че през септември 
се планира обвяването на 
нови обществени поръчки 
за възлагане създаването 
на специализирани карти 
и регистри на още 8 об-
щини и над 250 населени 
места. 

„Финансирането на 
дейностите по създава-
не, поддържане и съхра-
няване на кадастъра се 
осъществява със сред-
ства на държавния бю-
джет и на общините или 
по национални и регио-
нални програми, включи-
телно и с финансиране 
от европейски фондове“, 
е казала още изп. дирек-
тор на АГКК. Според нея 
цялостното покритие на 
страната с КК трябва да 
приключи до 2023 г., като 
това зависи и от осигуря-
ването на ресурс за дей-
ностите на кадастъра, 
кадровия и технически 
потенциал на  агенция-
та. „Освен 100% покри-
тие с цифров кадастър 
е важно и изготвянето 
на цифрова едромащабна 
топографска карта. Това 
ще осигури  надеждна ос-
нова за редица дейности 
и проекти. Така ще има-
ме пълна, точна и вярна 
цифрова основа за прос-
транствените данни на 
страната“, каза още инж. 
Коритарова. Тя е припом-
нила, че стартиралият 
през 2016 г. процес на 
служебно преобразуване 

на картата на възста-
новената собственост 
в КК също съдейства за 
значително ускоряване 
процеса. Към 10 август 
са одобрени КК и регис-
три за неурбанизираните 
територии на 2380 зе-
млища, попадащи в раз-
лични области на Бълга-
рия извън територията 
на София-град, където 
има 100% покритие с ка-
дастър. 

„Очакваме дейности-
те по преобразуването 
да приключат догодина, 
с което ще постигнем 
96% покритие на тери-
торията на страната с 
кадастрална карта, като 
на практика ще остане 
за довършване създава-
нето на кадастър за ур-
банизирни територии на 
голям брой малки населе-
ни места“, е обяснила тя. 

Инж. Виолета Корита-
рова е добавила, че сред 
приоритетите на АГКК е 
след създаването на КК 
да започне изграждане-
то с кадастрална инфор-
мация и специализирани 
данни, които да са си-
гурна база за тематични 
нужни. КК ще се допъл-
ни със значителен обем 
специализирани данни 
от други  институции, 
аеро и спътникови изо-
бражения, данни за прос-
транство и време и т.н., 
както и създаването на 
3D и 4D кадастър на дър-
жавата. 

Госпожо Михайлова, от сърце Ви пожелаваме здраве, вдъхновение, 
лично щастие, ползотворна работа и още много професионални ус-
пехи!

Хубав празник!

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА КАЧЕСТВОТО

ПО БДС EN ISO 9001:2015

ДО 
Г-ЖА ИСКРА МИХАЙЛОВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА 
ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ  

Поздравит ел ен  адрес 
УВАЖАЕМА Г-ЖО МИХАЙЛОВА,

Приемете моите и на Управителния съвет на Камарата на стро-
ителите в България поздравления по случай рождения Ви ден! 

През годините изградихме добър диалог и ползотворно сътруд-
ничество. Съвместно реализираните от нас събития са изключител-
но успешни, в тях се включват експерти на най-високо ниво, форуми-
те се радват на висок интерес както от бранша, така и от медиите 
и обществеността. 

Използвам случая да Ви уверя, че в лицето на КСБ имате сериозен 
партньор за реализирането на високоотговорните Ви и значими в 
европейски и национален аспект цели. 

Пожелавам Ви здраве, все така неизчерпаема енергия за работа, 
много професионални успехи и лично щастие! 

С уважение,

София      Инж. Илиян Терзиев
7 септември 2018 г.    Председател на УС на КСБ
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Емил Христов

Г-н Ненков, в начало-

то на новия парламен-

тарен сезон какво по-

казва равносметката за 

изминалия? Кои ключови 

законопроекти, свърза-

ни със строителство-

то, бяха на дневен ред?

През последната се-
сия парламентът свърши 
немалко и нелека рабо-
та. Тя със сигурност ще 
даде своето отражение 
не само в краткосрочен, 
но и в дългосрочен план. 
Разбира се, трябва да 
отбележим, че за този 
период най-значимото 
събитие за страната ни 
беше провеждането на 
председателството на 
България на Съвета на 
Европейския съюз, което 
се доказа като изключи-
телно успешно. Една от 
поставените теми беше 
свързана със Западните 
Балкани, която има пря-
ко отражение за всички 
строителни компании 
в региона. Развитието 
на Балканите като цяло 
зависи от големите ин-
фраструктурни проекти, 
които ще бъдат финан-
сирани от Европейската 
комисия. Трябва да отбе-
лежим, че в реализацията 
на тези бъдещи инвести-
ции българските фирми 
ще могат да се включват 
активно. Те придобиха 
много сериозен опит през 
последните 10 години и 
вече работят по различ-
ни обекти в съседните 
държави. Нашите строи-
тели могат да помогнат 
със своята експертиза. 

Връщайки се на Ва-
шия въпрос, трябва да 
подчертая, че през чет-
въртата парламентарна 
сесия бяха приети ня-
колко значими за бранша 
законопроекта. Един от 
тях беше Законопроек-
тът за изменение и до-
пълнение (ЗИД) на Закона 
за устройството и за-
строяването на Столич-
ната община (ЗУЗСО). 
Той беше много важен за 
мен, защото съм избран 
за народен представител 
от листата в София и е 
мой дълг да защитавам 
интересите на столича-
ни. С новите текстове в  
ЗУЗСО се въведе регла-
ментация относно висо-
ките сгради, без да се 
възпрепятства разви-
тието на града, както 
и лимити за височината 
на зданията. Идеята е 
да не спираме строител-
ството на небостъргачи, 
отчитайки инвеститор-
ския интерес към тях, но 
все пак да има опреде-
лени места за тяхното 
изграждане. Важно е да 
се мисли къде е най-пра-
вилно да се позициони-

рат. Аз съм съгласен да 
има високи сгради. Ос-
вен това сега ЗУЗСО не 
позволява на инвестито-
рите да увеличават по 
няколко пъти кинта на 
обекта. Тази промяна ще 
я включим и в новия Закон 
за устройство на тери-
торията (ЗУТ), защото 
считаме, че мярката е 
добра и така ще важи за 
цялата страна. 

Като цяло, ако трябва 
с една дума да определя 
политическия сезон, той 
беше бурен. Все пак пар-
ламентът е място за де-
бати. Най-важното е да 
изпълняваме това, за кое-
то сме избрани. Вярвам, 
че политическите лидери 
могат да загърбят раз-
личията си, да работят 
в името на компромиса 
и държавата. България 
в момента е с добри по-
зиции от финансова и 
от политическа гледна 
точка. Има стабилност, 
икономиката върви наго-
ре. Бизнесът се развива 
и дори се забелязва липса 
на кадри. В много сфери 
доходите се повишиха. 
Трябва да запазим тази 
стабилност,  защото 
една политическа неста-
билност по никакъв начин 
няма да се отрази поло-
жително на бизнеса, как-
то и на изпълнението на 
важните за страната ин-
фраструктурни проекти.

Вие сте член на пар-

ламентарната Комисия 

по регионална полити-

ка, благоустройство и 

местно самоуправление 

(КРПБМС). Какви теми 

се обсъждаха по време на 

редовните й заседания?

Безспорно мога да 
кажа, че Комисията ра-
боти добре. Нямаше по-
литически конфронтации. 
Един от най-важните 
законопроекти, които 
обсъждахме, беше ЗИД 
на Закона за пътищата, 
предвиждащи въвежда-
нето на ТОЛ система и 
електронна винетка. По 
време на дебатите пре-
ди приемането на новите 
текстове на първо чете-
не в Народното събрание 
имаше предложение от 
страна на Националното 
сдружение на общини-
те в Република България 
20% от ТОЛ таксите да 
отиват за местните 
администрации. Искам 
да подчертая, че това 
няма да бъде подкрепено 
от ПГ на ПП ГЕРБ в пар-
ламентарната зала и по 
време на второ четене. 
Общините винаги са ни 
били приоритет, но има 
и други механизми за фи-
нансирането на тяхната 
пътна мрежа. Таксата, 
която планираме да бъде 
заплащана от тежкото-
варните автомобили над 
3,5 т на база изминато 
разстояние, ще бъде ин-
вестирана в републикан-
ската инфраструктура, 
за поддържането на коя-
то са необходими сери-
озни средства. Съгласно 
европейските регламен-

ти и българското зако-
нодателство таксата 
е разходоориентирана, 
т.е. плащаме само за ус-
лугата и средствата не 
може да се насочват за 
други неща. Наясно сме, 
че общинските пътища 
са в лошо състояние, но 
трябва да се търсят и 
други варианти за осигу-
ряване на необходимото 
финансиране. Може би 
чрез обществен дебат 
местните власти трябва 
да намерят възможности 
за приходи към собстве-
ния си бюджет, а не да 
чакат такива от ТОЛ 
системата. Също така 
в предстоящия бюджет 
за 2019 г. ще се търсят 
механизми да се намерят 
тези средства.

Какво друго предвиж-

дат промените в Закона 

за пътищата, свързани 

с въвеждането на ТОЛ 

системата?

На първо място искам 
да заявя, че за леките ав-
томобили нищо няма да 
се промени от 1 януари 
2019 г. Това, което ще е 
в полза на потребите-
лите, е, че вече няма да 
има винетки на хартиен 
носител. Няма да се лепи 
нищо по стъклата и ви-
нетката ще се закупува 
по електронен път. Това 
ще може да става и на 
бензиностанциите или на 
пунктовете на Агенция 
„Пътна инфраструктура“ 
(АПИ). Ще бъде създадено 
и специално мобилно при-

ложение, чрез което също 
ще могат да се купуват 
винетки. Няма да има 
нужда да се пази друг до-
кумент, който да трябва 
да се показва, когато Ви 
спрат за проверка. По но-
мера на автомобила сис-
темата ще отчита дали 
имате, или нямате елек-
тронна винетка. Промени-
те предвиждат и опцията 
за закупуването на винет-
ка, която да е само за уи-
кенда. Законопроектът 
е изцяло ориентиран към 
потребителите. Най-ва-
жната част от промяна-
та в Закона за пътищата 
е начинът на финансиране 
на АПИ. Към момента по-
голямата част от годиш-
ните приходи на Агенция-
та идваха от винетките 
за леките автомобили 
– около 240 млн. лв., а от 
тежкотоварните - 90 млн. 
лв. Сами разбирате колко 
несправедлив е този мо-
дел. Ще дам един пример 
– камион, който минава 
транзит през България, 
плаща 13 евро. Това е мак-
симално допустимото, а 
на същото разстояние в 
други държави – например 
в Сърбия и Унгария, сред-
ната цена е 70 - 80 евро. 
Или - този приход е про-
пуск за държавата. Ние 
сме длъжни да обърнем 
нещата по един много по-
справедлив начин. Заради 
това в новите текстове 
не предвиждаме цената 
на винетните стикери за 
леките автомобили да се 
покачва. За това какви да 

бъдат тарифите за теж-
котоварните камиони, 
предстои сериозен дебат 
и обществено обсъжда-
не. Те ще плащат не спо-
ред прекараното време в 
България, както е сега, а 
на базата на изминато 
разстояние, категорията 
на превозното средство, 
екологичните характе-
ристики, както и според 
състоянието на пътища-
та, през които минават. 
Тоест може да има тра-
сета, които не са в до-
бро състояние, и ако АПИ 
прецени, при тарифира-
нето шофьорите няма да 
заплащат за движението 
си по тези места. Тези 
правила ще са валидни не 
само за транзитно пре-
минаващите, тъй като по 
европейски регламент е 
абсолютно забранено да 
се третират по различен 
начин национални от меж-
дународни или автобус-
ни превозвачи. Нормите 
трябва да бъдат еднакви 
за всички. Все пак ще тър-
сим и варианти, например 
за автобуси, които изпъл-
няват социални функции 
по определени маршрути 
между общините, за кои-
то трябва да има някакъв 
вид компенсация. Има ме-
ханизми и добри практики, 
чрез които да не се пови-
шава таксата за тези 
услуги.

Кога можем да очак-

ваме законът да бъде 

приет окончателно?

Още в първата сед-

Александър Ненков, член на парламентарната Комисия по регионална          

Трябва да се намери разумният начин най-ниската цена          
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мица на септември раз-
глеждаме закона на вто-
ро четене в Комисията 
по регионална полити-
ка, благоустройство и 
местно самоуправление. 
Има добри предложения, 
които влизат за обсъж-
дане. Една от идеите е 
свързана с хората, кои-
то в момента разпола-
гат с годишни винетки. 
По законопроекта беше 
предвидено, че до края 
на януари те ще трябва 
да валидират стикера 
си. Това ще го махнем и 
винетката ще важи до 
изтичането на нейния 
срок. В противен случай 
ще има излишна бюрокра-
ция, която ще е тежка и 
за потребителите. Със 
сигурност ще се усложни 
работата на АПИ, тъй 
като тя трябва да вкара 
в системата данните, 
че Вие не нарушавате 
закона, защото когато 
преминавате през рамки-
те, които отчитат, те 
ще показват, че нямате 
електронна винетка. 

По време на обсъжда-
нето на ЗИД на Закона за 
пътищата стана дума и 
за финансовото измере-
ние на ТОЛ системата. 
Първоначалният вари-
ант на това, което Све-
товната банка изчисли 
на базата на трафика, е 
между 800 млн. лв. и 1,2 
млрд. лв. приходи. Прак-
тиката показва, че през 
първите една-две години 
средствата ще са малко 
по-малко, но с времето те 
ще се повишават. Какви 
ще са, зависи от тарифи-
рането, тъй като е ясно, 
че таксата за преминава-
нето на пътната мрежа 
ще се увеличи многократ-
но, като в същото време 
цената не трябва да е ви-
сока, за да не отблъсква 
превозвачите. Целта на 
законопроекта е да на-
мерим повече приходи за 
АПИ, защото в момента 
Агенцията изпитва огро-
мен финансов недостиг 

за поддръжка и строи-
телство на нова пътна-
та инфраструктура. За 
тези над 10 г., в които 
сме в ЕС, над 2 пъти сме 
увеличили Брутния вътре-
шен продукт, а очаквания-
та на хората са различни 
и все по-големи. Всеки 
иска да живее по-добре, 
но това струва пари. Ча-
кат ни мащабни пътни 
инфраструктурни обек-
ти – довършването на АМ 
„Хемус“ и АМ „Струма“, за 
които трябват средства, 
и то много. Представете 
си, ако АПИ разполага с 
около 1 млрд. лв. на годи-
на, за 10 г. пътната ни 
мрежа може да достигне 
исканото от нас ниво.

В началото на интер-

вюто споменахте при-

ключилото Българско 

председателство на Съ-

вета на ЕС? Какви бяха 

ползите от него и кои 

бяха най-важните теми, 

които се обсъдиха? 

Както казах, темата 
за Западните Балкани 
беше една от поставе-
ните по време на Българ-
ското председателство. 
Нашият регион се явява 
пограничен за Съюза и оп-
ределено има какво още 
да желаем. Европейската 
комисия трябва да подхо-
ди разумно и да започне 
да инвестира на Балка-
ните, за да могат хората 
да живеят по-добре, да се 
развиват и да имат нуж-
ната икономическа перс-
пектива. Само това е 
начинът да има икономи-
чески растеж, който ще 
е от полза и за България. 
Ние няма как да решаваме 
вътрешните си въпроси, 
ако не поставим на ма-
сата общите проблеми в 
региона. Трябва през об-
щия интерес да се търси 
частният такъв. 

Според мен най-важно 
за първото ни председа-
телство е, че успяхме 
да повишим имиджа на 
страната ни. Аз съм про-

тивник на собственото 
ни отричане от всичко 
– често обичаме да каз-
ваме, че сме най-лошите, 
най-бедните, най-корум-
пираните. Всички тези 
неща ги има във всяка 
страна. Дори в САЩ има 
сериозни проблеми във 
всяка една сфера - здра-
веопазване, сигурност, 
нестабилна политическа 
ситуация. Германия също 
има своите проблеми. 
Много се надявам след 
тези 6 месеца българи-
те да са осъз нали, че сме 
нормална развиваща се 
демократична държава. 
Да, правили сме грешки, 
но въпреки всичко вър-
вим в правилната посока 
и трябва да имаме само-
чувствие, че при всички 
недостатъци за послед-
ните 28 г. сме постигна-
ли много добро ниво. До-
казателство за това е, 
че най-големите европей-
ски лидери поздравяват 
България за усилията, 
които е положила през по-
следните месеци. Лично 
аз винаги се опитвам да 
съм оптимист и смятам, 

че най-важното е, че ние 
може да се справяме до-
бре със своите задачи. 
България се развива ико-
номически, финансово и 
имиджово.

Друга ключова тема, 
която се постави на дне-
вен ред по време на пред-
седателството, беше 
свързана със сигурност-
та на Европа. Отново 
благодарение на усили-
ята на България има-
ше историческа среща 
между лидерите на ЕС и 
Турция. България на този 
етап, а надявам се и в бъ-
деще, ще има нулев миг-
рационен натиск, който 
по принцип е много голям 
проблем. Това, което не 
зависи до някаква степен 
от нас, е какво ще се слу-
чи в държавите, в които 
има военни конфликти. 
Представете си една се-
риозна мигрантска криза, 
при която стотици хиля-
ди души се появяват на 
границата - тогава биз-
нес, инвестиции и всичко 
отива на заден план. Точ-
но поради тази причина 
беше важно да поставим 
на дневен ред проблема 
със сигурността на Ста-
рия континент и мисля, 
че се справихме блестя-
що.

Законопроектите за 

изменение и допълнение 

на Закона за обществе-

ните поръчки (ЗОП) и 

на ЗУТ са на дневен ред 

в Народното събрание. 

Кога се очаква те да 

бъдат обсъдени в пле-

нарна зала? Камарата 

на строителите в Бъл-

гария (КСБ) също вне-

се своите позиции по 

двата законопроекта. 

Какво е мнението Ви за 

тези предложения?

Искам специално да се 
обърна към Камарата на 
строителите в България, 

тъй като имат няколко 
предложения за промени 
в ЗУТ и в ЗОП. Говорихме 
с колегите от Комисията 
по правни въпроси относ-
но техните виждания. Би-
хме подкрепили някои от 
предложенията на КСБ, 
що се касае до дъмпинга 
при определянето на из-
пълнители в обществени-
те поръчки. Това е серио-
зен проблем и определено 
трябва да намерим реше-
ние. Другата тема е за 
консорциумите, където 
изискванията към всяка 
една фирма трябва да са 
едни и същи. Вярвам, че 
смисълът на обединение-
то между юридическите 
лица е да се постигне 
определен баланс, за да 
може да има достатъчно 
възможности това обе-
динение да е конкурентно 
при равни условия. Това 
са въпроси, които можем 
да обсъдим през септем-
ври с Камарата, неза-
висимо че те не са към 
регионалната комисия, а 
по-скоро към правната. 
С удоволствие бихме на-
правили среща с КСБ.

Знаем и за станови-
щето на Камарата по от-
ношение на предлаганите 
промени в ЗУТ, с които се 
дава възможност стро-
ежи от пета категория 
– жилищни и вилни сгради 
до 300 кв. м, да се изпъл-
няват от фирми, нереги-
стрирани в Централния 
професионален регистър 
на строителя (ЦПРС). 
При първоначалния вари-
ант, внесен от колегата 
депутат Петя Аврамова, 
наистина ставаше въ-
прос за 300 кв. м. Приема-
ме, че предложението на 
КСБ за всички строежи 
от 1-ва до 5-а категория 
да се изпълняват само от 
фирми, вписани в ЦПРС, е 
свързано с борбата на 
Камарата със сивия сек-

тор. Ние винаги - като 
дясна партия и при поло-
жение, че не увеличаваме 
данъците, се опитваме 
да изсветляваме иконо-
миката. Там е буферът, 
за да може да попълваме 
приходите в бюджета. 
Това, което на този етап 
сме говорили с колегите 
и ще бъде внесено и раз-
гледано през септември, 
е да има ограничение до 
100 кв. м, за да може все 
пак собствениците на 
къщи да имат възмож-
ност да  си  направят 
пристройка или нещо дру-
го, което сами да изпъл-
няват. Тук става въпрос 
за много малки обекти. 
Възприемаме желанието 
на КСБ, но търсим баланс 
и все пак оставяме някак-
ва вратичка за самите 
собственици.

Как протича работа-

та Ви с КСБ?

Винаги сме били в пряк 
контакт и имаме отли-
чен диалог с Камарата на 
строителите в България. 
Състояха се няколко сре-
щи на ПП ГЕРБ с ръковод-
ството на КСБ, на които 
е присъствал и преми ерът 
Бойко Борисов. Още в 
предизборната кампания 
поехме ангажимента да 
търсим вариант срещу 
дъмпинга на цените. Тряб-
ва да се намери разумният 
начин най-ниската цена 
да не е решаващ фактор 
в обществените поръчки, 
защото обикновенно ев-
тиното излиза скъпо. Все-
ки обект трябва да бъде 
изпълнен качествено и на 
разумна цена. 

Камарата си сътруд-
ничи добре и с КРПБМС. 
Винаги когато Комисия-
та работи по важни за-
конодателни идеи, каса-
ещи строителния бранш, 
търсим и експертното 
мнение на КСБ.

Снимки в. „Строител“

         да не е решаващ фактор в обществените поръчки



8 КСБ – СЕКЦИИ Ñòðîèòåë петък, 7 септември 2018

Инж. Валентин Зарев, председател на секция „Проектиране и строителен надзор“:

Обсъждаме идея по примера на ЦПРС да се създадат регистри на проектантски и консултантски фирми
Мартин Славчев

Инж. Зарев, кои са основните 

приоритети на секцията, която 

ръководите?

Може да кажем, че основният 
приоритет на секция „Проектиране 
и строителен надзор“, на която аз 
съм председател от сформирането 
й досега, е било и продължава да 
бъде качеството на строителство-
то. А върху него влияние оказват 
дейностите на всички участници в 
процесa, ведно със задълженията и 
отговорностите им. В тази посо-
ка искам да отбележа, че работим 
върху предложения за промени на 
законови и подзаконови нормативни 
документи в две основни направ-
ления – урегулиране дейностите 
на инженерите проектанти като 
юридически лица или проектантски 
бюра и фирми, както и въвеждане на 
диференциация на консултантски-
те компании в зависимост от вида 
и категорията на строежите. 

Обсъждаме в сформираната по 
инициатива на КСБ работна група 
на браншовите организации в сек-
тора – БААИК, КАБ, КИИП, НАСП, 
САБ и др., предложение по примера 
на Централния професионален ре-
гистър на строителя на Камарата 
да се създаде аналогичен такъв на 
проектантски фирми, като същи-
те бъдат разпределени по групи 
и категории, разработени в съот-
ветствие със спецификата на ус-
лугите. Той може да се води от съ-
ответната браншова организация 
– например от КИИП. Проектант-
ските бюра като юридически лица 
ще носят по-голяма отговорност за 
качеството на проекта и неговата 
реализация по време на строител-
ството, включително с по-висока, 
адекватна професионална застра-
ховка. В момента КИИП издава 
удостоверения за правоспособност 
единствено на проектантите – фи-
зически лица. При поискване може 
да бъде издадено и удостоверение 
на проектантска фирма, но то има 
пожелателен характер и е иреле-
вантно за осъществяване на дей-
ността й. Когато възникне проблем, 
е редно да се търси фирмата, коя-
то има застраховка и носи цялата 
отговорност за проекта. При сега 
действащото законодателство 
регистрираните бюра не са юриди-
чески лица. В областта на транс-
портната инфраструктура, фирма 
с недостатъчно квалифицирани спе-
циалисти, капацитет, застраховки, 
осигуровки и т.н. не би могла да се 
справи качествено със законовите 
задължения на проектанта, освен 
ако не ги изпълнява формално. 

Не трябва да пропускаме и друг 
проблем, свързан с квалификацията 
на младите специалисти. Например 
за специализацията на един току-
що завършил инженер няма кой да 
осигури 2 – 3-годишен стаж и опит, 
които да подпомогнат и повишат 
квалификацията му, както и раз-
витието и израстването му като 
проектант на инфраструктурни 
обекти. Това може да стане само 
ако започне работа във фирма или 
бюро, където със съдействието на 
опитни специалисти да придобие 
необходимите му практически зна-
ния и умения. 

Съгласно Закона за устройство 
на територията (ЗУТ) и подзаконо-
вите нормативни актове по прило-
жението му, уреждащи осъщест-
вяването на авторския надзор, 
проектантът всеки ден трябва да е 

на обекта, за да приема количества-
та извършени СМР, подлежащи на 
закриване, и да подписва Акт обр.12 
(Наредба № 3 за съставянето на ак-
тове и протоколи по време на стро-
ителството). В този случай задъл-
женията му се дублират с тези на 
лицето, упражняващо строителен 
надзор, което считаме за излишно. 
Според мен е редно да бъде върната 
старата редакция на чл.7, ал.3, т.12 
от Наредба 3, като при съставяне-
то на Акт обр.12 да не е необходимо 
да участват и проектантите по съ-
ответните части.

Проблемът се задълбочава и от 
нереално ниското заплащане, не-
съответстващо на слож ност та и 
отговорността на тази дейност. 
Смешно е касиер в голяма търгов-
ска верига да започва със заплата 
от 1240 лв., докато интелектуални-
ят труд на проектанта да се оце-
нява на не повече от 1000 лв. при 
сегашните дъмпингови цени. Голяма 
грешка е да се пести от проекти-
ране, особено като се имат предвид 
големите инвестиции, които се вла-
гат в изграждането на автомаги-
страли, ж.п. линии, пътища, мосто-
ве, пречиствателни станции и др. 
Вложените средства многократно 
ще се изплатят с по-качествени, 
по-технологични и криещи по-мал-
ко изненади проекти. Повишаване-
то на цените и недопускането на 
възлагане на обществени поръчки 
с предмет „Изготвяне на проекти“ 
по критерий „най-ниска цена” ще до-
ведат неминуемо до повишаване на 
качеството.

По аналогичен начин стои въ-
просът и със състоянието на стро-
ителния надзор, който представля-
ва строго специфична дейност с 
огромно значение. В тази връзка 
дискутираме с колегите идеи за 
възможни промени в сега действа-
щата нормативната уредба. Мо-
ето предложение е, и консултант-
ските фирми да бъдат вписвани в 
регистър по групи в зависимост 
от спецификата на извършваните 
услуги. 

Всеки консултант да може да се 
впише в една или повече от следни-
те групи: 

– Първа група – строежи от ви-
сокото строителство (жилищно, 
обществено обслужващо, промиш-
лено), прилежащата му инфраструк-
тура, електронни съобщителни 
мрежи и съоръжения;

– Втора група – строежи от 
транспортната инфраструктура;

– Трета група – строежи от 
енергийната инфраструктура;

– Четвърта група – строежи от 
благоустройствената инфраструк-
тура. 

Съгласно Наредба № РД-02-20-
25 от 03.12.2012 г. за условията и 

реда за издаване на удостовере-
ние за вписване в Регистъра на 
консултантите за оценяване на 
съответствието на инвести-
ционните проекти и/или упражня-
ване на строителен надзор (обн., 
ДВ, бр.98/2012г.), за СН на обекти 
от линейната инфраструктура не 
са необходими физически лица със 
специалности, свързани със са-
нитарно-хигиенните изисквания 
към строежите (лекари, инженери, 
архитекти и др.), както и пожарна 
безопасност и спасяване или др., 
с изключение на тунелите. Пора-
ди спецификата на дейностите, с 
оглед упражняване на сериозен и 
квалифициран контрол, е необходи-
мо предвиждане на по-голям брой 
инженери специалисти (транс-
портно строителство, геодезия, 
геология). Подобна регламентация 
на дейността на консултантите 
ще осигури реално и качествено 
упражняване на надзор при строи-
телството. За достигане на пълно 
съответствие и уеднаквяване на 
категориите и видовете строежи 
по ЗУТ, ЗКС и ПРВВЦПРС се обеди-
няваме под общото мнение, че част 
от изискванията към строителите 
за вписване в ЦПРС могат да бъдат 
приложени и към консултантите – 
липса на ликвидни и изискуеми пуб-
лични данъчни задължения и такива 
за осигурителни вноски, както и 
лихви, свързани с тях; техническо 
оборудване, необходимо за дей-
ността и най-вече персонал, нает 
по трудови договори (въпросното 
изискване предлагаме да се въведе 
и при проектантските бюра). Да се 
въведе и условие по аналогия на ЗКС 
всяка година да се изисква пред-
ставянето на актуални документи, 
доказващи, че консултантската 
фирма продължава да отговаря на 
критериите за вписване в Регис-
търа (напр. ГФО и удостоверение 
за липса на задължения, справка 
от НАП за действащи трудови до-
говори и т.н.). Считам, че по този 
начин ще се премахнат или поне 
силно ще намалеят възможности-
те за извършване на злоупотреби, 
нереално ниските цени и сивата 
икономика. Така специалистите, 
упражняващи строителен надзор, 
ще бъдат в трудови правоотноше-
ния с консултанта, ще се прекрати 
порочната практика едно лице да 
бъде включено в екипите на неогра-
ничен брой фирми. По този начин и 
недобросъвестните консултанти и 
проектанти ще бъдат принудени да 
спазват изискванията на действа-
щото трудово и осигурително пра-
во, като заплащат възнаграждения 
и осигуровки в реален размер. Това 
ще доведе до офериране на реални 
цени за изпълнение на обществени 
поръчки, което пък от своя страна 

ще осигури качествено упражнява-
не на строителен надзор.

Всички тези предложения за 
промени в действащото законо-
дателство са внесени и са обект 
на дискусии в под групата за про-
ектиране, надзор и строителство 
на съоръжения и линейни мрежи на 
техническата инфраструктура към 
работната група на браншовите 
организации, сформирана по иници-
атива на КСБ.

Какво предстои до края на го-

дината? 

Предстои да поставим начало-
то на реализацията на идеите, из-
ложени по-горе, както и развиване 
на дейности по популяризиране ра-
ботата на Камарата и привличане 
на нови членове.

И занапред ще продължаваме 
да работим по промяна на законода-
телната и нормативната уредба, 
отнасяща се до проектирането, 
упражняването на надзор в строи-
телството и осъществяването на 
оценка за съответствие на инвес-
тиционните проекти. Може би тук 
е мястото да повдигна проблема, че 
съгласно ЗУТ в момента оценяване-
то на съответствието на инвес-
тиционните проекти се извършва 
единствено и само по отношение 
на тяхната законосъобразност и 
съгласуване, без да се проверява 
качеството на проекта и спазва-
нето на нормите. Считаме за уд-
ачно занапред да се осъществява 
и контрол, като за целта в екипа, 
извършващ ОСИП, е необходимо 
да бъдат включвани задължително 
проектанти, притежаващи пълна 
правоспособност. 

В Наредба № 2 от 31.07.2003 г. 
за въвеждане в експлоатация на 
строежите и минимални гаран-
ционни срокове за изпълнени СМР, 
съоръжения и обекти, са предвиде-
ни гаранционни срокове – например 
за съоръжения за автомагистрали, 
пътища и улици (мостове, тунели и 
др.) за ново строителство от 10 го-
дини. Това означава, че гаранцията 
за изпълнение както на договорите 
за строителство, така и на тези за 
упражняване на строителен надзор, 
се задържат за неоправдано дълъг 
период от време. Ще продължим 
да работим по прилагането на до-
брите практики на FIDIC, например 
предвиждащи задържане на гаран-
цията една година, което е абсо-
лютно логично и обосновано, тъй 
като дефектите в резултат на не-
качествено изпълнение се появяват 
именно в рамките на тази една го-
дина, докато след това е невъзмож-
но да се установи от какво точно 
са причинени дефектите (твърде е 
възможно да са в резултат на не-
добра поддръжка). 

Може би е време да помислим и 
за разработване на Правилник за ра-
бота на секциите, тъй като всички 
те са създадени да подпомагат ра-
ботата на УС на КСБ и изпълнение-
то на неговите политики.

Също така за решаване на из-
ложените по-горе проблеми имаме 
идея да създадем Българска асоци-
ация на инженерите консултанти в 
техническата инфраструктура (къ-
дето проблемите са най-наболели), 
с цел защитаване на техните права 
и бързото решаване на проблемите 
в бранша. 

Утвърждаването на типови-

те документи е приоритет в ра-

ботата на секциите на КСБ. Как-

во е тяхното значение и виждате 

ли възможност да бъдат прилага-

ни в обозримо бъдеще? 

През 2013 – 2014 г. от JASPERS 
беше разработен пълен комплект 
документи за участие в общест-
вени поръчки. Те съдържат общи 
изисквания към участниците за до-
пустимост, критерии и методика 
за оценка, разглеждане и класиране 
на офертите. Разработките биха 
били добра база за изработване 
на проекти на типови договори за 
изпълнение на строителство, про-
ектантски и консултантски услуги, 
но към настоящия момент не се 
прилагат. 

Тук отново трябва да споменем 
проблема „най-ниска цена“ при въз-
лагане на процедури за изпълнение 
на обществени поръчки за услу-
ги, който е определящ и спокойно 
може да кажем „ограничаващ“ ка-
чествения контрол и респективно 
качествения строителен продукт. 
При нереално ниски цени надзор се 
осъществява по-скоро формално, 
сведен основно до подписване на 
строителни книжа. В направените 
разработки е заложен критерий за 
оценка „Оптимално съотношение 
качество/цена“, като прилагането 
му би довело да реална ангажира-
ност и контрол на изпълнение на 
СМР от страна на експертите. 

Кои според Вас в сегашния 

момент са най-важните приори-

тети на КСБ, накъде трябва да 

насочи усилията си браншовата 

организация, така че да е най-по-

лезна на своите членове? 

Може би предприетите от 
КСБ дейности по обединяване на 
браншовите организации и съв-
местното изготвяне на проекти за 
промяна в основния закон за строи-
телството – ЗУТ, е един от най-ва-
жните приоритети към настоящия 
момент. Според мен активната 
позиция по отношение на норма-
тивната уредба е правилният път, 
по който Камарата е поела, както 
и мероприятията по намаляване на 
административната тежест за 
бранша. 

В тази връзка успяхме да по-
стигнем съгласие с МРРБ, при 
изменения в одобрения инвести-
ционен проект след издаване на 
разрешение за строеж и заповед 
за допълване на издаденото такова 
за проекти от транспортната ин-
фраструктура, както и при извърш-
ване на рехабилитация и основен 
ремонт на обекти от линейната 
инфраструктура в рамките на сер-
витута на съществуващия път да 
не се иска произнасяне с решение 
по необходимостта от извършва-
не на ОВОС (да не се съгласуват 
от МОСВ) по чл. 92 и следващите 
от Закона за опазване на околната 
среда, когато такова решение/съ-
гласуване е направено на основния 
проект и няма промени. 

Как виждате възможностите 

за партньорство между ръково-

дената от Вас секция и в. „Стро-

ител“?

Считам, че всички засегнати 
проблеми могат – в тясно сътруд-
ничество с в. „Строител” – да дос-
тигнат до широк кръг специалисти, 
да се популяризират дискусиите 
сред многобройните читатели на 
вестника. Това би помогнало за 
вземане на правилни решения за из-
чистване на проблемите в строи-
телния бранш. 

Снимка в. „Строител“
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Камарата на строителите в България
и вестник „Строител“ 

със съдействието на Столичната община
ПОДГОТВЯТ ПЕТАТА ФОТОИЗЛОЖБА 

по повод Деня на строителя

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

3000 лв. без ДДС
Срок – 30 септември 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

®
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Прогнозната стойност за изпълнението им е 62,6 млн. лв.
Емил Христов

След като в средата на 
август магистралният виа-
дукт „Моранди“ край итали-
анския град Генуа се срути 
след проливен дъжд и 43-ма 
души загубиха живота си, 
премиерът Бойко Борисов 
разпореди на министъра на 
регионалното развитие и 
благоустройството Нико-
лай Нанков и на министъра 
на транспорта, информа-
ционните технологии и съ-
общенията Ивайло Москов-
ски да предложат решение, 
което да дава възможност 
ремонтите на мостовете 
по пътната и транспортна 
инфраструктура в България 
да се реализират едновре-
менно. Няколко дни по-късно 
МРРБ оповести, че 17 мо-
ста на автомагистрали-
те „Тракия“ и „Хемус“ са в 
недобро експлоатационно 
състояние и трябва да се 
ремонтират спешно. 

Вестник „Строител“ изпра-

ти официално запитване 

до Агенция „Пътна инфра-

структура“ (АПИ) 

за актуална информа-
ция относно тези 17 пътни 
обекта в страната и каква 
ще е необходимата сума за 
тяхното рехабилитиране. 
От отговора на АПИ ста-
ва ясно, че индикативно за 
СМР на съоръженията по 
двата аутобана трябва да 
бъдат осигурени над 130 
млн. лв. Инвестицията е 
значителна, тъй като те 
не са ремонтирани, откак-
то са построени. 

По данни на агенцията в 
момента се работи по 5 от 
17-те обекта, които се нуж-
даят от възстановителни 
дейности. Три от тях са на 
AM „Хемус“ - виадуктът „По-
топ“ при 19-и км, при 33-ти 
км - преди тунел „Витиня“, 
и „Коренишки дол“ при 36-и 
км. На магистрала „Тракия“ 
се рехабилитират две съо-
ръжения - при 20-и км и при 
37-и км - което беше ком-
прометирано след прели-
ването на общински язовир 
при Ихтиман. 

На „Коренишки дол“ се изпъ-

лняват СМР на четири от 

предвидените за обновяване 

общо 6 носещи колони

на моста в посока Со-
фия. Виадуктът там е с 
дължина 481 м и височина 
90 м, като е в експлоата-
ция от 1986 г. Прогнозна-
та стойност на ремонта 
на стълбовете е около 
25 млн. лв. От АПИ съобща-
ват, че пътноподдържащо-
то дружество е максимал-
но мобилизирано да изпълни 
предвидените дейности 
във възможно най-кратък 
срок. Работи се ежедневно 
на две смени през светла-
та част от деня. От глед-
на точка на безопасността 
дейности не се извършват 
през нощта, тъй като 

строителите осъществя-
ват СМР на много голяма 
височина. До реновиране-
то трафикът на леките и 
лекотоварни автомобили 
ще продължи да преминава 
двупосочно в платното за 
Варна. 

Вторият голям обект - виа-

дуктът при тунел „Витиня“, 

е с дължина 225 м, като 
е в експлоатация от 1984 г. 
При него също се обновява 
съоръжението в платното 
за София, което е при вхо-
да на тръбата за столи-
цата. Агенцията припом-
ня, че платното за Варна 
беше ремонтирано през 
миналата година, като са 
възстановени всички носе-
щи стълбове на виадукта. 
Строително-монтажните 
работи по конструкцията 
на пътното платно про-
дължават със саниране на 
пътната плоча, тротоар-
ните конзоли и фугите на 
съоръжението. Индикатив-
ната стойност на ремонта 
е близо 8 млн. лв.

Третият обект на АМ 

„Хемус“,

при който дейностите 
са в ход, е виадуктът „По-
топ“ при км. 19+270, който е 
с дължина 525 м. При него се 
работи по долното строене 
на съоръжението, стълбове 
от 4 до 9. Отделно вече се 
осъществяват СМР и на 
неремонтираната тръба 
за София на тунел „Вити-
ня“. В момента движението 
в нея е ограничено заради 
строителните дейности 
на виадукта, който е непо-
средствено преди тунела. 

От АПИ обясниха, че 

другите съоръжения, които 

се нуждаят от ремонт, са:

✓  В и а д у к т  п р и 

На 14 август кръстеният на про-
ектанта инж. Рикардо Моранди мост 
от автомагистрала А10, минаващ над 
р. Полчевера и свързващ Генуа със Саво-
на и Вентимиля, се срути и предизвика 
една от най-големите пътни трагедии 
в Италия. Съоръжението е построено 
през далечната 1967 г. от италианско 
дружество. Открито е в присъствието 
на петия президент на Италия Джузе-
пе Сарагат (1898 – 1988 г.). Смятано за 
един от големите авангардни проекти 
на италианското инженерство, изграж-
дането му струва близо 3,8 млрд. евро. 
„Моранди“ е дълъг 1182 м и се извисява 
на 45 м, като се поддържа от три сто-
маненобетонни колони. 

Часове след пропадането на съо-
ръжението вицепремиерът на Италия 
Матео Салвини заяви, че Брюксел тряб-
ва да позволи на държавата да вклю-
чи в бъдещия си бюджет средствата, 
необходими за осигуряване на безопас-
ността на инфраструктурата. Между 
2008 г. и 2015 г. разходите за инвес-
тиции и поддръжка на транспортната 
инфраструктура в Италия са паднали 
с 58%, показват данните на междуна-
родната Организация за икономическо 
сътрудничество и развитие.

Според експерти не по-добро е със-
тоянието на съоръженията и в оста-
налите държави в Европа. Във Франция 
министърът на транспорта Елизабет 
Борн предупреди, че пътната мрежа 
в страната е в критично състояние. 
Това показва наскоро публикувано из-
следване на френското правителство, 
установило, че 1/3 от пътните мосто-
ве се нуждаят от ремонт и 841 носят 
потенциален риск. В доклада се пояс-
нява, че състоянието на инфраструк-
турата се влошава, особено на виадук-
тите. Последният инцидент с мост 
във Франция беше на 15 май, когато 
подпорна стена на виадукт на магис-
трала A15 северозападно от Париж се 
срути, което доведе до затварянето й 
в двете посоки.

км. 9+360 на АМ „Хемус“ (в 
района на с. Яна) с дължина 
400 м, където е необходимо 
реновиране на дилатацион-
ните фуги;

✓  В и а д у к т  п р и 
км. 37+520 на АМ „Хемус“ с 
дължина 242,5 м. Там тряб-

ва да се изпълнят СМР на 
лявото платно в посока 
София и на долното стро-
ене. При долното строене 
формата и размерите на 
изкопите, насипите и зем-
ното платно е необходимо 
да съответстват на ти-

пови напречни профили и 
норми, регламентирани с 
наредбата за проектира-
нето и строителството 
на подобни съоръжения;

✓  В и а д у к т  п р и 
км. 37+920 на АМ „Хемус“, 
който е с дължина 322 м, 
има нужда от възстанови-
телни дейности на лявото 
платно в посока София и на 
долното строене;

✓ Виадукт „Разлив“ при 
км. 51+360 на АМ „Хемус“ с 
дължина 243 м. Необходим е 
ремонт на дясното платно 
в посока Варна и на долно-
то строене;

✓  В и а д у к т  п р и 
км. 13+140 на АМ „Тракия“ 
(в района на Нови хан) с 
дължина 254 м - реновира-
не на пътна плоча, хидро-

изолация, фуги, тротоарни 
конзоли, асфалтова настил-
ка и дясно платно в посока 
Бургас;

✓  В и а д у к т  п р и 
км. 15+940 на АМ „Тракия“ 
(в района на Нови хан) с 
дължина 322 м - ремонт на 
пътна плоча, хидроизола-
ция, фуги, тротоарни кон-
золи, асфалтова настилка 
на двете платна;

✓  В и а д у к т  п р и 
км. 17+440 на АМ „Тракия“ 
(в района на с. Крушовица) 
с дължина 322 м – СМР на 
пътна плоча, хидроизола-
ция, фуги, тротоарни кон-
золи, асфалтова настилка 
на двете платна и долно 
строене;

✓  В и а д у к т  п р и 
км. 18+140 на АМ „Тракия“ 
(в района на с. Крушовица) 
с дължина 242 м – ремонт 
на пътна плоча, хидрои-
золация, фуги, тротоарни 
конзоли, асфалтова настил-
ка на двете платна и долно 
строене;

✓  Виадукт при  км . 
38+240 на АМ „Тракия“ (в ра-
йона на Ихтиман) с дължина 
140 м - дилатационни фуги;

✓ Пътен възел „Мухово“ 
при км. 46+000 на АМ „Тра-
кия“ – цялостен ремонт;

✓ Мост над р. Елшишка 
при км. 89+272 на АМ „Тра-
кия“ – цялостен ремонт.

От изпратената ин-
формация от АПИ става 
ясно също, че на АМ „Хемус“ 
предстои да се ремонти-
рат съоръжението при 37-и 
км и виадуктът „Разлив“ при 
51-ви км.

По данни на АПИ общият 
брой на мостовите съоръ-
жения по републиканската 
пътна мрежа е 3808, като 
от тях 92 обекта, разпо-
ложени по първокласната, 
второкласната и трето-
класната мрежа, също се 
нуждаят от неотложни 
аварийно-възстановител-
ни дейности. Прогнозната 
стойност за изпълнението 
им е 62,6 млн. лв. „Съоръ-
женията са за ремонт, но 
не са опасни и шофьорите 
трябва да карат спокойно. 
Не бива да се всява страх 
и паника сред хората. Ако 
бяха опасни, АПИ нямаше да 
рискува живота на шофьор-
ите, а щеше или директно 
да ги затвори, или да огра-
ничи движението на тежко-
товарните камиони“, комен-
тираха от Агенция „Пътна 
инфраструктура“.

Според председателя на 
УС на АПИ инж. Светослав 
Глосов на всеки 8 до 10 го-
дини трябва да се извършва 
рехабилитация на мостови-
те съоръжения у нас, защо-
то такава не е правена за 
последните 40 години. „Ре-
монтираме сега, за да не се 
наложи след 3 - 4 години да 
затворим стари участъци 
от автомагистралите 
„Хемус“ и „Тракия“. Затруд-
нения в трафика ще има, но 
тези строителни дейности 
трябва да се направят, за 
да пътуваме безопасно“, 
подчерта инж. Глосов.

Снимки авторът
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В сградата на КТ „Подкрепа“ се проведе международна конференция по темата

Емил Христов

„Ние на Балканите 
умеем да бъдем диало-
гични и прагматични, 
когато трябва, защото 
знаем колко лесно можем 
да намерим това, което 
ни разделя“. Това заяви 
министърът за Българ-
ското председателство 
на Съвета на ЕС 2018 
Лиляна Павлова, която 
заедно с президента на 
Конфедерация на труда 
„Подкрепа“ инж. Димитър 
Манолов откри двуднев-
ната международна кон-
ференция на тема „Ефек-
тивният социален диалог 
– важен инструмент в 
интеграционния процес 
на страните от Западни-
те Балкани“. Събитието 
се проведе под егидата 
на Европейския работ-
нически център (EZA). В 
него участваха и Веселин 
Митов, конфедерален се-
кретар на КТ „Подкрепа“, 
Норберт Клайн, завеждащ 
обучения в EZA, доц. Ма-
рия Желязкова, вицепрези-
дент от Европейска ан-
тибедност мрежа, лидери 
и експерти на национално 
представителни синдика-
ти от Сърбия, Македония, 
Албания, Черна гора и Гер-
мания и др.

„Този форум е изключи-
телно важен, а КТ „Под-
крепа“ е инициатор на 
това как да разпростра-
ним практиките и опита, 
които натрупахме, към 
партньорите ни от За-
падните Балкани. Чрез 
усилията и волята, които 
влагаме, ясно се вижда, че 
пътят, по който трябва 
да вървим, е дигитална, 
енергийна, пътна, транс-
портна и образователна 
свързаност на Западните 
Балкани“, заяви още ми-
нистър Павлова.

В изказването си пред 
участниците министър 
Павлова заяви, че Българ-
ското председателство 
на Съвета на ЕС е било 
фокусирано върху няколко 
основни приоритета, но 

именно в социалната по-

литика и заетостта е бил 

направен пробив. 

„Поставихме си ви-
соки цели, постигнахме 
дори повече от очаквано-
то, макар че по много от 
темите, по които рабо-
тихме с години, нямаше 
консенсус и компромис. 
Въпреки всичко ние успях-
ме да преодолеем трудно-
стите“, каза още Лиляна 
Павлова. Тя посочи и ня-
кои от постиженията на 
страната ни в областта 
на социалната политика 
и заетостта по време на 
първото Българско пред-
седателство на Съвета 

на ЕС. Като такова опре-
дели пробива със Споразу-
мението между Европей-
ския парламент и Съвета 
по Директивата за коман-
дироване на работници в 
рамките на предоставя-
нето на услуги за това да 
се гарантират равни пра-
ва и да бъдат защитени 
работещите, независимо 
от коя държава членка. 

Министър Павлова е 
на мнение, че България 
трябва да се гордее и с 
общия подход по досието 
за координация на систе-
мите за социална сигур-
ност. Тя обясни, че той 
е изключително важен, 
защото целта на предло-
жението е гражданите да 
не бъдат в неравностой-
но положение поради това, 
че работят или живеят в 
друга държава членка.

„Социалната пробле-
матика е тема, която е 
сред прерогативите и су-

веренитета на всяка една 
държава, а ние търсехме 
баланс и защита на пра-
вата на работниците и 
работодателите. Имаме 
успех и при осигуряването 
на достъп на работници-
те до социална закрила, а 
на тристранна социална 
среща на върха в Брюк-
сел на 21 март т.г. между 
ръководителите на евро-
пейските институции и 
социалните партньори се 
прие да се изпълняват ре-
шенията от Гьотеборг“, 
добави Лиляна Павлова. Тя 
сподели още, че по време 
на Българското председа-
телството е била приета 
и Препоръка на Съвета 

за Европейска рамка за 

ефективно и качествено 

чиракуване,

като у нас - на нацио-
нално ниво, трябва да съз-
дадем нормативна база, с 

която да работим.
 „11 години след присъ-

единяването на България 
към ЕС именно научените 
уроци са тези, които иска-
ме да споделим със съсед-
ните страни, за да не до-
пускат нашите грешки“, 
посочи Павлова. Тя завър-
ши изказването си, като 
определи срещата между 

лидерите на държавите 
членки на Европейския 
съюз и партньорите от 
Западните Балкани като 
събитието с най-голяма 
тежест по време на пред-
седателството ни. „На 
него ние приехме много 
важен документ - Софий-
ския дневен ред, който 
включва конкретни про-
екти за свързаност, но 
и обмяна на опит, както 
и проекти, насочени към 
предоставяне на добри-
те практики и научените 
уроци. Днешният форум е 
един от тях, затова из-
ключително много благо-
даря на организаторите“, 
сподели министър Лиляна 
Павлова.

На свой ред прези-
дентът на КТ „Подкрепа“ 
инж. Димитър Манолов 
изрази увереност, че ин-
теграцията на Западни-
те Балкани ще продължи, 
и допълни, че е доволен 
от факта, че Българско-
то председателство на 
Съвета на ЕС е поста-
вило на дневен ред тази 
толкова важна за реги-
она тема. „Повече от не-
обходимо е да работим в 
механизъм на вътрешна, 

собствена координация, 
така че да си помогнем“, 
сподели още той. Инж. 
Манолов подчерта, че 

България е успяла да 

постигне добро ниво на 

развитие и интеграция, но 

съседните страни все още 

изостават.

По думите му фору-
мът дава възможност да 
се обсъдят всички гледни 
точки по темата. Според 
инж. Манолов е важно да 
се начертаят качествени 
стратегии за бъдещето 
развитие на региона.

„От наша гледна точ-
ка председателството 
беше много силно, защо-
то доста сериозен напре-
дък имаше в социалните 
аспекти, които нас, син-
дикатите, ни вълнуват“, 
каза пред гостите на 
събитието Веселин Ми-
тов и допълни, че напра-
вените стъпки са в пра-
вилната посока. „Такава 
беше инициативата на 
Европейската конфедера-
ция на профсъюзите – за 
конвергенция на работ-
ните заплати в ЕС. Тази 
идея беше подкрепена и 
от премиера Бойко Бори-
сов“, сподели още той. По 
думите му положителен е 
фактът, че се е обърнало 
внимание и на Европей-
ския стълб за социални 
права. 

Завеждащият обуче-
ния в EZA Норберт Клайн 
изрази задоволството си, 
че КТ „Подкрепа“ е поела 
инициативата да орга-
низира конференция в мо-
мент, в който темата за 
развитието на Западните 
Балкани е на дневен ред. 
„В Европейския работни-
чески център ние се за-
нимаваме с този въпрос 
повече от 5 години. Една 
от причините да работим 
в тази насока беше, че из-
лезе доклад на Европей-
ската комисия, в който се 
посочва, че работещите 
в региона срещат опреде-
лени предизвикателства, 
което изисква провежда-
нето на диалог“, подчерта 
Клайн. 

Програмата на конфе-
ренцията включи и широк 
кръг теми, свързани с раз-
витието на националните 
индустриални отношения, 
предизвикателствата 
пред социалния диалог и 
възможностите за за-
дълбочаване на сътруд-
ничеството между син-
дикалните организации 
от региона за по-активно 
участие в интеграцион-
ния процес на Западните 
Балкани. Поставен беше 
и акцент върху основните 
предизвикателства пред 
страните от региона в 
социалната сфера.

Президентът на Конфедерация на труда „Подкрепа“ инж. Димитър Манолов, Веселин Митов, 

конфедерален секретар на КТ „Подкрепа“, и Норберт Клайн, завеждащ обучения в EZA

Снимки Румен Добрев
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Ренета Николова

Инж. Манолов, заедно 

с министър Лиляна Пав-

лова открихте форума 

„Ефективен социален 

диалог като инструмент 

за успешната интегра-

ция в Европейския съюз“, 

организиран от Конфеде-

рацията на труда „Под-

крепа“. Разкажете малко 

повече за събитието? 

Един от големите про-
блеми е, че страните от 
Западните Балкани някой 
като че ли ги изхвърли из-
вън евроинтеграцията. 
Тя не е най-страхотното 
нещо, но без нея е още 
по-лошо. Станаха почти 
30 години, откакто на 
тези хора им разказват 
приказки от 1001 нощ. 
Обещават им нещо, но 
на практика нищо не се 
случва. От своя страна 
те започнаха един преход 
в някаква посока с предпо-
ложението, че тази посо-
ка е по-добрата. Опит ват 
се да създадат механизми, 
в които да се случва този 
преход. Но без да е ясна 
цялостната посока и ви-
зия, процесът няма как да 
завърши. Ние, като вече 
минали по този път, по-
знаваме повечето опас-
ности по него. Даваме си 
сметка и за грешките, 
които сме допуснали, и 
можем да бъдем изключи-
телно полезни. Макар да 
се твърди, че никой не се 
учи от историята, оста-
ва ти чиста съвестта, че 
си им казал, а те какво ще 
направят - това е тяхна 
работа. Горе-долу това 
беше целта - да се опи-
таме да им дадем кураж, 
надежда, че не са оставе-
ни и че някой се интересу-
ва от тях. Поне ние като 
синдикат винаги сме се 
интересували от това, 
което става на Запад от 
нас. Дори да вземем гене-
тичната ни връзка с най- 
близките ни съседи - тя е 
достатъчното обяснение, 
че се отнасяме по по-спе-
циален начин.

В началото на новия 

политически сезон как-

ви са актуалните теми 

пред КТ „Подкрепа”?

 Те винаги са едни и 
същи с тази разлика, че 
този път ще започнем с 
довършване на нашата 
кампания за достойно-
то заплащане на нощния 
труд, която започнахме 
предишния политически 
сезон. Понеже кампани-

ята е набрала скорост, 
ще  продължим с  нея . 
Предстои приемането 
на държавния бюджет за 
следващата година. По 
бюджетите на НОИ ни 
чака тежък труд. Необхо-
димо е актуализиране на 
бюджета на НЗОК, което 
ще е сложно. Ще продъл-
жат текущите ни споро-
ве с работодателите по 
въпроса за минималните 
осигурителни прагове, по 
механизма за договаряне 
на минималната работ-
на заплата. Теми, които 
се появиха в движение, 
са за хората с уврежда-
ния, относно промените 
в наредбата за трудова-
та експертиза, ще напра-
вим анализ, за да видим 
как се случват нещата. 
Ще видим, че се сбъдват 
нашите опасения, които 
съобщихме още преди 
промяната. А каква среда 
ще се оформи във връзка 
с тези дебати, ми е труд-
но да предскажа. Може да 
стане всичко. Има и една 
поредица съпътстващи 
теми, които изнервят 
обществото - катастро-
фи, сривове в търговски 
регистри, фалити на за-
страхователни друже-
ства.

Казахте за старта на 

кампанията за достой-

но заплащане на нощния 

труд. Може ли да се го-

вори за напредък по те-

мата?

Ф ак т  е,  че  м н ого 
хора се включиха в тази 
кампания - синдикални 
и несиндикални члено-
ве. Имаме авторитет-
но партньорство в тази 
инициатива с колегите 
от Синдикалната органи-
зация на служителите в 
МВР, Българския лекарски 
съюз, организацията на 
специалистите по здрав-
ни грижи - все хора, които 
са вътре в материята и 
по някакъв начин търпят 
неблагополучия от нощ-
ния труд. Нека да кажем, 
че заплащането на нощ-
ния труд е фиксирано на 
25 стотинки на час от 
2007 година. Това е време, 
през което минималната 

работна заплата нарасна 
поне два пъти. Това запла-
щане започва да има вече 
незначителен дял в дохо-
дите на работещите, в 
заплащането на труда им 
всъщност, което е част 
от доходите - тези неща 
трябва да бъдат промене-
ни. Ние доказахме, а и не 
само ние като синдикална 
организация, а с помощта 
на престижни организа-
ции, че биологически и фи-
зиологически полагането 
на нощен труд е изключи-
телно вредно за здравето 
и социалния живот на хо-
рата. Плащането е една-
та страна на нещата, 
другата е ограничаването 
на нощния труд, което е 

нещо изключително ва-
жно. Ние сме една от мал-
кото държави в ЕС, а може 
и единствената, в която 
не съществуват ограни-
чения при полагането на 
нощен труд.

Излязохте с позиция 

за предстоящите про-

мени в ЗУТ относно въз-

можността фирми да 

строят, без да са вписа-

ни в ЦПРС на КСБ. Зако-

нопроектът ще влезе на 

второ четене през есен-

та, какви са очакванията 

Ви?

Нашата позиция по 
тази тема е ясна. Дори да 
стъпим на най-видимата 
предпоставка за нея - а 

именно, че строителство-
то е отрасълът с най-го-
лям дял трудови злополуки, 
включително със смъртен 
изход. Дори само тази 
причина е достатъчна, 
за да настояваме в този 
занаят да не се включват 
авантюристи, а с него да 
се занимават само хора, 
които разбират от стро-
ителство. По стечение 
на обстоятелствата, 
че съм специалист в об-
ластта, мога да изтъкна 
още една поредица от 
аргументи в тази посока. 
Това са неща, които сега 
ние трудно виждаме. Сега 
си говорим за пътища, за 
един автобус, който се е 
хлъзнал и е налице тежък 
инцидент, но ако падне 
една къща, жилищен блок? 
Тогава става страшно. 
А рискът да започнат да 
падат къщи е чудовищен. 
Говорим за технология на 
изпълнението на строи-
телството, за влагани 
материали, за бетони, за 
арматури и други. Един 
работник, който вместо 
желязо ф 16 иска да сложи 
2 по ф 8 - от негова гледна 
точка е едно и също. Но 
тези неща трябва да бъ-
дат внимателно следени 
и контролирани. В стро-
ителството не може да 
има авантюризъм. Недо-
пустимо е в името на бър-
за печалба да се хвърлиш 
в нещо, от което може по 
ужасен начин да постра-
дат много хора.

Инж. Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа“:

На 10 юни инж. Димитър Манолов откри редовен Конфедеративен съвет, който се проведе  

в Учебния център „Сливек“ на НСИ, Ловеч

Снимки в. „Строител“

Диалогът ни с 
КСБ е образцов
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Как протича по прин-

цип диалогът Ви с Кама-

рата на строителите в 

България (КСБ)?

Диалогът с КСБ? Нека 
първо да кажа два факта. 
Аз съм от тази професия 
и това ме прави прис-
трастен, а и значително 
по-отворен.  Моят за-
местник инж. Партенио-
тис също е много плътно 
вътре в материята, той 
е и пряк участник в диа-
лога с КСБ, който ние оп-
ределяме като добър, пол-
зотворен и смея да кажа 
- образцов. Малко са сек-
торите, в които диало-
гът ни е на такова ниво. 
Сигурно причините, които 
вече изтъкнах, помагат, 
но не това е важно, важен 
е резултатът, а той е на-
истина добър.

Един от най-сериоз-

ните проблеми в бранша, 

е липсата на кадри. Как-

ви са решенията според 

Вас и как може да си пар-

тнирате с КСБ в тази 

сфера?

Проблемът с кадрите 
не касае само строител-
ния сектор. С КСБ, а и с 
всички останали браншови 
организации в различните 
сфери на икономиката сме 
коментирали тази тема. 
Това, което ни обединява, 
е разбирането, че държа-
вата трябва да направи 
една крачка встрани от 
този процес и да остави 
заинтересованите стра-
ни да играят по-значима 
роля в него. Нека припомня 
едно обстоятелство и то 
е, че преди много години 
бях председател на син-
диката на строителите в 
КТ „Подкрепа”, когато дър-
жавата беше по-различна. 
И тогава направихме един 
опит да поискаме да ни се 
дадат повече правомощия 
в обучението и в образо-
ванието на строителни 

специалисти. Не срещ-
нахме никакво разбиране. 
От тогава насам неща-
та започнаха да стават 
още по-лоши. Нещото, 
което като първа стъпка 
може да бъде направено 
и от него ще има повече 
положителен смисъл, е 
професионалното обра-
зование да бъде изведено 
от системата на общото 
образование и да бъде да-
дено на браншовите и син-
дикалните организации, 
като отговорно за всеки 
бранш да бъде съответ-
ното ресорно министер-
ство. 

През февруари 2019 г. 

КТ „Подкрепа” ще отбе-

лежи 30-годишен юбилей. 

Връщайки се назад, раз-

кажете кога се включи-

хте в организацията?

Аз като много хора от 
онова време исках всичко 
да променим и животът 
да стане много хубав. 

Търсех за себе си място 
в някои от най-радикално 
желаещите това нещо 
организации и като сло-
жим настрана моята ор-
ганична неприязън към 
членство в партии, оста-
на един друг кръг от орга-
низации, от които тряб-
ваше да избирам. Избрах 
КТ „Подкрепа”, в която се 
включих случайно. Но жи-
вотът след това показа, 
че няма нищо случайно. 
Тогава бях 30-ина годи-
шен и още вярвах в слу-
чайности. Така се случиха 
нещата и след това се 
завъртя снежната топка 
и до днес.

Какво е най-силното 

нещо, което си спомня-

те от целия този период. 

Тя темата е толкова го-

ляма, че можем сигурно 

едно цяло интервю само 

по нея да направим?

Мога да разказвам ис-

тории до утре сутринта, 
защото те са много. Но 
това, което не ми дава 
покой, а и като че ли при-
ближава моментът за 
равносметка, е, че твър-
де много неща можеше да 
бъдат направени по по-
различен начин. Но всички, 
които започнахме тогава, 
бяхме хора с нулев опит. 
Никой не разбираше нито 
от синдикализъм, нито от 
политика, нито от какво-
то и да било. Много ме 
хваща яд, като си поми-
сля, че в поредица от слу-
чаи са ни водили за носа в 
определени посоки. Някой 
може да каже, а и аз съм 
си го мислил, че не е мог-
ло да стане по друг начин, 
но няма как да не го пре-
живявам и да не ме е яд. 
Много неща можеха да бъ-
дат различни, но посоката 
очевидно е била такава, 
и то не само у нас. Във 
всички държави, които 

тръгнаха по този път, се 
случиха едни и същи неща 
като под индиго.

Юбилеят ще  бъде 

тържествено отбеляз-

ан, вероятно се очакват 

много чужди гости за 

празника. Синдикатът 

е със силни позиции в 

международните орга-

низации. Какви са пре-

дизвикателствата пред 

европейското и светов-

ното синдикално движе-

ние и кои инициативи са 

на дневен ред?

Тук ще кажа нещо, 
което много хора няма да 
харесат, вероятно и мои-
те колеги от чужбина, но 
аз съм го казвал и преди. 
Синдикализмът стана 
част от естаблишмънта. 
Той има склонността да 
се занимава с глупости и 
да не се занимава с истин-
ския дневен ред на хората. 

Често поставяйки на пре-
ден план това, което при-
оритизира ЕС, ни убягват 
ежедневните проблеми на 
хората. Политиците ще го 
видят това нещо на набли-
жаващите европейски из-
бори. Те отдавна го знаят, 
но си мислят, че като си 
заровят главата в пясъка, 
няма да се вижда стърча-
щото отгоре. Но когато 
представляваш определени 
хора, трябва да предста-
вляваш и истинските им 
проблеми, в противен слу-
чай имаш проблем с пред-
ставителството като 
такова. Този казус със 
същата сила стои пред 
синдикатите, включител-
но и пред КТ„Подкрепа“. 
Въпреки това все пак съм 
доволен, горд и щастлив, 
че в „Подкрепа” има един 
дух, който го няма в нито 
една друга синдикална ор-
ганизация. Това е нещото, 

което трябва да се пази, 
развива и възпроизвежда. 
Това е и обяснението защо 
сме по-малката синдикал-
на организация. Такова е и 
съотношението на хората 
в България.

Наскоро отбелязахте 

личен 60-годишен юби-

лей. Какво си пожелахте?

Много хубав въпрос. В 
този живот съм постиг-
нал всичко, което исках да 
постигна със собствени-
те си сили. Никога не съм 
си поставял грандоман-
ски цели и спокойно мога 
да кажа, че съм постигнал 
това, което съм искал. 
Има едно-единствено 
нещо, което не мога да си 
направя сам - внуци. Така 
че това е единственото, 
което си пожелавам! 

Желая Ви го от сърце! 

Благодаря! 

КТ „Подкрепа” отбеляза 1 май – Деня на труда, с празнично шествие, като тази година събитието бе посветено на 

ограничаване полагането на нощния труд и достойното му заплащане

На работна среща ръководствата на Камарата на строителите в България и на КТ „Подкрепа” 

обсъдиха промените в ЗУТ и актуални за бранша въпроси

По случай 60-годишния си юбилей инж. Димитър Манолов освен поздравителни адреси от КСБ и 

в. „Строител“ получи и колаж, изработен от екипа на изданието
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Свилена Гражданска 

Област Русе е разположена в Северна България и има 
площ от 2 803,41 кв. км. Състои се от 8 общини – Борово, 
Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Русе, Сливо поле и Це-
ново. Населените места са 83, от които 9 са градове и 
74 – села. Най-голямата община е Русе (166 881 жители) 
с административен център едноименният град. Сред ос-
новните конкурентни предимства на областта е нейното 

стратегическо транспортно – географско разположение. 
През региона преминават жп линиите Русе – Подкова и 
Русе – Каспичан, както и път I-5 (E-85) Русе – Велико Тър-
ново, 1-2 Русе – Варна (Е-70) и път I-21 Русе – Силистра. 

Областта притежава богато културно-историческо 
наследство, включително паметници от световно зна-
чение като Ивановските скални църкви. Регионът има 
и уникални природни дадености. Сред тях е Природният 
парк „Русенски Лом“, обявен за защитена територия през 

1970 г. и обхващащ поречията на р. Русенски Лом – по-
следен десен приток на р. Дунав, и притоците й между 
селата Сваленик, Писанец, Кошов и Иваново. Площта му 
е 32 000 дка.

Природният резерват „Бели Лом“ е разположен по поре-
чието на р. Бели Лом, югоизточно от Ветово в местност-
та Голямата кория. Екопътека, която е с дължина 14 км, с 
места за отдих и заслони, свързва с. Писанец и Ветово. 
В с. Писанец е ремонтирано старото каменно училище 

Областният управител Галин Григоров:

Г-н Григоров, взехте 

участие във форума „Ин-

вестиции и инфраструк-

тура в Северна България“, 

организиран от Кама-

рата на строителите 

в България (КСБ) и г-жа 

Искра Михайлова, пред-

седател на Комисията по 

регионално развитие към 

ЕП, който се проведе в Лу-

ковит. Какви според Вас 

са основните изводи от 

конференцията? 

За мен беше чест да 
участвам в тази дискуси-
онна кръгла маса. Преди 
всичко считам, че подо-
бен тип инициативи са 
изключително ползотвор-
ни, защото предоставят 
възможност за обмяна на 
информация и опит меж-
ду експерти на различни 
нива от държавното уп-
равление. Би било добре 
по-често да се организи-
рат такива конференции и 
по възможност на тях да 
бъдат обсъждани повече 
въпроси, касаещи предиз-
викателствата пред гра-
довете и областите.

Мисля, че беше доста 
полезно сред разискваните 
теми по време на форума в 
Луковит акцентът да бъде 
именно върху инвестиции-
те в сферата на инфра-
структурата, трансгра-
ничното сътрудничество, 
публично-частните парт-
ньорства, потенциала и 
перспективите пред стро-
ителния бранш, както и 
възможностите за разви-
тие на Северна България 
посредством регионална-
та политика на ЕС.

Радостен съм, че като 
основен извод се налага 
необходимостта от мак-
симално бързото изграж-
дане на автомагистрала 
между Русе и Велико Тър-
ново, което трябва да се 
случи най-късно до 2022 г. 
Също така беше посоче-
но, че друг стратегически 
национален приоритет, 
който трябва да се реали-
зира, е доизграждането на 
АМ „Хемус“. Говорихме и за 
ВиК сектора, който също е 

важен за напредъка на ре-
гионите. 

Особено  внимание 
беше обърнато и на тен-
денциите, които ще зале-
гнат в новия законодате-
лен пакет на Европейската 
комисия, като основната 
идея е гарантиране, че 
инвестициите ще допри-
несат за генерирането на 
допълнителен капитал, а 
също ще бъдат съобразе-
ни и със спецификата на 
района.

Всяка една от общи-

ните в област Русе има 

своите предимства, но 

и проблеми. Какви дейст-

вия предприемате, за да 

преодолеете различните 

предизвикателства?

Това е напълно вярно. 
За целта всички институ-
ции полагаме усилия. Раз-
работена е и Областна 
стратегия за развитие, 
осъществява се перма-
нентен мониторинг на из-
пълнението й и при необ-
ходимост се набелязват 
допълнителни мерки, които 

трябва да се предприемат. 
Към администрацията 
функционират и множе-
ство областни комисии и 
съвети.

По какви европейски 

проекти работят общи-

ните от региона?

В момента би ми било 
доста трудно да опиша 
всички, но мога да заявя, 
че област Русе е на първо 
място по усвоени европей-
ски фондове по Програма-
та за трансгранично съ-
трудничество INTERREG 
„България – Румъния 2014 
– 2020“. Проектите, които 
се реализират, са в най-
различни области.

Как върви изпълне-

нието на Националната 

програма за енергийна 

ефективност на мно-

гофамилните жилищни 

сгради (НПЕЕМЖС) в об-

ластта?

На територията на 
региона най-голям брой до-
пустими сгради се нами-
рат в община Русе – общо 

329. Регистрираните сдру-
жения на собствениците 
са 132, подадените заявле-
ния – 104, а одобрените до 
момента са 94. Броят на 
исканията за сключване на 
договори за целево финан-
сиране е 97, а подписаните 
са 31. Към момента в об-
щината вече има 13 завър-
шени здания по  НПЕЕМЖС 
и до края на годината се  
очаква да достигнат 26. 

Съвсем скоро беше са-
ниран и вторият жилищен 
блок с височина над 28 м 
на територията на мест-
ната администрация. Той 
има 2 сутеренни и 17 над-
земни етажа и се намира в 
квартал „Здравец –изток“, 
като се състои от 1 вход 
и 87 апартамента, в които 
живеят над 170 души.

Една от ключовите 

теми е и развитието на 

ВиК реформата. Как про-

тича тя в областта?

През февруари т.г. 
беше приета подробна-
та инвестиционна про-
грама на ВиК оператора 

в Русе, която възлиза на 
3,295 млн. лв. От тях 2,215 
млн. лв. ще се насочат в 
мерки, свързани с доста-
вянето на вода на потре-
бителите, 758 хил. лв. са 
предвидени за отвеждане 
на отпадъчни води, а 322 
хил. лв. ще бъдат вложени в 
пречистването им. Акцент 
трябва да бъде поставен 
и върху доброто качест-
во на питейната вода, на 
бързото отстраняване на 

авариите, както и на из-
граждането на канализа-
ция и помпени станции в 
кварталите „Средна кула“ 
и „Долапите“ в Русе. Не на 
последно място ще споме-
на и сериозните инвести-
ционни намерения на ВиК 
оператора във всички об-
щини от региона, като ро-
лята на кметовете също е 
от решаващо значение.

Говорейки за ВиК сек-
тора, не мога да пропусна 
да отбележа, че залегнали-
те параметри в програма-
та се спазват абсолютно 
стриктно. От встъпва-
нето ми в длъжност като 
областен управител беше 
осъществено приемане на 
инвестициите през 2016 и 
2017 г., които са на обща 
стойност над 4,8 млн. лв. 
Съответно за 2016 г. ин-
вестициите възлизат на 
около 1 377 348 лв., а за 
2017 г. – на 3 163 271 лв. 

Надявам се, че начинът 
по който протича ВиК ре-

формата в Русе и региона, 
може да бъде посочен за 
еталон. 

Има ли инвеститор-

ски интерес към област-

та? Какво правите за 

привличане на вложения?

Да, мога да кажа, че 
има инвеститорски инте-
рес към региона, но той е 
предимно концентриран 
в град Русе. Разбира се, 
в това няма нищо лошо, 

По време на срещата с вицепремиера и министър на 

регионалното развитие и публичната администрация на 

Румъния Паул Станеску
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от XIX в. и е оборудвано като Информационен център за 
посетителите.

Друга забележителност в региона е пещерата „Орло-
ва чука“, която се намира на 35 км южно от Русе и на 3 км 
североизточно от с. Пепелина, в долината на р. Черни 
Лом. Тя е с площ от 800 дка и е втората по дължина в 
България – над 12 км с галериите, като само 1300 м са 
проходими. Обитава се от 15 вида пещерни животни, от 
които 8 вида прилепи.

Богатата и уникална за страната архитектура на 
Русе от края на ХIX и началото на XX в. в стиловете 
барок и сецесион е дело на италиански, австрийски, нем-
ски и български творци. Емблематична е сградата на 
Доходното здание. Добре развита е мрежата от експо-
зиции към Регионален исторически музей – Русе. Сред 
тях се открояват Музеят на градския бит – „Къщата 
на Калиопа“ и Музеят на транспорта, които са уникални 
за страната. 

но все пак трябва да се 
полагат усилия за бизнес 
развитието и в другите 
населени места.

Когато имам възмож-
ност да участвам в меж-
дународни форуми или като 
се срещам с дипломати 
от други държави, винаги 
повдигам въпроса за въз-
можностите за вложения 
в областта. Това, което 
мога да посоча като по-
конкретни данни от ста-
тистиката, е, че преките 
чуждестранни инвестиции 
(ПЧИ) в предприятията от 
нефинансовия сектор в ре-
гиона към 31.12.2016 г. въз-
лизат на 367,9 млн. евро, 
което е с 9,1% повече в 
сравнение с 2015 г. По раз-
мер на чуждестранните 
вложения областта запаз-
ва деветата си позиция 
в страната. Най-голяма 
е стойността на напра-
вените ПЧИ в промишле-
ните предприятия през 
2016 г. в областта – 312 
млн. евро, или с 9,7% повече 
от 2015 г. 

Факт, който бих искал 
само да маркирам, е, че 
обсъждаме и засилване на 
партньорство между об-
ласт Русе и една от най-
големите монголски про-
винции – Баянхонгор. Като 
интереси в сътрудничест-
вото между двата региона 
се очертават внедряване 
на родния опит в монгол-
ското селско стопанство 
и зеленчукопроизводство, 
развитието на туризма и 
взаимодействие в облас-
тта на висшето образо-
вание. 

Как се развива път-

ната инфраструктура в 

областта?

Русе е един от основ-
ните логистични центро-
ве в България и гъстотата 
на пътната и железопът-
ната мрежа е по-висока 
от средната за страна-
та. Независимо от това 
има съществена необхо-
димост от развитието на 
пътищата.

На първо място, тряб-
ва да се изгради автома-
гистралата между Русе и 
Велико Търново. Това ще е 
най-големият инфраструк-
турен проект в новата ис-
тория на нашия регион. 

Друг  приоритет е 
строителството на тре-
тия мост над р. Дунав да 
се случи именно при Русе. 
Икономическите ползи 
от това ще са не само 
за града и региона, но и 
за цяла Северна България. 
Доказателство за това 

е нарастващата роля 
на трансевропейските 
транспортни коридори 7 и 
9, увеличеният търговски 
обмен между България и Ру-
мъния и ежедневните кило-
метрични задръствания в 
района Русе – Гюргево.

Не трябва да се подце-
нява и важността на пътя 
между Русе и Кубрат. От-
сечката наистина не е 
в добро състояние, като 
някои участъци не са ре-
монтирани от 1982 г. За 
последната година заедно 
с председателя на парла-
ментарната Комисия по 

регионална политика, бла-
гоустройство и местно 
самоуправление (КРПБМС) 
Искрен Веселинов органи-
зирахме няколко срещи с 
ръководството на Аген-
ция „Пътна инфраструк-
тура“ (АПИ) с искане да 
бъде поет ангажимент за 
започване на ремонтни 
дейности във възможно 
най-кратки срокове. Към 
момента има наличен про-
ект за цялостен ремонт 
на пътя между Русе и Ку-
брат, като съответното 
трасе е посочено и за при-
оритетно. Скоро имахме 
среща с представители 
на протестиращите от 
Тетово, Червена вода и 
Кубрат, които настояват, 
освен споменатият път, и 
отсечката Кубрат – Раз-
град да бъде цялостно об-
новена. Заедно с област-
ния управител на Разград 
Гюнай Хюсмен внесохме 
подписка, подкрепена от 
над 4000 души, при предсе-
дателя на КРПБМС Искрен 
Веселинов, министъра на 
регионалното развитие и 
благоустройството Ни-
колай Нанков, както и при 

председателя на УС на АПИ 
инж. Светослав Глосов. 

Какви са проектите, 

по които работи област-

ната администрация?

Към момента работим 
по три основни проекта. 
Единият от тях – „Про-
грама за специализирано 
трансгранично обучение 
между окръг Гюргево и 
Областна администрация 
Русе“, цели повишаване 
капацитета за сътрудни-
чество и ефективност на 
публичните институции 
при общ интерес – като 

зелена енергия и регио-
нални инвестиции. Той се 
реализира по INTERREG 
V-A „Румъния – България 
2014 – 2020“. Предвижда 
се и разработването на 
стратегия за използване 
на възобновяеми енергийни 
източници и подобряване 
енергийната ефективност 
в трансграничния реги-
он Русе – Гюргево. Водещ 
бенефициент е Окръжен 
съвет – Гюргево, а парт-
ньори са Областна адми-
нистрация Русе и Община 
Ценово.

Д р у г и я т  п р о е к т 
DANUrB, в който участ-
ваме, е с фокус върху съв-
местното градско култур-
но развитие на селищата 
по р. Дунав. Той включва 
създаване на простран-
ствено-културна мрежа 
– „Дунавска културна про-
менада“, свързваща общ-
ностите по реката в еди-
нен туристически бранд, 
предлагащ тематични 
маршрути и възможности 
за развитие, които могат 
да увеличат броя посети-
тели и времетраенето на 
техния престой в реги-

она. Проектът има за цел 
да разкрие неизползвания 
потенциал на културното 
наследство и ресурси в се-
лищата по р. Дунав. Изсле-
дователите ще идентифи-
цират културни ресурси и 
различните типове град-
ска среда, и ще потърсят 
възможности за тяхното 
валоризиране.

Специално внимание 
бих искал да обърна и на 
проекта „Въвеждане на 
обща рамка за оценка 
(CAF) в администрации-
те“, който се реализира 
от Института по пуб-

лична администрация, с 
финансовата подкрепа на 
ОП „Добро управление 2014 
– 2020“. Интегрирането 
на CAF ще обхване общо 
48 администрации до края 
на 2018 г., сред които 20 
общини, областни управи, 
министерства, агенции и 
други институции. Обуче-
ни ще бъдат близо 700 слу-
жители и 40 консултанти. 
Общата рамка за оценка е 
инструмент за цялостно 
управление на качеството, 
който дава възможност за 
усъвършенстване на орга-
низацията, като използва 
знанието и енергията на 
хората в нея. Чрез CAF ад-
министрацията получава 
възможност за допълни-
телно усъвършенстване 
на силните страни, за на-
белязване и реализиране 
на мерки за подобряване 
на дейността й в различ-
ни сфери. Внедряването в 
Областна администрация 
Русе стартира през май 
т.г., като първоначалната 
фаза на процеса ще про-
дължи шест месеца, а цел-
та е оценка на ефектив-
ността и ефикасността в 

работата на институция-
та. През втория етап, на 
база извършената оценка, 
ще бъдат разработени и 
приложени организационно-
технически мерки за опти-
мизиране на неефективни-
те процеси в работата на 
администрацията. 

Как се развива тури-

змът в района?

Винаги съм твърдял, че 
този отрасъл е от изклю-
чително значение за ико-
номическото развитие на 
всяка страна. Още повече 
че България, в частност и 
Дунавският район, наисти-
на имат какво да предло-
жат на посетителите си, 
и то целогодишно.

Ще отбележа, че нас-
коро се проведе първата 
среща на Учредителния ко-
митет на Организацията 
за управление на Дунавски 
туристически район. По 
време на нея стана ясно, 
че основната специализа-
ция на Дунавския район ще 
бъде културен и круизен 
туризъм. Усилия ще се по-
лагат и в сферата на прик-
люченския и екотуризма, а 
също и за развитието на 

градски, развлекателен, ви-
нен, кулинарен, религиозен 
и поклоннически туризъм.

В България съществу-
ват общо девет туристи-
чески района, а именно: Ро-
допи, Рила – Пирин, Тракия, 
Долината на розите, Ста-
ра планина, София, Варна, 
Бургас и Дунав. Съгласно 
Концепцията за туристи-
ческо райониране на Бълга-
рия, район Дунав се приема 
за най-голям, като включва 
21% от територията на 
страната, 16% от насе-
лението, 3% от легловата 
база и 2% от приходите от 
нощувки.

Най-новите данни от 
по-конкретната статис-
тика показват следната 
картина: през май 2018 г. в 
областта на Русе са функ-
ционирали 49 места за нас-
таняване с общ капацитет 
2001 гости, от които 20 
хотела с 1071 легла. 

Общият брой на реа-
лизираните нощувки във 
всички места за настаня-
ване, регистрирани през 
май 2018 г., е 16 449, като 
от тях 10 350 са от бъл-
гарски граждани, а 6099 

– от чужденци. Спрямо 
същия месец на миналата 
година нощувките беле-
жат увеличение с 31,2%, 
като при чуждестранните 
посетители то е с 82%, а 
при гостите от страната 
с 12,6%. 

През май 2018 г. съот-
ветно приходите от но-
щувки са в размер на 842,1 
хил. лв., като 497,7 хил. лв. 
(59,1%) са от български 
граждани, а 344,4 хил. лв. 
(40,9%) – от чужденци.

Наскоро проведохте 

среща с вицепремиера и 

министър на регионал-

ното развитие и публич-

ната администрация на 

Румъния Паул Станеску. 

Какви теми обсъждахте? 

Считам, че срещата с 
Пол Станеску беше наис-
тина ползотворна, защо-
то получихме категорична 
подкрепа третият мост 
над р. Дунав да бъде из-
граден при Русе. Подобни 
съоръжения е добре да бъ-
дат построени на повече 
места по поречието на р. 
Дунав и така да се подпо-
могне цялостното иконо-
мическо развитие на съот-
ветните региони, както и 
на страната.

С вицепремиера и ми-
нистър на регионалното 
развитие и публичната ад-
министрация на Румъния 
обсъдихме и повишаване-
то на плавателността на 
р. Дунав, тъй като това би 
довело до засилване важ-
ността на речните прис-
танища, и по-специално 
това на Русе – като едно 
от най-големите. 

Разбира се, дискутирах-
ме и други възможности за 
подобряване на трансгра-
ничното сътрудничество 
между двата бряга на ре-
ката. 

Как протича взаимо-

действието Ви с Област-

ното представителство 

на Камарата на строи-

телите в България (ОП 

на КСБ)? Предвиждате ли 

съвместни инициативи? 

Неведнъж съм заявявал, 
че Областна администра-
ция Русе е институция, 
която е отворена за парт-
ньорства. Вярвам, че имен-
но по този начин може да 
се постигне много по-ви-
соко ниво на ефективност 
в ежедневната ни работа, 
което от своя страна ще 
допринесе за намаляване 
на административната 
тежест, както и за улес-
няването на екипа на об-
ластната управа.

През февруари т.г. при-
съдих на инж. Севдалин 
Петров, председател на 
ОП на КСБ – Русе, значка 
на областния управител 
за съществен принос в 
развитието на строител-
ния сектор в региона и по 
повод 10 години от създа-
ването на КСБ. По мое мне-
ние срещата, която беше 
организирана от ОП на Ка-
марата, беше на много до-
бро ниво и по време на нея 
се създадоха ползотворни 
контакти, които се надя-
вам да допринесат за раз-
витието на региона.
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Продажбите нарастват и по морето, и в ски курортите без изключения

Десислава 
Бакърджиева

„През 2018 г. наблюда-
ваме растящи пазари във 
всички градове и курорти 
и това се случва за първи 
път от 10 години насам. 
През предходните няколко 
имаше периоди на растеж 
в отделни населени мес-
та, но различните локации 
и сегменти на пазара не 
следваха един общ тренд и 
не можеше да се постигне 
такова цялостно убеди-
телно усещане за подем 
при недвижимите имоти“, 
това съобщи за вестник 
„Строител“ Полина Стой-
кова - MRICS, изп. директор 
на Bulgarian Properties. Изво-
дът й за първите шест ме-
сеца на годината е, че през 
2018 г. определено има въз-
ходящо развитие на имот-
ния пазар в цялата страна. 
„Тенденциите от големите 
градове се пренесоха към 
по-малките и вече дори и 
в курортите спадовете 
са преодолени и виждаме 
първи леки нараствания на 
цените. Не бих казала, че 
има изненади. Пазарът се 
развива според очаквания-
та ни за положителни тен-
денции в цялата страна“, 
обясни Стойкова. По данни 
на компанията за второ-
то тримесечие средната 
стойност на жилищата 
в столицата е 1086 евро/
кв. м, с което годишното 
нарастване на цените в 
София за полугодието е 
6,5% и е в рамките на оч-
акваното от специалисти-
те - до 10% увеличение за 
2018 г. Спрямо първото 
тримесечие е регистриран 
лек спад и почти няма изме-
нение. „Ръстовете в цени-
те вече видимо се забавят. 
Като цяло можем да кажем, 
че 2018 г. е по-умерена и по-
зряла за жилищния пазар, с 
положително развитие, но 
вече с по-плавни ръстове 
на цените и постепенно 
засищане на търсенето с 
налично предлагане на ново 
строителство“, обобщи 
експертът.

София

Статистиката на 
Bulgarian Properties показ-
ва, че топ кварталите 
като „Лозенец“ и центъ-
ра остават популярни и 
търсени от купувачите. 
Традиционно те са и сред 
най-скъпите в София. 
От останалите кварта-
ли лидери по интерес са 
„Витоша“ и „Студентски 
град“. Това се дължи на ка-
чествените обекти ново 
строителство, средата и 
отличните цени. За първо-
то полугодие търсенето 
е продължило да е силно и 
в „Кръстова вада“, „Мла-
дост“ и „Овча купел”, както 
и в други зони, където има 
изграждащо се метро, кое-
то анализаторите опреде-
лят като важен фактор за 

интереса на купувачите. 
„Забелязваме активизация 
и към кв. „Люлин“, тъй като 
там има завършено ново 
строителство на отлични 
цени, което в комбинация 
с добра инфраструктура и 
налични градски удобства 
дава резултат и посте-
пенно променя нагласите 
на купувачите. Като цяло 
може да се отбележи, че в 
София нараства атрактив-
ността на райони, които 
имат изграждащи се или 
планирани метростанции, 
които привличат хората, а 
инвеститорите съответ-
но отговарят с нови проек-
ти. В някои от тях цените 
нарастват значително 
в процентно изражение, 
тъй като се наблюдава ця-
лостна трансформация на 
предлагането – от типич-
но панелни квартали към 
сгради ново строителство, 
които са със съвсем друго 
качество и параметри, и 
съответно това задвиж-
ва и стойността нагоре“, 
подчерта Полина Стойко-
ва и допълни, че средните 
цени (на база реализирани 
сделки) на топ 10-те квар-
тала в София с най-голям 
брой сделки за първите 6 
месеца на 2018 г. са:

- „Студентски град“ - 
1065 евро/кв. м

- „Витоша“ - 1057 евро/
кв. м

- „Кръстова вада“ - 
1115 евро/кв. м 

- „Лозенец“ - 1680 евро/
кв. м

-  Т о п  ц е н т ъ р  - 
1850 евро/кв. м

-  „ М л а д о с т  4 “  - 
1068 евро/кв. м

- „Манастирски ливади“ 
- 1000 евро/кв. м

- „Овча купел” - 820 евро/
кв. м

- „Люлин 2“ - 685 евро/
кв. м.

Всички квартали на Со-
фия са отбелязали ръст в 
цените през 2018 г., но ли-
дер по поскъпване на стой-
ностите е Пловдив, където 
към второто тримесечие 
те са нараснали с 15% на 
годишна база. В същото 
време Варна и Бургас са 
достигнали близки ценови 
нива - около 800 евро на 
кв. м. Докато преди морска-

та столица е гонела София, 
сега средните стойности 
във Варна са с около 200 
евро по-ниски от тези в 
столицата.

Имотите в морските курор-

ти през 2018 г.: Спиране на 

спада на цените и увеличен 

интерес

Изводът на Полина 
Стойкова за ваканционния 
пазар е, че спадовете в це-
ните вече са в миналото, 
а интересът се увеличава 
във всички райони, като 
основни купувачи са бъл-
гарите, но се забелязва и 
много пъстра картина от 
националности, особено 
в Банско и Слънчев бряг. 
„Продажбите нарастват и 
по морето, и в ски курорти-
те без изключения. Ръсто-
вете са между 15 и 20% и в 
Слънчев бряг, и в района на 
Банско - това е по данните 
от Агенцията по вписвани-
ята. За ски курортите бих 
могла да кажа, че летният 
сезон беше много динами-
чен и успешен, и очаквам 
това да го видим в данни-
те за обемите продажби и 
за третото тримесечие, 
когато излязат“, сподели 
Полина Стойкова. Тя при-
помни, че през последните 
години имотните пазари в 
морските курорти са били 
изключително динамични и 
са преминали през големи 
промени. По думите й към 
момента сътресенията от 
последните бум и спад вече 
са преодолени и този сег-
мент също преминава във 
фаза на положително раз-

витие, макар и много под 
динамиката на големите 
градове. Според Стойкова 
позитивното през тази го-
дина е, че за първи път след 
оттеглянето на руските 
купувачи през 2014 г. е ре-
гистрирано спиране на спа-
да на цените на имотите в 
морските курорти, както и 
нарастване на търсенето 
и обема продажби. „През 
второто тримесечие на-
блюдавахме и известно 
увеличение в крайните 
цени на закупените имоти, 
което се дължи на повишен 
интерес към ваканционни 
имоти в луксозни комплекси 
на първа линия“, каза тя. 

Средната цена, 

на която са реализира-
ни сделки в Слънчев бряг 
през второто тримесечие 
на годината, е 540 евро/
кв. м при 505 евро/кв. м 
за януари – март 2018 г. и 
520 евро/кв. м средно за 
2017 г. За Стойкова това 
показва, че стойностите 
в най-големия ни морски 
курорт, макар и със сезон-
ни колебания, остават без 
съществено изменение за 
полугодието. От компани-
ята обаче отчитат покач-
ване при общата покупна 
цена на апартаментите в 
Слънчев бряг, особено през 
второто тримесечие, кога-
то тя е достигнала 40 750 
евро при 30 000 евро средна 
стойност за цялата 2017 г. 

„Увеличението на сред-
ната цена на кв. м и на 
общата покупна идва от 
факта, че през изминалите 

месеци има промяна в па-
раметрите на закупените 
имоти, тъй като се пред-
почитаха морски имоти на 
първа линия, в топ компле-
кси с висока репутация и 
допълнителни екстри, къде-
то стойностите в момен-
та са на много добри нива – 
между 550 и 700 евро/кв. м. 
Цените на недвижимости-
те в Слънчев бряг, които 
се намират на 500 - 600 м 
от плажа, започват от 300 
- 350 евро/кв. м. През 2014 - 
2015 г. на такива нива бяха 
само имоти във ваканцион-
ни комплекси извън курор-
та, на 2 - 6 км от морето. 
Този тип недвижимости 
също привличат интерес 
поради близостта до мо-
рето, по-ниските си цени, 
налични тихи и спокойни 
комплекси със собствени 
градини и басейни, както и 
ниските такси за поддръж-
ка. Ако погледнем данните, 
които събираме за послед-
ните 10 години за цените 
на имотите в Слънчев бряг, 
ще видим, че дори след кри-
зата и преди руския бум те 
не спаднаха под 480 - 490 
евро/кв. м. В момента са 
на близки до тези исто-
рически най-ниски нива и 
това привлича интерес“, 
заяви Полина Стойкова и 
допълни, че на юг основ-
ното търсене се форми-
ра от български купувачи, 
като през тази година се 
забелязва покачване и на 
интереса към Черноморец, 
а към Созопол и Лозенец се 
запазва. 

Търсене

Данните на Bulgarian 
Properties показват, че най-
много имоти се търсят по 
морските курорти, които 
разполагат с опция за це-
логодишно живеене, като 
Несебър, Слънчев бряг, Со-
зопол, Ченоморец. За по-лук-
созни имоти купувачите се 
насочват към Свети Влас 
или Лозенец. Най-желани са 
апартаментите с една или 
две спални с обща площ 50 
– 80 кв. м. От компанията 
са забелязали, че докато 
преди потребителите са 
се интересували от ку-
рортни имоти без такса 
поддръжка, то сега предпо-
читат комплексът да има 
мениджмънт и адекватна 

такса за обслужване, която 
осигурява денонощна охра-
на, почистване на общите 
части и всякаква помощ 
от управителя по времето, 
когато собствениците от-
състват. 

Купувачи по националности

„В момента най-много 
запитвания за покупка ид-
ват от българи. Техният 
дял нараства от 35 - 40% в 
началото на 2017 г. до 50% 
от сделките през първите 
месеци на 2018 г., като оч-
акваме той да се увеличи 
допълнително. Интересно 
е, че голям процент от тях 
са българи, преместили се 
преди години в чужбина. Те 
си купуват недвижимости 
по курортите, за да идват 
на почивка в родината“, 
подчерта Полина Стойко-
ва. По отношение на чуж-
денците тя коментира, че 
те също остават актив-
ни, като тези купувачи са 
от най различни държави 
и сред тях не може да се 
открои доминираща голяма 
група по националност. „За-
белязваме известно завръ-
щане на руския интерес, но 
далеч под нивата отпреди 
кризата“, поясни тя и об-
общи, че 2018 г. е много 
разнообразна за морските 
имоти – както по отно-
шение на контингента на 
купувачи и продавачи, така 
и относно бюджетите. По-
лина Стойкова счита, че в 
момента ваканционните 
пазари дават много добри 
възможности с изгодни 
цени, голям избор и време 
за спокойно взимане на ре-
шение за покупка, а летни-
ят сезон е особено подхо-
дящ за това. 

Ръст на проектите в 

активно строителство 

през първата половина на 

годината 

отчита докладът на 
Colliers International за па-
зара на жилища от средно 
висок и висок клас през пър-
вото полугодие на 2018 г. 
Регистрираното увели-
чение на броя на изграж-
дащите се обекти е 14%. 
За специалистите това 
е резултат от интензи-
тета на търсене и недос-
татъчното предлагане на 
завършени имоти, което е 
довело и до високия дял на 
сделки на етап „в строеж“ 
– 70% от всички. 

„Ръстът от 3% на 
предлаганите жилища от 
средно висок и висок клас 
не е достатъчен, за да от-
говори на търсенето. То е 
във възходяща посока при 
всички видове апартамен-
ти, но най-вече при тези с 
една спалня – 36%“, кате-
горични са експертите от 
компанията. През първата 
половина на годината поч-
ти двойно е нараснал и де-
лът на закупилите жилище 
за инвестиция – от 25% на 
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45%. Вследствие на пазар-
ната конюнктура склон-
ността на инвеститори-
те към отстъпка спада 
до приблизително 2,5% от 
офертната цена. 

Перспективата за 
пазара на жилища в раз-
глеждания сегмент е да 
се уравновесят нивата 
на търсене и предлагане 
вследствие на значителния 
брой проекти, които пред-
стои да бъдат завършени в 
краткосрочен план. Прогно-
зата за цените е те да се 
запазят стабилни, както 
и настоящата тенденция 
- предпочитанията към ин-
вестиция в жилище вместо 
в банков депозит.

Анализът на Colliers 
International за търговския 
сегмент през първото по-
лугодие на 2018 г., в който 
са разгледани обекти над 
10,000 кв. м, сочи, че 

пазарът на имоти в модер-

ни центрове навлиза във 

фаза на зрялост.

Анализаторите под-
чертават, че за това 
свидетелстват редица 
фактори. Един от тях е, че 
общото предлагане оста-
ва на нивата си от вто-
рата половина на 2017 г. 
– 400 660 кв. м. Също така 
търсенето продължава да 
е концентрирано върху ут-
върдените проекти (с нива 
на заетост над 95%) и зна-
чително надвишава предла-
гането в тях. Данните на 
Colliers International сочат 
още, че 14% от усвоени-
те търговски площи през 
периода са в резултат на 
вътрешно разместване на 
наемателите в центрове-
те. 

„Показателно за фаза-
та на развитие на пазара 
на търговски площи е и 
задържането на наемните 
нива на стойностите им 
от предходното полугодие. 
Търговските центрове под-
държат наеми от средно 
39 евро за кв. м на месец. 
При главните търговски 
улици обаче се наблюдава 
12% ръст - от 49 евро на 
кв. м на месец през 2017 г. 
на 55 евро на кв. м на ме-
сец през 2018 г. Основна 

причина за това покачване 
е недостигът в предлага-
нето на търговски площи 
на бул. „Витоша“, убедени 
са професионалистите. Те 
допълват, че при „биг-бокс“ 
форматите най-активно 
се развиват хранителните 
вериги, които продължават 
да откриват нови обекти в 
страната. 

Очакванията на компа-
нията са през следващото 
полугодие шопинг центро-
вете да продължат да се 
фокусират върху оптимиза-
ция на търговския си микс, 
която ще включва и преу-
стройства, и реорганиза-
ции на пространствата. 
Експертите прогнозират 
още, че делът на сектор 

„Забавление и свободно 
време“ ще нараства все 
повече както като част от 
концепцията на моловете, 
така и като цяло на пазара. 

Офис сегментът е запазил 

висока активност 

през първата половина 
на 2018 г. с наемни сделки 
за 66 982 кв. м. Това се каз-
ва в прочуване на Cushman 
& Wakefield Forton за пери-
ода. Според консултанти-
те обемът на отдадените 
площи, макар и по-малък от 
рекордните нива през пър-
вото полугодие на 2017 г., 
се движи в рамките на 
обичайните за последните 
пет години на възстановя-
ване и растеж. Cushman & 
Wakefield Forton са убедени, 

че към края на тази година 
общата площ на наемния 
пазар ще достигне 140 - 
150 000 кв. м.

„Търсенето на качест-
вени площи с добра локация 
остава стабилно както в 
София, така и в големите 
градове. В основата са как-
то продължаващото разра-
стване на компаниите от 
IT сектора и центровете 
за споделени услуги, така и 
прегрупирането на бизнеси 
в резултат от сливания и 
придобивания в междунаро-
ден план“, коментира Ста-
нимира Пашова, мениджър 
„Офис площи“ в Cushman & 
Wakefield Forton.

През първата половина 
на 2018 г. в София са въве-

дени в експлоатация някол-
ко първокласни офис сгради 
с обща площ 37 800 кв. м. 
В ход е строителството 
на 334 000 кв. м площи клас 
А и В, от които 166 000 
кв. м се очаква да получат 
разрешение за ползване 
през тази или в началото 
на следващата година. 
Специалистите отчитат 
още, че наемите остават 
стабилни, като търсени-
те от собствениците на 
първокласни площи нива се 
движат между 13 и 15 евро/
кв. м. 

„Офис пазарът продъл-
жава да е във фокуса и на 
инвеститорите. През пър-
вата половина на 2018 г. 
бяха приключени продажби 
за над 220 млн. евро, или 
над 60% от общия инвес-

тиционен обем в страна-
та. Най-голямата сделка за 
периода бе придобиването 
на Megapark от Lion’s Head 
Investments“, информират 
от Cushman & Wakefield 
Forton. Наблюденията на 
компанията за сегмента 

индустриални имоти 

е, че пазарът в София 
отбеляза значителна на-
емна активност през пър-
вата половина на 2018 г. 
с 42 000 кв. м отдадени 
площи. Експертите обяс-
няват, че двигател са про-
дължаващото търсене на 
качествени имоти, от една 
страна, и напредващото 
строителство на нови 
фази от големи индустри-
ални и логистични паркове, 

от друга. 
Към средата на 2018 г. 

общият обем производ-
ствени и логистични пло-
щи в София и близките 
индустриални зони дости-
га 993 531 кв. м, а на тези 
в строеж – 250 400 кв. м. 
„След плавното покачване 
през последните години 
наемите на качествени 
складови площи остават 
стабилни. Предлагането 
на първокласни имоти под 
10 000 кв. м се движи око-
ло 4,5 евро/кв. м“, отбе-
лязват още от Cushman & 
Wakefield Forton.

Спад на активността при 

сделките с луксозни имоти 

отчита анализът на 
консултантската ком-
пания за недвижимости 
от най-висок клас Unique 
Estates за първата полови-
на на 2018 г. „Макар да се 
наблюдава увеличение от 
30% в запитванията за ви-
сок клас имоти, купувачите 
и наемателите изпитват 
колебания за осъществя-
ване на сделки заради бър-
зото покачване на цените 
на пазара. През второто 
тримесечие на 2018 г. ак-
тивността на пазара на 
луксозни жилища остава 
слаба с оглед високите 
стойности на имотите. 
Тази тенденция се наблю-
дава главно при сделките с 
инвестиционна цел, които 
претърпяха своеобразен 
бум в София. В резултат 
на засиленото търсене 
на имоти за инвестиция 
често се случва жилища 
да се препродават няколко 
пъти на все по-високи цени. 
Това влияе и на нивата на 
наемния пазар, които про-
дължават да растат, за да 
могат да осигурят възвра-
щаемост на средствата, 
вложени в препродадените 
имоти“, е изводът на про-
фесионалистите.

Според специалистите 
заради високите цени на 
пазара активността при 
луксозните имоти в ни-
ския ценови клас – между 
150 000 и 300 000 евро – бе-
лежи спад. Към тази кате-
гория се отнасят предимно 
апартаменти извън цен-
тралните столични райони 
или по-малки жилища в цен-
търа на София. Статис-

тиката показва, че оферт-
ните цени на подобен тип 
жилища често достигат 
2300 – 3000 евро/кв. м през 
последните месеци, което 
значително е попречило на 
сключването на сделки. 

Въпреки цялостния 
спад в активността на 
пазара на луксозни имоти 
през първото полугодие на 
2018 г. е регистриран и лек 
ръст в продажбите във ви-
сокия ценови сегмент – над 
500 000 евро. От Unique 
Estates поясняват, че пови-
шеният интерес към подо-
бен тип жилища произлиза 
основно от нарастващия 
брой сделки с къщи, и уточ-
няват, че все пак пред-
лагането продължава да 
изостава спрямо търсене-
то поради липсата на ка-
чествено строителство. 
Ограниченото предлагане 
и високият интерес към по-
купка на къщи в квартали-
те в полите на Витоша са 
подтикнали купувачите да 
се ориентират към алтер-
нативи и така се оформя 
тенденцията на засилено 
търсене на малки строи-
телни парцели, подходящи 
за конструиране на едно-
фамилни къщи. Статис-
тиката на компанията по-
казва, че сделките, които 
се осъществяват в този 
район, най-често варират 
между 100 000 и 150 000 
евро, като интерес пред-
ставляват имоти в квар-
талите по южната дъга 
на Околовръстния път, 
„Драгалевци“, „Симеоново“ 
и старата част на „Бояна“. 

Като цяло първата по-
ловина на 2018 г. бележи 
15% ръст в цените в сег-
мента на луксозните имо-
ти спрямо същия период 
на миналата година, като 
най-високи стойности са 
отчетени в района на Док-
торския паметник и цен-
тралната част на София. 
През последните месеци 
средните цени за продажба 
на имот в посочените зони 
трайно са варирали между 
2000 и 2400 евро/кв. м. Тези 
райони се характеризират 
с най-активен инвести-
ционен пазар заради много-
бройните сделки със стари 
апартаменти, които - след 
цялостно обновяване - от-
ново са на пазара за наем 
или препродажба.

Снимки в. „Строител“
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Започна асфалтиране-
то на новия обществен 
паркинг за автомобили 
и автобуси, който се из-
гражда в подножието 
на крепостта Царевец. 
Офор мени ще бъдат и 
няколко локални подхода, 
чрез които ще бъде по-
добрена връзката между 
улиците „Крайбрежна“ и 
„Михаил Кефалов“. При 
инспекция на обекта кме-
тът Даниел Панов обяви, 
че теренът ще бъде с 

капацитет за 80 автомо-
била, ще има и места за 
туристически автобуси. 
Зоната ще е охраняема и 
безплатна за ползване. За 
улеснение на туристите 
ще бъде оформена и до-
веждаща пешеходна алея, 
вече са обновени и тро-
тоарите по ул. „Михаил 
Кефалов“.

Напредват строи-
телните работи по на-
реждането на павирани-
те настилки на улиците 

В Хасково 99 фирми са 
подали документи в тръж-
на процедура за саниране 
на 10 блока по Национална-
та програма за енергийна 
ефективност на многофа-
милните жилищни сгради, 
съобщиха от пресцентъра 

на общината. Книжата се 
проверяват от комисия 
с председател инж. Тоня 
Маркова, началник-отдел 
„Архитектура, градоу-
стройство и кадастър“ в 
администрацията. След-
ващият етап ще е отва-

В Благоевград отчето-
ха проекта за обновяване 
на сградите на ОД МВР и 
Първо РУ в Благоевград. 
Той е поредният, реали-
зиран по Оперативна про-
грама „Региони в растеж 
2014 – 2020“ .  Общата 
стойност на проекта е 
1 456 928 лв., от които 
1 238 388 лв. от Европей-
ския съюз, а 218 539 лв. 
- национално съфинанси-

Разработва се обща концепция за об-
лагородяване на междублоковите прос-
транства във великотърновския квартал 
„Колю Фичето“, съобщиха от пресцентъ-
ра на местната администрация.

По време на заседание на Общинския 
съвет кметът инж. Даниел Панов е посо-
чил, че планирането обхваща районите 
около улиците „Симеон Велики“, „Мария 
Габровска“, „Оборище“ и „Полтава“. Той е 
уточнил, че подходите към блоковете и 
вертикалната планировка са изпълнени 
преди близо 40 години, и то частично, 
затова е нужно общо решение за благо-

устройствени дейности в кв. „Колю Фи-
чето“. Обмислят се и конкретни мерки за 
поетапно подобряване на състоянието 
на междублоковите пространства във 
всички големи квартали в града.

След три месеца ще са ясни одобрените предложения на 28-те общини бенефициенти
Страницата 
подготви 
Елица Илчева

51 проектни предло-
жения за над 38 млн. лв. 
са подадени в Министер-
ството на регионално-
то развитие и благоу-
стройството (МРРБ) в 
рамките на процедурата 
„Енергийна ефективност 
в периферните райони - 2“, 
която се финансира по 
Приоритетна ос 2 (ПО2) 
на Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 – 
2020“ („ОПРР 2014 – 2020“). 
Крайният срок изтече на 
27 август. ПО2 е за „Под-
крепа за енергийна ефек-
тивност в опорни центро-

ве в периферните райони” 
и по нея кандидатстват 
само 28-те общини бене-
фициенти от 4-то ниво 
на националната полицен-
трична система. Общият 
размер на финансовата 
помощ по процедурата, 
която е 100% безвъзмезд-
на, е 38,17 млн. лв. 

Предстои сформиране-
то на оценителна комисия, 
която в рамките на 3 ме-
сеца ще разгледа предло-
женията и ще предложи 
одобрените проекти за 
финансиране. 

Основната цел е със 
средствата от „ОПРР 
2014 – 2020“ да се повиши 
енергийната ефектив-
ност на публичната инфра-

структура и на жилищния 
сектор в общините бене-

фициенти. Дейностите 
целят постигане най-малко 

клас „С“ на енергопотреб-
ление в жилищния сектор, 
в сгради от културната, 
образователната и соци-
алната инфраструктура и 
в такива на държавната и 
общинската администра-
ция, както и намаляване 
разходите за енергия, 
включително на емисиите 
на парникови газове.

„С подобряването на 
експлоатационните ха-
рактеристики на сгради-
те се очаква да се удължи 
не само техният жизнен 
цикъл, но и да се запазят 
традиционните функции 
на малките градове и да 
бъдат т.нар. опорни цен-
трове в предлагането на 
административни услуги 

за местното население. 
Допълнителният ефект от 
инвестициите по „ОПРР 
2014 – 2020“, който се тър-
си в малките населени мес-
та, е свързан и с намалява-
не на темпа на миграция и 
задържане на икономически 
активното население в це-
левите територии“, съоб-
щават от МРРБ.

От началото на про-
грамния период Управлява-
щият орган на „ОПРР 2014 
– 2020“ е обявил общо 16 
процедури за предоставя-
не на безвъзмездна финан-
сова помощ на стойност 
над 3 млрд. лв. Към края 
на август са сключени 512 
договора, възлизащи на 
2,309 млрд. лв.

Обновена многофамилна жилищна сграда в Разлог, който е 

сред 28-те града с право да кандидатстват по програмата

В Бяла Слатина започна работа по 
проект „Подобряване на културната ин-
фраструктура в читалище „Развитие 
1892“. Той е на обща стойност 373 430 лв., 
които са безвъзмездна финансова помощ 
по Програмата за развитие на селските 
райони (ПРСР).

Строително-монтажните дейности 
се извършват от „Райкомерс Конструк-
шън“ ЕАД, а надзорът - от „Стройнорм“ 
ЕООД. По проекта ще се ремонтират 
покривът и фасадата на читалището, 
ще се монтира външна PVC дограма и ще 
бъдат изпълнени вътрешни подобрения, 
включващи подмяна на подове и инте-
риорни врати и боядисване на стени. На 
място на съществуващите стари амор-
тизирани осветителни тела ще бъдат 

поставени  нови енергоспестяващи LED. 
Освен това сцената ще се оборудва с 
механизация и завеси, а в зрителната 
зала ще се претапицират столовете. 
По проекта се предвижда още ревизия на 
водопроводната инсталация, монтаж на 
нова климатична система и на пожароиз-
вестителна централа.

Очаква се СМР по обновяване на чи-
талището да приключат до края на го-
дината. 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

По предложение на 
кмета Димитър Николов и 
с подкрепата на местния 
парламент Бургас даде 
зелена светлина за реа-
лизирането на сериозни 
частни инвестиции. Ста-
ва въпрос за две бъдещи 
предприятия, които да се 
разположат в „Индустри-
ален и логистичен парк“ и 
в съседни на него парцели, 
тъй като той вече е за-
пълнен на 90%. 

По-мащабният проект 
е за изграждане на пред-
приятие за производство 
на части и аксесоари за 
железопътния транспорт. 
За да функционира, то се 
нуждае от голяма площ, 
което налага обединяване-
то на няколко крайградски 
терена. Става въпрос за 
два имота на „Индустри-
ален и логистичен парк“ - 
Бургас, които обаче не са 
достатъчни за мащаба на 
проекта. Затова община-

та прибавя към тях допъл-
нително два свои терена, 
а също така са проведени 
предварителни разгово-
ри със собствениците 
на околни частни имоти. 
Компанията заявява го-
товност да изгради про-
изводство, което е силно 
ограничено в световен 
мащаб, а продукцията си 
смята да разпространява 
на световния и европей-

ския пазар.
Вторият одобрен про-

ект е за предприятие за 
производство на систе-
ми за сядане и акустични 
стенни панели за кина, 
стадиони, аудитории и 
театри. В подкрепа на не-
говата реализация отново 
се налага обединяването 
на два имота, а инвести-
торът ще закупи съот-
ветния окрупнен терен.

„Христо Иванов – Войво-
дата“ и ул. „Йордан Ин-
джето“. Работи се и по 
цялостното асфалтиране 
на улица „Крайбрежна“.  

„Общо 38 улици и пло-
щадни пространства са 
в процес на пълно обно-
вяване в старата част 
на Велико Търново с фи-
нансиране по ОП „Региони 
в растеж 2014 – 2020“. 
Подобна по мащабите си 
дейност не е извършвана 
от няколко десетилетия. В 
основната си част стро-
ителството ще приключи 
още тази есен“, припомни 
Панов.

рянето на ценовите офер-
ти и класиране.

Хасково е един от пър-
венците сред областните 
центрове по брой санира-
ни сгради на жител, при-
помнят от администра-
цията. Досега разрешения 
за строеж са получили 77 
кооперации, а готови с 
акт за въвеждане в екс-
плоатация са 71 блока.

ране. Сред извършените 
строително-монтажни 
работи са изолация на 
външни стени и покрив, 
подмяна на дограма, ото-
плителна инсталация и 
осветителни тела. С из-
пълнението на дейност-
ите е постигнато подо-
бряване на енергийната 
ефективност, удължен 
е животът на сградите, 
осигурен е достъп на хора 
в неравностойно положе-
ние и др.

В Благоевград, който е 
първенец по изпълнение на 
Националната програма за 
енергийна ефективност на 
многофамилните жилищни 
сгради, вече е санирана по-
стройката на пожарната, 
а за последните 3 години 
са реализирани проекти за 
122 млн. лв. Предстои да 
започне работа по здание-
то на общината и по още 
около 10 жилищни обекта 
на стойност приблизител-
но 10 млн. лв.
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Идеята ще се реализира с общински заем

Общинският съвет в Плевен даде съгласието 
си на кметството да кандидатства пред Предпри-
ятието за управление на дейностите по опазване 
на околната среда ( ПУДООС) към Министерство-
то на околната среда и водите с проект за ре-
култивация на старото депо. То е затворено със 
заповед на РИОСВ от 29 септември 2016 г. Стой-
ността на готовия за целта проект е 12,5 млн. лв. 
Исканата безвъзмездна помощ от ПУДООС ще е 
9,7 млн. лв. Разликата ще бъде собствено учас-
тие, осигурено с платени отчисления по чл. 60 от 
Закона за управление на отпадъците, в размер на 
473 267 лв. и безлихвен заем от Министерството 
на финансите.

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Готов е проектът за 
обновление на ларгото в 
Плевен, който беше пред-
ставен официално в общи-
ната. Предвижда се осно-
вен ремонт на най-стария 
в града площад „Свободата“ 
и пешеходната улица „Ва-
сил Левски“, известна като 
старата Главна, която сти-
га до пл. „Стефан Стамбо-
лов“ - пред театъра.

Управителят на архи-
тектурното бюро „ПРО-
консулт”, който е автор 
на проекта, арх. Красимир 
Попов обясни, че е заложе-
на хармонична връзка между 
вече ремонтираните цен-
трални части от мавзолея 
костница „Свети Георги По-
бедоносец“ до пл. „Свобода-
та“. Арх. Попов е автор и на 
проекта за реконструкция 

на централния площад „Въз-
раждане“. Той посочи, че ще 
се използват същите ма-
териали - вибропресовани 
бетонови павета с изклю-
чителна здравина, които 
ще заменят сегашните 
клинкерни плочи. По време 
на ремонта ще бъдат об-
новени и подземните кому-
никации. 

При ширина на улицата 
16 м за летни градини на за-
ведения ще бъдат отделе-
ни по 4 м от двете страни, 

а останалото простран-
ство ще остане за пеше-
ходния поток. Авторите са 
предвидили много нова зе-
ленина с идеята тази част 
от идеалния център на 
100-хилядния град да бъде 
по-добро и уютно място за 
отдих и срещи. Растител-
ността ще бъде около па-
метника на площада, алея-
та между водната каскада 
и спортно-информационния 
център и в района на къща-
та-музей „Цар Освободител 

Александър Втори“, поясни 
Попов. На тези места ще 
бъде засадена дървесна и 
храстова растителност.

Както при досегашните 
ремонти и с този ще бъде 
осигурена достъпна среда 
за хора с увреждания, ще 
бъдат запазени и същест-
вуващите велосипедни 
алеи. Архитектът допъл-
ни, че ще бъдат поставе-
ни нови пейки на повече 
места. По думите му по 
предварителни изчисления 
крайната цена за реализи-
ране на проекта за 1 кв. м е 
около 200 лв.

„Градът ни е със 120 дка 
пешеходни пространства, 
което е предимство. В съ-
щото време това изисква 
и голям финансов ангажи-
мент за поддръжката им“, 
коментира арх. Попов. За 
осъществяването на про-
екта ще се разчита най-
вероятно на заем. 

Община Габрово обя-
ви открита процедура за 
публично оповестен кон-
курс за учредяване право 
на строеж върху два имо-
та общинска собстве-
ност, които се намират 
на ул. „Дунав“ в близост до 
новооткрития пешеходен 
мост. Предназначението 
ще бъде за изграждане на 
пететажни сгради – мо-
гат да бъдат жилищни, 
като са допустими га-
ражи, офиси и търговски 
обекти.

„Имотите са в първа 
зона на града, на грани-
цата с идеалния център, 
разположени на брега на 
р. Янтра. Кварталът е 
тих и спокоен, с напълно 
изградена инженерна ин-
фраструктура, с модерни 
детски и спортни пло-
щадки, с налични места 

за паркиране и рекреа-
ция.  Наблизо се намират 
музей „Дом на хумора и 

сатирата“, Спортна зала 
„Орловец“, детска гра-
дина „Слънце“, СУ „Райчо 

Каролев“,  Професионална 
техническа гимназия „Д-р 
Никола Василияди“, както 
и множество заведения 
за хранене и развлечения, 
обекти за обществено 
обслужване и търговски 
обекти. Налични са всички 
комуникации“, съобщават 
от пресцентъра.

Желаещите да участ-
ват в конкурса могат да 
получат необходимите за 
това документи от Цен-
търа за информация и ус-
луги на гражданите до 19 
септември. 

Датата за провеж-
дане на първия търг е 20 
септември. При неявяване 
на участници на първата 
обявена дата или ако се е 
явил само един кандидат, 
ще се проведе повторен 
конкурс за двата имота 
на 28 септември.

„Първа копка“ за успе-
шен старт на реконструк-
цията на улична мрежа по 
трасето на бул. „Васил 
Левски“ във Варна бе на-
правена в края на мина-
лата седмица. Строи-
телството е в рамките 
на проекта „Интегриран 
градски транспорт на 
Варна – втора фаза“, а ре-
монтът ще обхване учас-
тъка от ул. „Подвис“ до 
бул. „8-ми Приморски полк“. 
Включени са изграждане 
на велоалея, реализиране 
на мероприятия за подо-
бряване на достъпността 
и ремонт на прилежащите 
2 автомобилни и 4 пеше-
ходни подлеза, включи-
телно подмяна на хидрои-
золацията. В обхвата на 
обекта ще бъде подмене-
на и ВиК мрежата.

Предвидени са джобо-

ве за спирки на градския 
транспорт там, където 
липсват, и обособяване на 
бус лента в двете посоки 
на движение. Тротоарите 

са проектирани така, че 
да се дава възможност за 
повърхностно отвеждане 
на дъждовните води и да 
имат достатъчна ширина, 

за да съвместят пешеход-
но пространство, велоа-
лея, улично осветление по 
стълбовете на контакт-
ната мрежа. 

На официалната церемония присъстваха кметът на район „Приморски“ Петя Проданова, 

екипът за управление на проекта с ръководител инж. Бистра Димова, представители на 

община Варна и др.

Над 5714 кв. м асфалт е положен в цялостното об-
новяване на 11 улици в Шумен, обявиха от общината. 
Други 14 от предвидените за текущ ремонт също вече 
са изкърпени машинно. „1 110 000 лв. бяха заделени в 
бюджета на общината за уличната мрежа през тази 
година. Договорът бе подписан в края на 2017 г. с „Авто-
магистрали – Черно море“ АД. От общинското предпри-
ятие „Строителство и благоустройство“ продължават 
да запълват ръчно дупки в целия град, като досега са 
изкърпени 1518 кв. м на стойност над 185 000 лв.“, съоб-
щават от пресцентъра.

От началото на лятото са подновени и повече от 
4700 кв. м тротоарни настилки в различни райони на 
града. На места са ремонтирани само части от раз-
рушените тротоари, а на други e извършена цялостна 
подмяна на плочките или полагане на асфалтобетон. 

От дирекцията по устройство на територията 
напомнят, че за поставянето на плочките е заделена 
сумата от 250 000 лв., а за асфалтобетон по тротоари-
те – 400 000 лв. Този вид строителни дейности се из-
вършват от шуменските фирми „Барс“ АД и „ЖСП Стил“ 
ООД, като в момента се асфалтират тротоарите по 
улиците „Вичо Папазов“ и „Марица“, а плочки се подменят 
на площад „Кристал“ и ул. „Климент Охридски“.

Почти 50 детски площадки на територията на 
централната част и кварталите на Стара Загора се 
ремонтират това лято, съобщиха от местната ад-
министрация. За целта са осигурени над 50 000 лв. от 
общинския бюджет. Извършва се доставка и монтаж 
на повредени съоръжения за игра и паркова мебел. Дей-
ностите са разделени на два етапа. През първия стро-
ително-монтажните работи ще обхванат 21 детски 
площадки на обща стойност 19 283,40 лв. Вторият етап 
включва обновяването на 28 места за игра, а количест-
вено-стойностната сметка за СМР е 32 488,80 лв.

Извършва се ремонт на оградите на детските пло-
щадки, като се монтират дървени летви и детайли на 
място на липсващите или счупени такива, поставят се 
нови врати. Подменят се повредените елементи на дет-
ските съоръжения. Възстановява се ударопоглъщащата 
каучукова настилка, кошчетата за отпадъци и други еле-
менти. Някои от СМР се налагат заради амортизация 
на съоръженията, но повечето са за ликвидиране на по-
следствията от вандалски прояви.



отколкото се е предполагало – 
с размери 86 м дължина и 38 м 
широчина. Неслучайно крие два 
слоя и общо близо 2 хил. кв. м 
майсторски мозайки, които ще 
бъдат експонирани в бъдещия 
музеен комплекс.

Всъщност смята се, че ран-
нохристиянският храм е бил 
най-голям и най-богат на Бал-
каните. Той е един от най-зна-
чимите и в европейски мащаб 
археологически обекти и кул-
турно-исторически паметници. 
В дните на своя разцвет епис-
копската базилика била гледка, 

която радвала всеки. Трите ко-
раба били обособени с мраморни 
колонади, имала апсида и голям 
атриум с портици. Фрески (от 
които за съжаление са запазе-
ни само фрагменти) покривали 
стените й. Презвитерият (ни-
сък подиум, където епископът и 
висшето духовенство седели по 
време на служба) бил с под от 
мраморни плочки. 

Когато Четвъртият Вселен-
ски събор се събрал в Халкедон 

през 451 г., едно от решенията 
му било да узакони утвърдената 
от практиката митрополитска 
позиция на Филипопол. Смята се, 
че сградата, която била подхо-
дящо място за високия статус 
на духовниците тук, оказала 
решаващо влияние за това. От 
IV-VI в. са известни имената на 
седем митрополити. 

Изящните двупластови мо-
зайки датират от различни пе-
риоди, като се забелязва разли-
ка в мотивите и композициите 
между южния и средния кораб. 
Това води до предположението, 

че са направени от различни 
майстори. Разликата в маниера 
им на работа била ясно видима, 
когато те били разкопани още 
през 1983 – 1985 г. Някои са с ге-
ометрични мотиви и символични 
вечни възли, други – обагрени в 
различни пъстри цветове, които 
много често изобразяват пти-
ци – раннохристиянски символ 
на праведните души. 

През 2016 г. при Базиликата 
е разкрит изключително ценен 

и важен за историята надпис на 
гръцки език. Той потвърждава, 
че храмът е бил епископски, но и 
спомага за значително по-точна 
датировката – IV век след Хри-
ста.

На обекта са открити и 
фрагменти от стенописи. Пред-
полага се, че стенната иконог-
рафия, на която е изобразен Св. 
Петър, е от ХIII – ХIV век. Наме-
рени са и два живописни слоя, 
като всеки от тях е изпълнен 
вероятно от константинопол-
ски майстор. Близо до тях е 
забелязан и ктиторски надпис, 
върху който ярко изпъква името 
Аврам. Той е на византийско – 
гръцки език и отключва ценни 
исторически шифри – например, 
че средновековната църква е 
обслужвала некропола, възникнал 
тук в през Х – ХI в. 

Освен различните строи-
телни напластявания, са откри-
ти множество архитектурни 
елементи – масивни мраморни 
колони, капители, сиенитни коло-
ни и основи. В интериора имало 
вази, от които извирала водата 
на вечния живот, и зашеметява-
ща колекция от каменни птици.

За съжаление, катедралата 
не съществувала дълго. По вре-

ме на самите археологически 
дейности обектът разкрива, 
че най-вероятно Епископската 
базилика е била унищожена от 
изключително силно земетре-
сение. До тези изводи специа-
листите достигнат след анализ 
на огромните наклони и пропада-
ния в основата на храма. 

Има и твърдение, че базили-
ката била изоставена вероят-
но през 577 г., когато 100 хил. 
славяни нахлули на Балканите. 
VI в. бил изключително бурен, 
а сградата се намирала в рав-
нината. През Средновековието 
местните жители използвали 
останките й като готов стро-
ителен материал.

Споменът за голямата църк-
ва се вкоренил в локалната па-
мет. Няколко десетилетия след 
разрушаването на базиликата, 
върху останките на централния 
кораб изникнало гробище. 

През XIX в. върху някогашния 
северен кораб на Епископската 
базилика била построена като-
лическата катедрала „Св. Луд-
виг“. Тя още е там, на място, 
смятано за свещено от поколе-
ния пловдивчани.
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Американски архитекти ще правят дизайна на бъдещия музей, който ще 
изложи на показ 2000 кв. м уникални мозайки 

Елица Илчева

Американското архите-
ктурно бюро LHSD+DP (Lee H. 
Skolnick Architecture + Design 
Partnership) ще работи по въ-
трешния дизайн на бъдещия 
музеен комплекс „Епископска 
базилика на Филипопол“ в Плов-
див, обявиха миналата седмица 
от фондация „Америка за Бъл-
гария“. Тя финансира проекта с 
8,2 млн. лв., а още толкова за из-
граждането трябва да осигури 
и община Пловдив. Проектът за 
експонирането на паметника бе 
одобрен и съгласуван от Нацио-
налния институт за недвижимо 
културно наследство в начало-
то на т.г., а наскоро е издадено 
и строителното разрешение.

„Реставрацията на Епископ-
ската базилика се разви бързо 
след започването й през 2014 г. 
Археолозите не само откриха 
два слоя мозайки от IV-V век, но 
се оказа, че тя е била два пъти 
по-голяма, отколкото първона-
чално предполагахме. За да съх-
рани и представи подобаващо 
тези над 2 хил. кв. м уникални 
мозайки и тяхната история, 
„Америка за България“ реши да 
привлече международни експер-
ти, които да създадат вдъхно-
вяващо преживяване за посе-
тителите на бъдещия музей“, е 
казала президентът на фонда-
цията Нанси Шилър.

„Бях тук през октомври 
2017 г. и видях мозайките на 
Епископската базилика на Фили-
попол. За мен и екипа ми е изклю-
чителна привилегия да работим 
с българските архитекти, архе-
олози и историци, за да разка-
жем историята на този уника-
лен паметник на културата и да 
покажем неговите богато орна-
ментирани мозайки в пълния им 
блясък“, е заявил основателят 
на LHSD+DP Лий Сколник.

Неговото студио е специа-
лизирано в т.нар. „дизайн на 

възприятията“. Един от най-из-
вестните проекти, върху които 
е работило студиото на Скол-
ник, е музеят в памет на атен-
тата срещу двете кули на Све-
товния търговски център в Ню 
Йорк на 11 септември 2001 г. 
(9/11 Tribute Museum).

Защитната сграда, която 
ще е от олекотена метално-
стъклена конструкция, ще е на 
две нива, за да могат да бъдат 
експонирани и двете нива мо-
зайки, разкрити на обекта. Ще 
се влиза от страната на няко-
гашния вход на Епископската 
базилика, а контурите на нова-
та сграда ще повтарят тези на 
оригиналната.

Откриването на сградата, 
която трябва да предлага прос-
транство и за различни публич-
ни събития, е планирано за края 
на септември 2019 г., когато 
Пловдив ще бъде Културна сто-
лица на Европа. Днес обаче то е 

повод да си припомним щрихи от 
историята на обекта. 

Останките от базиликата 
са открити по време на строеж 
на подлез в средата на 80-те 
години на миналия век. Тогава 
археолозите проучват южния 
кораб, част от централния ко-
раб, апсидата и част от атри-
ума (открит двор). Мозайките 
са вдигнати и преместени в 
Археологическия музей на Плов-
див. Днес на мястото на гран-
диозната сграда стоят едва 
различими останки от основи, 
но след 2014 г., когато започва 
поредният етап на археологиче-
ски разкрития, е установено, че 
сградата е два пъти по-голяма, 

Онователят на LHSD+DP Лий Сколник
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Студентската лаборатория „Варна – град за хората“ вече е факт

Доц. д-р инж. Милена Кичекова, ръководител катедра „Строителство на сгради 
и съоръжения“ във ВСУ „Черноризец Храбър“:

Георги Сотиров

Доц. Кичекова, ВСУ 

„Черноризец Храбър“ е най-

големият частен универ-

ситет в България. Като 

утвърден академичен 

център, който съчетава 

обучението на български 

и чуждестранни студен-

ти, как започвате новата 

учебна година? С доста-

тъчно или не на брой пър-

вокурсници? С нови специ-

алности?

Бих искала да използвам 
случая да пожелая на сту-
дентите и преподаватели-
те на Варненския свободен 
университет една много 
успешна учебна година. За-
почваме новата академична 
2018/2019 г. с достатъчен 
брой първокурсници както 
в основната за катедрата 
специалност „Строител-
ство на сгради и съоръже-
ния“, така и в специалност-
та „Пожарна безопасност и 
защита на населението“. За 
последните няколко години 
въпреки последиците от 
демографската криза при-
емът във ВСУ „Черноризец 
Храбър“ е устойчив и броят 
на кандидат-студентите 
ни не намалява. Определено 
това е добра тенденция, 
еднозначно показваща, че 
качеството на образова-
нието, което предлагаме, е 
търсено и разпознаваемо.

Всъщност започваме 
учебната година и с много 
нови предизвикателства, 
защото динамиката на 
времето изисква от нас 
да бъдем отговорни към 
процесите в обществото 
и да предлагаме различни 
възможности за кариерно 
развитие. Един от най-но-
вите проекти, по които 
Варненският свободен уни-
верситет работи, е „Ди-
гитално образование за 
икономически растеж и со-
циално приобщаване“, който 
обхваща серия от инова-
тивни програми – „Кръгова 
икономика“, „Предприемаче-
ство“, „Киберсигурност“, 
„Интелигентни системи за 
сигурност“, Data Science. 
Част от този проект е и 
програмата за следдиплом-
на квалификация „Дигитал-
ни технологии в строи-
телството“, която ще се 
реализира в партньорство 
с Политехника ди Милано 
(Италия), Университета 
Хонджинг в Нингбо (Китай) 
и Техническия университет 
в Делфт (Холандия). Про-
грамите предлагат бизнес 
ориентирано обучение в 
партньорство с български 
и чуждестранни научни и 
бизнес организации; знания 
и умения за създаване на 
бизнес анализи, софтуерни 
решения и програмно осигу-
ряване при кибератаки, ава-
рии и бедствия. 

Проектът е фокусиран 
върху разширяването на 
партньорската мрежа на 
университета и привлича-
нето на бизнеса в образо-
вателния процес. Усилията 
ни са насочени към изграж-
дането на нов модел на ми-
слене в области, като ико-
номика, предприемачество, 
архитектура и строител-
ство, дигитални техноло-
гии, дизайн. Сред основ-
ните цели са създаване на 
споделено пространство 
за цифрово образование, из-
следвания и технологичен 
трансфер; изграждане на 
работещи отношения меж-
ду университетите, биз-
неса, неправителствените 
организации и държавните 
структури за реализация на 
плана за цифрово образова-
ние; създаване на добавена 
стойност и на човешки ка-
питал за осъществяване на 
цифровата трансформация; 
мултипликация на ефекта 
от използването на ресурси 
за цифрова трансформация.

Има ли връзка между 

устойчивия прием и рабо-

тата Ви с учениците от 

професионалните гимна-

зии по строителство? 

Един от най-големи-
те ни успехи в тази посо-
ка е състезанието Varna 
Spaghetti Engineering. Всяко 
следващо издание на над-
преварата доказа, че това 

е най-успешният формат 
за провокиране на нестан-
дартното мислене и въоб-
ражение на младите хора 
и сближаване и приемстве-
ност между образование 
и бизнес, за развиване на 
творчество и креативно 
мислене на новото поколе-
ние строителни инженери 
и архитекти. Като органи-
затор и домакин на това 
изключително със своя но-
ваторски дух състезание 
катедра „Строителство на 
сгради и съоръжения“ на ВСУ 
„Черноризец Храбър“ успява 
да събере на едно място 
и да обедини усилията на 
ученици, студенти и профе-
сионалисти за създаването 
на уникални конструкции от 

спагети. 
Именно това е важно 

за нас - да работим с мла-
дежите, като провокираме 
тяхната креативност и 
едновременно с това раз-
виваме интереса им към 
строителството и инже-
нерните науки. Учениците 
усещат университетска-
та атмосфера, изпълняват 
поставената задача заедно 
със студентите и препода-
вателите и така по-лесно 
правят своя информиран 
избор на висше училище и 
специалност.

Катедра „Строител-

ство на сгради и съоръ-

жения“ на Архитектурния 

факултет е наследник 

на катедрата  „Морски 

и строителни науки“ на 

Учебно-научен комплекс 

„Технически науки“, ос-

нована през далечната 

1995 г. За изминалото вре-

ме Ваши възпитаници се 

утвърдиха като търсени 

професионалисти, които 

работят като строител-

ни инженери на най-отго-

ворни обекти навсякъде в 

страната.

За тези години се про-
мениха много неща – и в 
професията на строителни-
те инженери, и на специали-
стите по пожарна безопас-
ност, и в начина, по който 
ги обучаваме. За нас е много 
важно последното да бъде 
съобразено с изисквания-
та на строителния бранш. 
Варненският свободен уни-
верситет е първият, който 
прие предизвикателството 
да изведе образованието 
от рамките на теорията и 
да даде максимума от прак-
тически умения в областта 
на архитектурата, дизайна, 
строителството и пожар-
ната безопасност. Наред 
с учебната дейност пре-
подавателският състав на 
Архитектурния факултет 
ангажира студентите с 
множество конкурси, плене-
ри, творчески работилници, 
семинари и конференции, къ-
дето могат да реализират 
своите оригинални идеи и да 
подпомогнат бъдещата си 
професионална реализация.  
Възпитаниците ни придо-
биват богато портфолио 
от сертификати за допъл-
нителни професионални 
знания и умения, те могат 
да разширят своя опит и 
чрез участие в програмите 
за студентска мобилност 
„Еразъм +” и в различни прак-
тики в партньорски инсти-
туции в цяла Европа. 

Мисля, че успехите на 
нашите възпитаници гово-
рят сами по себе си. Стре-
мим се да подготвяме кадри, 
които са необходими на ра-
ботодателите, затова сме 
в непрекъснат диалог с тях.

Научните Ви интере-

си са свързани с архите-

ктурно-художественото 

осветление, но сте ръко-

водител на катедрата, 

която обучава бъдещите 

строителни инженери.

Няма противоречие в 
това. Изграждането на 
осветителните системи 
е част от инженерно-тех-
ническите процеси в стро-
ителството. Светлината 
оказва въздействие върху 
архитектурната форма и 
това разкрива още един от 
аспектите в работата на 
строителните инженери, 
развива усет за естетика 
на пространството, нещо, 
на което се опитвам да 
уча моите студенти. Знае-
те ли, научният интерес е 
едната страна, а другата 
е да правиш това, което ха-
ресваш и работата да ти 
позволява да бъдеш не само 
прагматичен, но и креати-
вен, мисля, че няма нищо по-
хубаво от това.

Докъде стигнахте с 

проектите на студент-

ската лаборатория „Варна 

– град за хората“?

Студентската лабо-
ратория „Варна – град за 
хората“ вече е факт, тя 
работи под патронажа на 
световно известния датски 
архитект и урбанист проф. 
Ян Геел, доктор хонорис 
кауза на ВСУ „Черноризец 
Храбър“. Проектите, които 
студентите разработват, 
са в подкрепа на качест-
вената градска среда и 
създаването на публични 
пространства, адаптирани 
към потребностите на хо-
рата. В края на миналата 
година бяха представени 
предложения за естети-
зация на градската среда. 
Студенти по архитектура и 
дизайн на Варненския свобо-
ден университет създадоха 
проекти, които показват 
как някои възлови места 
във Варна могат да бъдат 
преобразени. Обект на раз-
работките са Червеният 
площад, градинката зад 
цветния пазар „Чаталджа”, 
пространствата около жп 
гарата, пред храм „Св. Пет-
ка” и зад Съдебната палата, 
Трета буна на варненския 
плаж и други възлови места 
в морската столица. 

Работим в партньор-
ство с община Варна и ра-
йонните кметства. Една 
от основните дейности на 
лабораторията е генерира-
не на проектни предложе-
ния за най-неглижираните 
обществени места в града. 
В концепцията на лабора-
торията е заложено разра-
ботването на креативни 
и иновативни проекти за 
Варна от студенти и пре-
подаватели, които да бъдат 
предоставени на общината 
за реално изпълнение.

Снимки авторът
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Вестник „Строител“

На 14 юли „ЧЕЗ Електро Бълга-
рия“ АД и 5kmrun.bg проведоха съв-
местно Run Green – бягане за въз-
растни и деца, организирано всяка 
събота в Южния парк в София от 
5kmrun.bg. Целта на Run Green бе 
да популяризира използването на 
електронната фактура като удо-
бен и сигурен модерен начин за 
получаване на месечните сметки, 
който дава и възможност за личен 
принос към опазване на природната 
среда.

Г-жо Мурджева, какъв бе пово-

дът да засадите секвоя по време 

на Run Green заедно с 5kmRun.bg и 

участниците в бягането?

Съвместното засаждане на 
секвоя от организатори и участни-
ци по време на Run Green постави 
символичното начало на акция на 
„ЧЕЗ Електро България“ АД и gorata.
bg за залесяване на територии в 
паркове и населени места в Запад-
на България. В края на октомври 
ние заедно с доброволци ще заса-
дим 366 дървета. Броят им бе оп-
ределен от този на участниците в 
Run Green, между които и 48 деца.

Целта на събитието беше да 

провокира отговорно поведение 

у всички нас за опазване на при-

родната среда чрез използване на 

съвременни и иновативни начини 

за комуникация с ютилити компа-

нии. Предоставя ли „ЧЕЗ Електро 

България“ АД на своите клиен-

ти възможности да реализират 

своята готовност за действия в 

тази посока?

Дружеството предлага значи-
телен брой модерни услуги, сред 
които електронна фактура и sms 
известяване за сума на фактура-
та и преди прекъсване на електро-
снабдяването. Електронната фак-
тура е удобен и сигурен начин за 
получаване на месечните сметки. 
Модерните ни услуги спестяват 
време, средства и неудобства за 
клиентите. По време на събитие-
то бяха направени 121 нови регис-
трации за електронна фактура и 
sms известяване. Всеки, който се 
регистрира за двете услуги по вре-
ме на събитието, получи специален 
еко подарък.

Смятате ли, че подобни ини-

циативи успяват да мотивират 

хората да използват електронни 

фактури като израз на личната 

им кауза за опазване на природна-

та среда?

Това не беше просто бягане, а 
бягане с кауза, което е и причината 
много възрастни и деца да участ-
ват в Run Green. Всички наши кли-
енти, които използват електронна 
фактура – до този момент те са 
над 370 000, вече са дали своя при-
нос за опазване на околната среда: 
с избора си те спасиха от изсичане 
над 3550 дървета, спестиха над 32 
милиона листа хартия, или прибли-
зително 273 тона, и 682 мегават-
часа електроенергия, необходима 
за производството им.

Опитът ни досега показва, че 
организирани в подобен формат и 
с такива партньори, събитията 
провокират голям интерес. 

Десетима от участвалите в 
Run Green спечелиха ваучери по 
100 лева, осигурени от „ЧЕЗ Елек-
тро България“ АД, за пазаруване в 
специализиран спортен магазин. 
Всеки втори, пробягал разстояние-
то от 5 км, спечели бъф, брандиран 
с логото на събитието. А децата, 
преодолели разстоянието от 2 км, 
получиха подарък раничка. 

Значителен брой участници се 
възползваха и от възможността да 
се снимат на специална фотосте-
на и да споделят снимката си пуб-
лично във Фейсбук с #We do Green. 
Весела Кучева получи за своята 
снимка най-много одобрения и пре-
дизвика оживена дискусия по тема-
та, което бе и причината да бъде 
изненадана с награда от „ЧЕЗ Елек-
тро България“ АД.

Соня Мурджева, мениджър „Корпоративно планиране“ в „ЧЕЗ Електро България“ АД:

Соня Мурждева с  една от 10-те участници, спечелили ваучер за 100 лв.

Десислава 
Бакърджиева

Веднага след приключ-
ване на туристическия се-
зон започва изпълнението 
на проекта за реконструк-
ция и модернизация на пре-
чиствателна станция за 
отпадъчни води (ПСОВ) 
„Златни пясъци“. Това ста-
на ясно след среща между 
министъра на околната 
среда и водите Нено Ди-
мов, директора на ВиК – 
Варна, Валентин Вълчанов 
и зам.-кмета на община 
Варна Христо Иванов във 
връзка със сигнал, подаден 
от ВиК – Златни пясъци, за 
затруднения в работата 
на ПСОВ „Златни пясъци“. 
В нея са участвали и уп-
равителят на Варненска 
област Стоян Пасев, и 
Христина Генева, директор 
на РИОСВ - Варна.

Проектът за рекон-
струкция и модернизация 
на ПСОВ „Златни пясъци“ 
ще се реализира по Опе-
ративна програма „Околна 
среда 2014 - 2020“. Той е на 
стойност 37,150 млн. лв., 
от които участието на 
община Варна е в размер 

на 8,5 млн. лв. Проектът 
включва два подобекта – 
реконструкция, модерниза-
ция и разширение на ПСОВ 
„Златни пясъци“ и частич-
но изграждане, реконструк-
ция и рехабилитация на 
канализационната мрежа 
на СО „Ален мак“. С модер-
низацията ще се осигури 
пречистване на отпадъч-
ни води за бъдещо нато-
варване на ПОСВ „Златни 
пясъци“ с капацитет 72 122 
еквивалент жители през 
летните месеци.

По време на срещата 
Валентин Вълчанов е уве-
рил министъра, че към мо-
мента ПСОВ „Златни пясъ-
ци“ е в състояние да поеме 
пречистването на водите 
от курорта, като се взе-
мат допълнителни мерки 
за обезпечаване на по-
стъпващите количества. 
„По време на пика на лет-
ния сезон пречиствателна-
та станция е работила в 
нормален експлоатационен 
режим. Няма преливане от 
шахтите“, е заявил той. 
Според Вълчанов пробле-
мът е, че дъждовните води 
се отвеждат в битовата 
канализация.

Десислава 
Бакърджиева

Стартира проект за 
подобряване на природо-
защитното състояние 
на горските природни 
местообитания на тери-
торията на Поддържан 
резерват „Сребърна“. Той 
се осъществява с осигу-
рено финансиране от ОП 
„Околна среда 2014 - 2020“. 
Стойността му е близо 
900 хил. лв., а срокът на 
изпълнение е 32 месеца. 
Бенефициент е Регионал-
на инспекция по околната 
среда и в одите – Русе. 
Целта е възстановява-
нето и поддържането на 
местообитания, оценени 
в „неблагоприятно лошо 
състояние” съгласно про-
екта за „Картиране и 
определяне на природоза-
щитното състояние на 
висши растения, мъхове 

и природни местообита-
ния”.

Територията на резер-
вата попада в землищата 
на с. Сребърна и с. Ветрен 
и в границите на две за-
щитени зони от еколо-
гичната мрежа „Натура 
2000”. С изпълнението на 
дейностите по проекта 
ще се подобри природо-
защитното състояние на 
алувиалните гори с черна 
елша и планински ясен и 
на крайречните смесени 
гори от обикновен дъб, 
бял бряст, планински ясен 
и полски ясен.

Основните мерки са 
свързани с отстраняване 
и ограничаване разпрос-
транението на инвазивни 
видове, лесовъдски дей-
ности за подобряване на 
благоприятния природо-
защитен статус, охрани-
телни мерки и купуване на 
специализирана техника.
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: Рехабилитация на главен път за с. Равнил – Об-
щински път № SML 3137 /III-865, Леска – п.к. Стояново/ – Равнил от 
км. 0+600 до км. 2+600, дължина на участъка – 2000 м

Наименование: Ремонт и възстановяване на сградата на чита-
лище „П. Р. Славейков 1923 г.“

Наименование: Определяне на изпълнител на проектиране (из-
готвяне на технически проект) и строителство на обект: Автомаги-
страла „Струма“ Лот 3.2.2, участък „Крупник - Кресна“ – ляво платно 
от км. 389+100 до км. 399+500, обходен път на гр. Кресна – част от 
дясно платно от км. 396+137 (по километража на път I-1 /Е79/) до км. 
401+691.90?397+000 от Лот 3.3 на АМ „Струма“, вкл. и пътни връзки…

Наименование: Изместване на ВЛ 110 kV „Знаменосец“ - реф. 
№82/2018 г.

Наименование: Реконструкция и доизграждане на вътрешна ВиК 
мрежа на гр. Оряхово – IV етап

Наименование: Реконструкция на Трънска екопътека

Наименование: Изпълнение на инженеринг (проектиране, автор-
ски надзор и строително-монтажни работи) на обект: „Реконструкция 
и рехабилитация на бул. „Съединение” в гр. Белоградчик от о.т. 28 до 
о.т. 37”

Наименование: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и 
авторски надзор на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улици и 
междублокови пространства в град Харманли, Община Харманли, област 
Хасково“

Наименование: Текущ ремонт на общежитието на ЦСПП по ПБЗН 
– гр. Варна, при Академия на МВР – направа на външна топлоизолация

Възложител: Община Мадан
Oсн. предмет: 45233200
Прогнозна стойност: 365 700 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: Заседателна зала 
№ 310 на третия етаж на административ-
ната сграда на Община Мадан, находяща се 
на Адрес: гр. Мадан, ул. „Обединение“ № 14

Дата: 26/09/2018    Местно време: 16:00 
За контакти: инж. Мартин Моллов – дирек-
тор на дирекция „Специализирана админи-
страция”; Християна Романова – юрискон-
султ, експерт ОП
Факс: +359 30898277
Адрес: ул. „Обединение“ № 14
Адрес на възложителя: http://www.madan.bg/
Телефон: +359 30898220
E-mail: madanoba@gmail.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=864456&mode=view

Възложител: Читалище „Петко Рачев Сла-
вейков 1923 г.“
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 298 985.89 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 8
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие:  20/09/2018   
Местно време: 18:00 
Отваряне на офертите:  гр.  Гулянци 
5960, пл. „Свобода“ № 1, в сградата на НЧ 
„П.Р.Славейков 1923г.“

Дата: 21/09/2018    Местно време: 13:00 
За контакти: Анета Атанасова – секретар 
на читалището
Факс: +359 888002126
Адрес: пл. „Свобода“ № 1
Адрес на възложителя: http://
chitalishtegulqnci.wixsite.com/slaveykov1923
Телефон: +359 888002126
E-mail: gulianci.ch_shte@abv.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=864277&mode=view

Възложител: Агенция „Пътна инфраструк-
тура”
Oсн. предмет: 45233110
Прогнозна стойност: 430 525 209.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 1556
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 15/11/2018  Местно време: 
17:30 
Отваряне на офертите: гр. София 1606, бул. 
„Македония” №3, административната сграда 

на Агенция „Пътна инфраструктура”
Дата: 16/11/2018    Местно време: 14:00 
За контакти: Бисерка Борисова/инж. Биляна 
Влаева/инж. Ралица Попова
Факс: +359 29173398
Адрес: бул. „Македония“ №3
Адрес на възложителя: www.api.bg
Телефон: +359 29173396
E-mail: b.s.borisova@api.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=864986&mode=view

Възложител: „Мини Марица-изток“ ЕАД
Oсн. предмет: 45232210
Прогнозна стойност: 1 968 329 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 8
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 27/09/2018    Местно време: 
16:00 
Отваряне на офертите: „Мини Марица-из-
ток“ ЕАД, гр. Раднево, заседателната зала 
на възложителя (административна сграда, 
партер)
Дата: 28/09/2018   Местно време: 09:00 

За контакти: Виолета Куртева - експерт 
търговия, отдел Търговски; Галина Георгиева 
- инженер инвеститорски контрол ЕА, отдел 
Инвестиции
Факс: +359 41783363
Адрес: ул. „Георги Димитров“ №13
Адрес на възложителя: www.marica-iztok.com.
Телефон: +359 41783305-3028/+359 41783305-
3166
E-mail: violeta.kurteva@marica-iztok.com

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2
014&id=864850&mode=view

Възложител: Община Оряхово
Oсн. предмет: 45232410
Прогнозна стойност: 1 045 744.60 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 150
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 25/09/2018    Местно време: 
17:30 
Отваряне на офертите: гр. Оряхово, ул. „Ан-
дрей Чапразов“ 15 - Общинска администрация

Дата: 26/09/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: Румяна Цветкова - гл. експерт 
ОП
Факс: +359 9171-3371
Адрес: ул. „Андрей Чапразов“ №15
Адрес на възложителя: www.oriahovo.bg
Телефон: +359 9171-4703
E-mail: mail@oriahovo.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=864826&mode=view

Възложител: Община Трън
Oсн. предмет: 45236200
Прогнозна стойност: 97 599.04 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 60
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 01/10/2018   Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: гр. Трън, площад 
„Владо Тричков” №1, сградата на Общинската 

администрация на Община Трън.
Дата: 02/10/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: инж. Евгения Такова
Факс: +359 77787315
Адрес: пл. „Владо Тричков” №1
Адрес на възложителя: https://tran.bg
Телефон: +359 77319616
E-mail: obshtina_tran@mail.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=865022&mode=view

Възложител: Община Белоградчик
Oсн. предмет: 45233330
Прогнозна стойност: 413 667 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 240
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 18/09/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: заседателна зала 
на Община Белоградчик

Дата: 20/09/2018   Местно време: 10:00 
За контакти: Ангелина Иванова Георгиева
Факс: +359 93653017
Адрес: ул. „Княз Борис I“ №6
Адрес на възложителя: http://belogradchik.bg/
Телефон: +359 887871644
E-mail: georgieva.angelina@belogradchik.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=863604&mode=view

Възложител: Община Харманли
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 297 333.33 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 130
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 01/10/2018    Местно време: 
18:00 
Отваряне на офертите: Сградата на ад-
министрацията на Община Харманли - кон-
ферентната зала на ет.4, гр. Харманли, 

пл. „Възраждане“ №1
Дата: 02/10/2018    Местно време: 10:30 
За контакти: Гергана Стоилова
Факс: +359 373-82525
Адрес: пл. „Възраждане“ №1
Адрес на възложителя: www.harmanli.bg
Телефон: +359 373-82015
E-mail: obshtina@harmanli.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=864765&mode=view

Възложител: Академия на МВР
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 111 661.30 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 75
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 25/09/2018  Местно време: 16:30 
Отваряне на офертите: Академия на МВР, 
гр. София, бул. „Александър Малниов” №1 - 
Мраморна зала”

Дата: 26/09/2018    Местно време: 10:30 
За контакти: Весела Стойчева
Факс: +359 29743785
Адрес: бул. „Ал. Малинов“ №1
Адрес на възложителя: https://www.mvr.bg/
academy
Телефон: +359 29829215
E-mail: academy@mvr.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=864667&mode=view

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

Грейс Кодингтън е 
една от най-известните 
редактори на британския 
Vogue и близо 30 години 
(до 2016 г.) – креативен 
директор в американско-
то издание на модната 
Библия. Нейният вкус за 
дрехи десетилетия наред 
вдъхновява най-изявените 
модни дизайнери, а стра-
ниците на списанието ви-
наги са били отворени и за 
фотосесии на интериорни 
проекти, които блестят 
с лукс и изящество. Пре-
ди дни самата тя отвори 
вратите на дома си за 
списание AD, и ако нещо е 
безспорно, това е, че успя 
да изненада почитатели-
те с къща, много различна 
от очакванията. Но Грейс 
се е наситила на блясък. 
След собствената си ка-
риера на модел и още ня-
колко десетилетия в ре-
диците на най-култовото 
списание, тя се е отте-

глила от Ню Йорк и пре-
връща Лонг Айлънд в свой 
постоянен дом. Къщата й 
на острова, 

заобиколена от невероят-

на природа, 

е със само три спал-
ни. Закупила я още през 
1988 г. заедно със своя 
партньор – френския сти-
лист и фотограф Дитие 
Малиж. Идеята тогава 
била да вземат нещо за 
„отскок“, което да е „обик-
новено и нехубаво“, за да 
продължат да търсят 
мечтания дом. Десетиле-
тия по-късно са катего-
рични, че нищо повече не 
им е нужно. 

През годините те не-
веднъж канили приятели 
архитекти като Джефри 
Кейъл и Брад Флойд, как-
то и партньора на Флойд 
Лафайет Комптън, за да 
им предоставят „терен, 
на който да експеримен-
тират с нови продукти 
или предмети“. Така фигу-
ралните керамични плочки 
на Paysanne се появили в 
иначе изчистено обзаве-
дената кухня, а на предна-
та веранда са поставени 
колони, старинен френски 
скрин, библиотеки от със-
тарено дърво др. Навън, 
в градината за отмора, 
направили малка беседка 

за гости, построена от 
рециклирано дърво.

Изобщо, ако има една 
дума, с която може да се 
определи този дом, 

това е непретенциозност. 

Неслучайно жената, 
смятана за гуру във ви-
сшата мода,  споделя 
за дома си, че е просто 
място, в което можеш да 
влезеш, да се хвърлиш на 
дивана и да протегнеш 
краката си нагоре. Все-
кидневната е повече от 
семпла и няма нищо теж-
карско или модно в нея.

„В този дом не са ра-
ботили дизайнери. Тук е 
пълно с неща от живота 
ми – не може да е по друг 
начин. Продължавам да 
мисля, че съм много мини-

малистична, но всъщност 
аз съм проблемът, защото 
съм готова да призная кол-
ко много вещи съм събрала 
в зрялата възраст от 77 
години“, споделя тя пред 
АD. 

Всички тези „неща“, за 
които говори – от антич-
ните килими с индиански 

произход, разпръснати 
на пода, до старинните 
възглавници и завивки, 
носят висока стойност. 
Усещането за място и 
усещането за Грейс съжи-
телстват тук. Дамата 
присъства не само физи-
чески, но и със свои сним-
ки, портрети и дори с кни-

гите, на които е автор. А 
във всяка от стаите и в 
коридора има един ключов 
акцент – котките, най-го-
лямата й любов. Значител-
на част от тях всъщност 
са донесени като подарък. 
„Не мога да спра хората, 

включително и себе си, 
винаги да носят котешки 
декорации“, обяснява тя за 
огромното количество 

предмети на изкуството с 

котешки акцент. 

Някои от най-очарова-
телните могат да бъдат 
открити в коридора към 
спалните, където са ока-
чени десетки снимки ... 
отново на котки. 

Когато говори за ин-
териора, Кодингтън при-
знава, че обича често да 
размества, за да прави 
нови връзки между мебели 
и пространство. „Но Ди-
тие винаги иска всичко да 
остане така, както си е, 
така че трябва да изчак-
вам подходящия момент, 
когато е излязъл за по-дъл-
го време“, шегува се тя.

В действителност, 
колкото и да размества 
безбройните си предмети, 
равномерно белите стени 
и сдържаната цветна па-
литра на дома на Грейс Ко-
дингтън му позволяват да 
диша и да носи 

усещането за ред в исто-

рията на спомените. 

А те изобилстват, не 
само защото редактор-
ката на Vogue има дълъг 
житейски път зад себе 
си, но и защото е човек 
с широко сърце, който 
във всеки миг е готов да 
повтори репликите си от 
документалния филм за 
нея – „Септемврийският 
брой“: „Винаги дръж очите 
си отворени. Продължавай 
да гледаш, защото всичко, 
което виждаш, може да те 
вдъхнови“. 

Е дано да сте вдъхно-
вени от странния дом на 
острова! 
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Стар склад в сърцето 
на Мексико се е превърнал 
в модерен пазар за хра-
нителни стоки. Новият 
търговски обект се прос-
тира на площ от около 
350 кв. м в град Морелия. 
За преустройството на 
сградата местното про-
ектантско бюро HW-Studio 
е потърсило вдъхновение 
от заобикалящата среда. 
Водещият архитект Рохе-
лио Вайехо Борес, който е 

роден и израснал в Море-
лия, е споделил, че обича 
усещането за уединение 
на това място – нещо дос-
та необичайно за градски 
център. В крайна сметка 
той и неговият екип са 
предложили мястото, в 
синхрон с околностите, 
да е приятен кът за пазар, 
наречен Меркадо Кантера, 
известен още като „паза-
рът на Морелия”.

Преди архитектите да 
започнат работа по дизай-
на, те проучили периметъ-
ра и открили, че складът 
се намира в близост до 

едно от най-значимите 
музикални училища в стра-
ната – бивш манастир на 
доминикански монахини 
на Санта Каталина де 
Сиена, както и до обича-
ния от местните площад 
„Лас Росас”. След това 
архитектите набелязали 
най-популярните места за 
хранене в района и откри-
ли, че хората най-често 
се събират на публични-
те площади, за да ядат. 
В резултат на това при 
проектирането на пазара 
за хранителни продукти 
са използвани принципите 

на дизайна на обществе-
ни площади, като например 
влагането на естествени 
материали и чувството 
за откритост и връзка с 
природата.

В контраст с каменни-
те стени и останалите 
антични детайли, които 
са старателно съхранени, 
проектантите са вмъкна-
ли минималистични и мо-
дерни бели обеми, които 
да приютят продавачите 
на храни. Добавен е и цен-
трален коридор, където в 
редица са подредени дър-
вета, за да се подчертае 

връзката на открития 
пазар с природата. За-
веденията за хранене се 
намират над сергиите. 
„Най-важната му функция 

е да подчертае, без изклю-
чение, различните слоеве 
архитектурна история, 
останали през вековете”, 
отбелязват от HW-Studio.

Търговският обект се простира на 350 кв. м в град Морелия

Китайската компания Goldwind 
ще си сътрудничи с университета 
на Нови Южен Уелс в Австралия за 

създаването на първата лаборато-
рия за тестване на технологии за 
производство на вятърна енергия. Тя 

ще бъде изградена на територията 
на Австралия, като инвестицията 
ще възлезе на 2 млн. австралийски 
долара. „Производството на вятър-
на енергия в Австралия заема 5,7% 
от общото за страната, но все още 
съществуват проблеми, свързани с 
ефикасността, стабилността и 
честотния контрол“, е казал проф. 
Джо Дун от университета на Нови 
Южен Уелс. Той допълва, че енергий-
ната мрежа на държавата изисква 
електроенергията да се доставя с 
честота точно 50 Hz, но генерира-
нето понякога може да бъде наруше-
но, когато скоростта на вятъра се 
промени бързо.

„Тестването на технологии, 
свързани с вятърната енергия, в 
чужбина е скъпо, затова планът да 
се създаде лаборатория в нашата 
страна е идеалният вариант и ще 
улесни изследванията ни“, е обяснил 
още професорът.

Космическият самолет 
VSS Unity на Virgin Galactic 
е завършил успешно тре-
тия си полет с включени 
двигатели в рамките на 
4 месеца. Тестът е из-
пълнил целта на летящия 
апарат да прехвърли ско-
рост от Mach 2. VSS Unity 
е постигнал Mach 2.47, или 
около 3025 км/ч, съобща-
ват от компанията.

Самолетът, пилоти-
ран от Дейв Макай и Мак 
Масучи, е бил издигнат 
на височина 14 173 м, след 
което е пуснат в полет. 
VSS Unity е насочен почти 
вертикално нагоре с вклю-
чени двигатели в продъл-
жение на 42 секунди, през 
които е достигнал и мак-
сималната скорост.

Благодарение на го-
л ямата  си  мощност, 

VSS Unity се е издигнал 
на 52 060 м височина и 
за пръв път е навлязъл в 
мезосферата. Това е ва-
жна стъпка към крайната 
цел на Virgin Galactic – VSS 
Unity да достигне космоса 
за кратък полет с турис-
ти на борда, като компа-
нията иска това да стане 
в рамките на годината.

По време на тестовия 
полет са събрани още дан-
ни за всеки аспект от пъ-
туването и поведението 
на самолета. Специално 
внимание този път е обър-
нато на аеродинамиката 
при свръхзвуков полет и 
температурните нато-
варвания. Следени са още 
налягането в кабината, 
влажността, вибрациите 
и дори нивото на радиация 
и акустиката.

Двата сателита близ-
наци на НАСА за наблюде-
ние на климата са почти 
готови за работа. Косми-
ческата агенция съобщи, 
че лазерите им вече са ак-
тивирани успешно и функ-
ционират според очаква-
нията. Съоръженията са 
направени в рамките на но-
вата мисия Gravity Recovery 
and Cl imate Experiment 
Follow-On (GRACE-FO) и 
представляват продълже-
ние на предишен сходен 
проект. Двата сателита 
са от последно поколение 
и използват лазери, за да 
са значително по-прецизни 
в наблюденията и данните, 

които събират. Те бяха из-
ведени в орбита с ракета 
на SpaceX през май тази 
година. 

Сателитите ще сле-
дят промените в нивото 
на водата върху повърх-
ността на планетата, 
както и топенето на ле-
дените шапки. За целта 
съоръженията ще измер-
ват промените в грави-
тационното привличане 
от Земята към самите 
тях. Апаратите са свър-
зани чрез лазери, които 
ще показват позицията 
помежду им, което ще поз-
воли на учените да следят 
с точност измененията в 

гравитацията не само в 
различни времеви периоди, 
но и над различните реги-
они на Земята. Събраната 
информация ще дава пред-

става дори за движението 
на магмата под земната 
кора. По този начин спе-
циалистите ще анализи-
рат промените в климата 

и земните процеси в почти 
реално време.

Лазерната система 
все още е експериментал-
на. Затова сателитите 
разполагат и с класическа, 
вече използвана система, 
чрез микровълни. Целта 
на новите сателити е не 
само да дават повече ин-
формация на учените, но и 
да усъвършенстват тех-
нологията, за да може тя 
да се използва и за още по-
сложни бъдещи мисии.

„Лазерите трябва да 
се насочват към дупка с 
размер на монета на раз-
стояние 220 км, докато 
обикалят земята с над 

25 700 км/ч, и успяха да се 
свържат от първия опит“, 
е съобщил Кирк Макензи 
от екипа на проекта. По 
думите му технологията 
се разработва вече около 
10 години и за пръв път се 
прилага между два косми-
чески апарата в реални 
условия. Учените ще пре-
карат следващите някол-
ко седмици в тестове и 
допълнителна настройка 
на сателитите, за да се 
уверят, че всичко е наред 
с получените от тях дан-
ни. След това сателитите 
официално ще започнат да 
се използват за изпълне-
ние на мисията.

Компанията European Energy 
ще инсталира в свой ветроенерги-
ен парк радарна система Quantec 
Sensors, която има за задача да 
намали авиоосветлението на тур-
бините. Радарната система ще об-
служва 12-мегаватовия ветропарк 

Wittstedt в германската провинция 
Долна Саксония.

Три вятърни турбини Enercon 
E-115 и една E-101 ще бъдат обо-
рудвани със система от сензори 
Quantec, която засича сигнали от 
близките радари. Благодарение на 

нея турбините ще активират свое-
то авиоосветление само при нали-
чието на самолети наблизо. Така 
няма да се налага светлините да са 
включени по цяла нощ. Системата 
ще бъде инсталирана през есента и 
ще заработи през 2019 г.
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През септември турнето на 
„Фортисимо фест“ ще премине 
през Разград, Враца и София със 
звездното участие на Софий-
ската филхармония, Разградска-
та филхармония, Дони, Светлин 
Русев, Михаела Филева, Славин 
Славчев, Георги Андреев, хор „Кос-
мически гласове“ на Ваня Монева, 
братя Зайранови, Михаела Мари-
нова, Невена Пейкова и актьорите 
Ана Пападопулу и Юлиан Вергов. 

Стартът на обиколката е на 
12 септември пред джамия „Мак-
бул Ибрахим Паша” в Разград, 
следващата дата е 14 септември 
пред спортен комплекс „Христо 
Ботев” във Враца, а финалът е на 
16 септември пред Народен теа-
тър „Иван Вазов“ в София.

И тази година фестивалът 
на открито обещава незабрави-
мо преживяване. Програмата на 
концертите ще бъде разделена на 
три части. Те ще започват с кла-
сически български произведения 
за оркестър. Водещите Ана Па-
падопулу и Юлиан Вергов неусет-
но ще пренасят публиката през 
фолклорните мотиви на Георги 
Андреев и Ваня Монева, а за де-
серт ще звучи незабравима музи-
ка от култови български филми и 
родната естрада под диригент-
ската палка на маестро Максим 
Ешкенази.

По традиция организаторите 
на „Фортисимо фест“ са подгот-
вили зрелищен финал за всеки 
от своите концерти, които ще 
бъдат с продължителност час и 
половина. Началото е в 20:00, а 
входът е свободен.

Шест български гра-
да ще бъдат домакини 
на шестото издание на 
националната еко иници-
атива „Стара хартия за 
нова книга“. През 2018 г. 
общините Бургас, Хаско-
во, София, Русе, Плевен и 
Пловдив ще посрещнат 
кампанията, която дава 
възможност на децата да 
научат повече за рецикли-
рането, да разберат как да 
пазят природата и да съ-
бират разделно отпадъци-
те. Всеки малчуган, който 
доведе възрастен придру-
жител с поне 5 кг стара 
хартия за рециклиране, ще 

получи нова детска книга 
по избор, както и подаръци 
от партньорите на праз-
ника.

Тазгодишното издание 
стартира в Бургас на 8 
септември. То ще се про-
веде от 10:00 до 14:00 ч. 
в Приморския парк пред 
Пантеона. В Хасково съ-
битието ще се състои на 
9 септември от 10:00 до 
14:00 ч. на сцената на пл. 
„Свобода“. В София ини-
циативата ще гостува 
на 16 септември 10:00 до 
19:00 ч. на бул. „Витоша“ 
37 пред книжен център 
„Гринуич“.

Авторът на „Повелителят на мухите“ Уилям 
Голдинг е създал мрачна приказка за неподвласт-
ността на човешката природа и пагубната сила 
на съвестта.

В ранните години на XIX век младият британ-
ски аристократ Едмънд Талбът отпътува за Ав-
стралия на борда на презокеански кораб заедно 
със стотици други пътници от всякаква класа и 
произход, събрани заедно от желанието за нова 
служба или различен живот. За да разведрява своя 
кръстник в Англия, Едмънд води дневник по време 
на дългото пътуване. 

Пъстрото общество, сблъсъците на различ-
ните класи, дребнавите свади, нарастващото 
напрежение той описва с ирония и известно висо-
комерие. Преминаването от прегръдката на ци-
вилизацията в обятията на Нептун би било тихо 
и незабележимо, ако един пътник, досадният све-
щеник Коли, не привлича враждебността на моря-
ците, подтикната от агресивното отношение на 
капитана. В мрачното усамотение на кораба се 
случва нещо, което доказва, че срамът се оказва 
по-смъртоносна сила и от океана.

В наградения с приза „Ман Букър“ роман Уилям 
Голдинг преобръща традиционния жанр – остро-
вът не крие съкровища, лекотата на морския бриз 
е измамна, а в условията на изолация социалните 
закони престават да работят и отстъпват пред 
жестокостта, която никога не е твърде дълбоко 
скрита в сърцето. 

Входът за концертите е свободен

Домакини на събитието ще 
бъдат Бургас, Хасково, София, 
Русе, Плевен и Пловдив

Нечестивото зло, скри-
то зад свята маска, се 
завръща в хорър трилъра 
„Монахинята“ - поредната 
глава от поредицата на 
Джеймс Уан „Заклинание-
то“, като целият филм е 
посветен на произхода на 
тази ужасяваща героиня.

Зрителите се сблъс-
каха за първи път с де-
моничната монахиня Ва-
лак, която се появи като 
видение на Лорейн Уорън 
и изпълни душата й със 
страх в хитовия филм 
на ужасите „Заклинание-
то 2“. В епичната битка 
между доброто и злото в 
„Монахинята“ се впускат 

свещеник с мрачно минало 
и послушница, която също 
има своите тайни.

Голям почитател на 
поредицата, режисьо-
рът Корин Харди споделя: 
„Това, което най-много ми 
хареса в монахинята, след 
като я видях за първи път, 
беше мистериозността. 
За появата й нямаше ни-
какво обяснение, но видът 
и поведението й бяха аб-
солютно изумителни. Тя 
е перфектният образ от 
филм на ужасите – расо-
то й забулва лицето и кара 
тялото и крайниците й да 
изглеждат нечовешки. Тя 
се движи толкова плавно, 

сякаш краката й не докос-
ват земята“.

„Идеята, че човек, кой-
то трябва да е толкова 
свят и непорочен като 
една монахиня, може да 
се превърне в такава зла 
и свръхестествена сила, 
може дълбоко да разтър-
си много хора“, допълва 
продуцентът на филма 
Джеймс Уан. 

След като млада мо-
нахиня от манастир в 
Румъния се самоубива, 
свещеник с опит в екзор-
сизма и негова послушница 
на прага на своя последен 
обет са изпратени от 
Ватикана да направят 

разследване. Двамата 
разкриват сатанинските 
тайни на ордена. Риску-
вайки не само живота си, 

но и своята вяра и души, 
те се сблъскват със зло-
веща сила в лицето на 
една монахиня и манасти-

рът се превръща в арена 
на ужасяващата битка 
между живите и прокълна-
тите.

Децата от Русе за 
четвърти пореден път 
имат възможност да 
участват в „Стара хар-
тия за нова книга“ на 23 
септември между 10:00 и 
14:00 часа на пл. „Свобода“ 
пред Съдебната палата.

През 2018 г. и Плевен 
се включва в кампанията. 

Там всички малки 
еко активисти мо-
гат да предадат 
старата си хартия 
за рециклиране и 
да получат нова 
книжка на 24 сеп-
тември от 10:00 
до 14:00 часа на пл. 
„Възраждане“ пред 
сградата на общи-
ната. Финалът ще 
бъде поставен в 
Пловдив на 29 сеп-
тември от 10:00 до 
14:00 ч. на пл. „Сте-
фан Стамболов“ 
пред кметството.

Както всяка го-
дина кампанията 

има литературна тема-
тика, вдъхновена от по-
пулярна детска книга. В 
София всички деца, които 
са предали старата си 
хартия, ще могат да си 
направят снимка за спо-
мен във фото будка в стил 
„Светът на Нарния“.

Под надслов „Почисти 

и прочети“ празникът ще 
протече с много музика 
и танци. За настроение-
то на присъстващите 
ще се погрижат детски и 
тийнейджърски вокални и 
танцови групи. Програма-
та ще включва още спек-
такъла „Цирк“ – музикално 
куклено шоу с марионетки 
за деца и възрастни от 

„Театъра на приказките – 
София“.

За да има достатъчно 
книги, всеки, който изпъл-
ни условието да донесе 
5 кг стара хартия за ре-
циклиране, ще може да по-
лучи само една. Децата, 
донесли допълнителни 5 кг, 
ще получат втора книжка 
на еко тематика.



27МАРШРУТИпетък, 7 септември 2018 Ñòðîèòåë

  
Светослав Загорски

Ница, Кан, Антиб и 
особено Монако са едни 
от най-атрактивните и 
скъпи курорти в света. 
Но има места на Френс-
ката Ривиера, които по 
красота и удоволствия 
не отстъпват на тези 
хитови дестинации, като 
в същото време са доста 
по-достъпни. 

Такова очарователно 
малко градче на Лазурния 
бряг е Мантон. Разполо-
жено е съвсем близо до 
границата с Италия и за-
служено получава прякора 
си „Перлата на Франция“. 
Тук се намират едни от 
най-приказните имения в 
Европа.

Районът около Мантон 
е бил населяван още от 
палеолита. По римско вре-
ме на мястото на днеш-
ния град е преминавал 
път, носещ името „Виа 
Юлия Августа“. През XI 
век е било построено пър-
вото голямо селище око-
ло замъка Пуйпин. През XII 
век Мантон става част 
от Република Генуа. Пър-
вото споменаване на гра-
да датира от 1262 г. През 
1848 г. става независима 
република. През Втората 
световна война преживя-
ва голяма бомбардировка, 
а до 1945 г. Италия пре-
дявява претенции Мантон 
да бъде италиански.

Днес, наред с другите 
прозвища, наричат Ман-
тон „Лимоновата гради-
на на Средиземноморие-
то“. В големите паркови 
пространства можете 
да видите повече цитру-
сови дръвчета, откол-
кото алеи и познатите 
ни фонтани и скулптури. 
През февруари и март 
всяка година в Мaнтон 
се провежда карнавал на 
цитрусовите плодове – 
гордостта на местните, 
тъй като е единствен в 
света. Събитието да-
тира от 1895 г. По това 
време се заражда модата 
английските благородни-
ци да почиват през зим-
ните месеци на Френска-
та Ривиера. В края на XIX 
век дори самата кралица 
Виктория пристига спе-
циално за 

карнавалното шествие на 

цитрусите. 

То добива все по-го-
ляма популярност и днес 
няма сила, която да спре 
местните да организи-
рат празника на уханните 
плодове, а хиляди туристи 
да се стичат от цял свят, 
за да го наблюдават или да 
се включат в шествията 
и танците. Най-голямата 
атракция са огромните 
скулптури, направени от 
цитрусови плодове, чието 
изработване отнема ме-
сеци.

Напълно естествено, 

Мантон е известен и с 
великолепните си градини, 
като една от най-посе-
щаваните е „Вал Рахме“, 
създадена от сър Пърси 
Радклиф в чест на люби-
мата му съпруга. Друга 
атрактивна градина е 
„Сер де ла Мадоне“, офор-
мена от прочутия Лорънс 
Джонстън. Не по-малко 
популярна е и градината 
„Фонтана Роза“, която е 
била собственост на пи-
сателя Висенте Бласко 
Ибанес.

Мантон е идеална дес-
тинация за почивка как-
то през лятото, така и 

през зимата. Това е един 
от най-топлите курорти 
на Френската Ривиера и 
благоприятният климат 
спомага за развитието 
на града по времето на 
Бел епок - периода преди 
Първата световна вой-
на, когато икономиката и 
техническият прогрес в 
Европа са във възход. По 
това време английски и 
руски аристократи оку-
пират местността и по-
строяват приказни вили и 
скъпи хотели. Градът раз-
полага с 6 прекрасни пла-
жа, като първият започва 
буквално от границата с 

Италия. 

Старият средновековен 

град на Мaнтон 

прилича на декор от 
приказка за принцеси и 
вълшебства. Разхождай-
ки се, ще видите извити 
тесни улички, гълъби, на-
кацали по фонтани и све-
тещи улични фенери, задни 
дворове, които приличат 
на миниатюрни площади. 
Старинните къщи в цвят 
охра допринасят за ат-
мосферата на уют и то-
плина, която се усеща из 
целия град, а къси тунел-
чета между тях отвеждат 
до малки църкви и паракли-
си. 

Различни цветя из-
пъстрят пейзажа на мал-
кия град, а градините и 
дворовете изобилстват 
от цитрусови дръвчета. 
Впечатление правят мно-
гото прозорци, които, ако 
се вгледате внимател-
но, се оказват фалшиви. 
Преди много,много години 
един от градоначалници-

те въвел данък върху про-
зорците и местните хора 
се принудили да зазидат 
много от тях, но за да не 
се изгуби симетрията и 
красотата на сградите, 
те решили да си ги нари-
суват.

В Стария град цен-
трално място заема ба-
роковата базилика „Сен 
Мишел“. Тя е бижу на баро-
ковата архитектура, дело 
на генуезкия архитект Ло-
ренцо Лаваня през 1619 г. 
Двете красиви камбана-
рии и предната част на 
катедралата са преустро-

ени през 1975 г.
В Мантон има изключи-

телно много църкви, но ние 
ще отделим внимание на 
руската православна „Св. 
Павел“, построена през 
1892 г. 

Сред безбройните кра-
сиви сгради в Стария град 
трябва да отличим 

Двореца на Европа.

Той е построен на мяс-
тото на бившето кралско 
казино. С внушителната 
си фасада замъкът е една 
от основните сгради в 
центъра на града.

Емблематично здание 
е и старият хотел „Ри-
виера“. Създаден е през 
1898 г. от Абел Глена и 
Алфред Огюст Марсан. 

Сред бисерите на Ман-
тон е и Сватбената зала 
в кметството. Тя е изри-
сувана през 50-те години 
на миналия век от Жан 
Кокто, който я превръща 
в гигантско произведение 
на изкуството. Гениални-
ят художник, скулптор и 
поет е много силно пред-
ставен в Мантон. Едини-
ят от неговите музеи се 
намира в стария Бастион 
на пристанището. 

Другият музей на Кокто 

е в непосредствена 
близост до плажа и Покри-
тия пазар. Отворен е през 
2011 г.   

Така стигаме до ис-
торическия Покрит пазар, 
построен през 1898 г. от 
местния архитект Адри-
ен Рей. Естествено и тук 
основната постройка е в 
стил, характерен за Бел 
епок.  Пазарът отваря 
всеки ден в 5 часа сутрин-
та, като единствено през 
студените зимни дни 30-
те павилиона си позволя-
ват да започнат работа с 
30 минути по-късно. 

Ако минавате през По-
крития пазар, задължител-
но опитайте гигантските 
meringues, които се прода-
ват почти навсякъде. Това 
е френски специалитет и 
представлява голяма це-
лувка, която, естествено, 
е напоена с лимонов сок. И 
лимонада, много лимонада 
– прекрасна, студена и ос-
вежаваща.

Страхотните скулптури и картини от лимони по време на фестивала

Внушителният Дворец на Европа

Красивата сграда на кметството Старият Бастион

Изглед към марината и града Най-известният плаж Сабле
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for the 8-th BCC Discussion Forum

Ninety-two I, II and III class road sites in the country 
need urgent emergency reconstruction activities

ACCENTS friday, 7 september 2018

The President of FIEC 
Kjetil Toning arrives in So-
fia to give a kick-start of 
the Eight Discussion Forum 
“Construction in 2019 – Pros-
pects and Challenges”. The 
event is organized by the Bul-
garian Construction Cham-
ber (BCC) and the “Stroitel” 
newspaper. The conference 
will take place on Septem-

ber 26-th at 9.00 am in Sofia 
Hotel Balkan. The forum will 
be hosted by Mr. Ilian Ter-
ziev, Chairman of the Board 
of Directors of BCC. He will 
announce its start with Kjetil 
Toning and the Deputy Prime 
Minister Tomislav Donchev.

The Mayor of Sofia Yor-
danka Fandakova is expect-
ed to take part in the Forum 

to inform the participants 
about the progress related 
to the implementation of the 
Sofia Municipality Invest-
ment Programme and the 
forthcoming key projects for 
the city.

Traditionally, the confer-
ence will bring together state 
institutions representatives, 
municipal authorities and 

businesses in order to build 
a constructive dialogue on 
the issues of the industry, the 
prospects and opportunities 
in 2019 and until the end of 
the 2014-2020 programming 
period as well as the expect-
ed challenges whose over-
coming can be sought with 
combined efforts. The main 
topics of the event will be the 

major projects under the op-
erational programmes in the 
field of transport, environ-
ment, regional development, 
which will be implemented in 
the forthcoming years. They 
will be presented in two pan-
els of line ministers and dep-
uty ministers, heads of the 
Managing Authorities of the 
EU programmes, executive 

directors and chairpersons 
of the Managing Boards of 
state agencies and struc-
tures. This year the Forum 
will also include a new Road 
Safety Panel, whose partici-
pants in the conference will 
discuss the topic as well 
as the latest European and 
world tendencies related to 
road safety.

“Construction in 2019 – Prospects and Challenges” brings together representatives 
of the institutions and the branch to discuss current for the sector topics

Alexander Nenkov, Member of the Parliamentary Committee on 
Regional Policy, Urban Development and Local Self-Government:

Eng. Dimitar Manolov – President of the 
Confederation of Labour “Podkrepa”:

Construction cannot 
be adventurous

The property market is on the rise throughout the country

Mr. Nenkov, at the be-

ginning of the new parlia-

mentary season, what is the 

revision of the past one? 

Which key construction bills 

were on the agenda?

During the last session, 
the parliament did a lot of 
hard work. This will inevita-
bly have impact in the short, 
but also in the long term. Of 
course, we should note that 
during the period the most 
significant event for our coun-
try was the holding of Bulgar-
ian Presidency of the Council 
of the European Union, which 
proved to be extremely suc-
cessful. One of the discussed 
topics referred to the Western 
Balkans, and the topic has a 
direct impact on all construc-
tion companies in the region. 
As a whole, the development 
of the Balkans depends on 
the major infrastructural pro-
jects, which will be funded by 
the European Commission. It 
should be noted that the Bul-
garian companies would be 
able to participate actively in 
the realization of those future 
investments. Over the past 
10 years, they have gained 
serious experience, already 

working on different sites in 
the neighbouring countries. 
Our builders can help based 
on their expertise.

Regarding your question, 
I should emphasize that dur-
ing the fourth parliamentary 
session, several important for 
the branch bills were adopt-
ed. One of them was the Bill 
for Amendment and Supple-
mentation to the Law for the 
Development and Construc-
tion of the Sofia Municipality. 
It was of utmost importance 
to me as I was elected a 
deputy from the list in Sofia, 
and it is my duty to protect 
the interests of the citizens of 
Sofia. With the new texts in 
the Law for the Development 
and Construction of the So-
fia Municipality, a regulation 
related to the high-rise build-
ings as well as limits to the 
height of the buildings were 
introduced, without hindering 
the development of the city.

How is your work with 

BCC going on?

We have always had a 
direct contact and an excel-
lent dialogue with the Bulgar-
ian Construction Chamber. 

Several meetings of a Po-
litical Party GERB with the 
leadership of the CCB were 
held, attended by the Prime 
Minister Boyko Borisov. In the 
election campaign, we made 
the commitment to look for an 
option against price dumping. 
The reasonable way for the 
lowest price not to become 
the most crucial factor in 
public procurement should 
be found, because the cheap 
is usually expensive. Each 
construction site should be 
executed qualitatively at a 
reasonable price. The Cham-
ber also cooperates well with 
the Committee on Regional 
Policy, Urban Development 
and Local Self-Government 
(RPUDLSGC). Whenever 
the Committee is working on 
important legislative ideas 
related to the construction in-
dustry, we are also looking for 
the CCB expert opinion.

Eng .  Manolov,  you 

opened together with Min-

ister Pavlova the Forum “Ef-

fective Social Dialogue as 

an Instrument for Success-

ful Integration in the Euro-

pean Union”, organized by 

the Confederation of Labour 

“Podkrepa”. Could you tell 

us more about the event? 

One of the biggest prob-
lems is that the countries 
from the Western Balkans 
seem to be thrown out of the 
European integration. It is not 
the most spectacular thing, 
yet without it, it’s even worse. 
It has been almost thirty 
years since these people 
are told fairytales from 1001 
Nights. They are promised 
something, but nothing really 
happens. They themselves 
began a transition in some 
direction with the assump-
tion that this direction is bet-
ter. They are trying to create 

mechanisms in which this 
transition will take place. But, 
without a clear overall direc-
tion and vision, the process 
will never finish. 

We, having already gone 
this way, know most of the 
dangers on it. We are aware 
of the mistakes we have 
made and we can be ex-
tremely helpful. Though it is 
claimed that no one learns 
from history, your conscience 
is clear that you told them, 
and the things they will do are 
their business. More or less, 
that was the point – trying to 
give them courage and hope 
that they are not left and 
that someone is interested in 
them. At least, we – the trade 
unions, have always been in-
terested in what is happening 
to the West of us. Even if we 
take our genetic relationship 
with our closest neighbours, it 
provides enough explanations 

that we behave in a more 
special way. 

In general, how do you 

keep your dialogue with 

The Bulgarian Construction 

Chamber going on?

The dialogue with BCC? 
Let me first introduce two 
facts. I belong to the profes-
sion and it makes me partial 
to it and much more open. My 
deputy is also very tight within 
the matter, he is also a direct 
participant in the dialogue 
with BCC, which we define 
as good, useful, and, I dare 
say – exemplary. Few are the 
sectors where our dialogue is 
at such a level. Probably the 
reasons, I have already high-
lighted, help, but it is not im-
portant. What matters is the 
result and it is really good.

Subsequent to the col-
lapse of the Morandi high-
way viaduct, in the Italian 
city of Genoa in mid-August 
as a result of heavy rain and 
the death of 43 people, the 
Prime Minister Boyko Borisov 
delegated responsibilities to 
Nikolay Nankov - Minister 
of Regional Development 
and Public Works and Ivaylo 
Moskovski - Minister of Trans-
port, Information Technology 
and the Communications, to 
propose a solution that al-
lows the bridge rehabilitation 
along the road and transport 
infrastructures to be carried 
urgently. Several days later 
the Ministry of Regional De-
velopment and Public Works 
announced that 17 bridges on 
the Trakia and Hemus motor-
ways are in poor operational 
condition and should be re-
paired imperatively.

The “Stroitel” newspaper 
sent a formal request to the 
Road infrastructure Agency 
(API) related to those 17 road 
sites in the country and the 

amount of money needed 
for their rehabilitation. It is 
clear from API’s response 
that more than BGN 130 mil-
lion should be provided for 
the reconstruction and as-
sembly works along the two 
motorways. The investment is 
significant, as they have not 
been rehabilitated since they 
were built. There are currently 
5 sites being under recon-
struction out of 17 in need of 
rehabilitation. Three of them 
are the Hemus motorway – 
the Potop viaduct at the 19-th 
km, at 33-rd km – before the 
Vitinya tunnel and the Kore-

nishki dol at 36 km. Two fa-
cilities are being rehabilitated 
on the Trakia motorway – at 
20-th and 37-th km, which 
was compromised after the 
overflow of a municipal dam 
at Ihtiman.

According to API, the to-
tal number of bridges along 
the national road network is 
3808, out of which there are 
92 sites located on the first, 
second and third class net-
work in need of urgent emer-
gency rehabilitation activi-
ties. The provisional cost for 
the implementation of those 
activities is BGN 62.6 million.

“We, in the Balkans are 
able to hold dialogues and be 
pragmatic when we need, be-
cause we know we can easily 
find the thing that divides us”. 
This was announced by Lily-
ana Pavlova - Minister for the 
Bulgarian Presidency of the 
EU Council 2018. Lilyana Pav-
lova who, together with Eng. 
Dimitar manolov -  President 
of the Confederation of Labour 
opened a two-day international 
conference on “Effective So-
cial Dialogue – An Important 
Tool in the Process of Integra-
tion of the Western Balkans.”

The event was held un-
der the aegis of the European 
Centre for Workers (EZA). It 

was attended by Veselin Mi-
tov – Confederal Secretary of 
Podkrepa CL, Norbert Klein – 
Head of Training at EZA, As-
soc. Prof. Maria Zhelyazkova 
– Vice President of the Eu-

ropean Anti-Poverty Network 
(EAPN), Leaders and Experts 
of National Representative 
Unions from Serbia, Albania, 
Macedonia, Montenegro, Ger-
many and others.

“In 2018 we can see growing markets in all 
cities and resorts, and this happens for the first 
time in 10 years. In the previous few years there 
were periods of growth in some settlements, 
but the different locations and segments on the 
market did not follow a general trend, and such 
an overall convincing feeling of upsurge in real 

estate could not be achieved”, Polina Stoyko-
va – MRICS – Executive Director of Bulgarian 
properties reported on “Stroitel” newspaper. 

Her conclusion for the first six months of the 
year is that in 2018 there is definitely an upward 
development of the property market throughout 
the country. “The trends from big cities have 
shifted to smaller ones, and even in resorts the 
downturns have been overcome, and first slight 
increases in prices could be seen. I would not 
say there are surprises. The market is develop-
ing according to our expectations for positive 
trends across the country”, Stoykova explained. 

Social dialogue in the Western Balkan countries 
is also on the agenda for the EU

We have an excellent dialogue with 
the Bulgarian Construction Chamber

Превод Антония Христова
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Бившият номер 1 в 
света Новак Джокович 
постигна победа в три 
сета на US Open над 
португалеца Жоао Соуса. 
Двамата се изправиха на 
„Артър Аш Стейдиъм” в 
сблъсък от 1/8-финали-
те на турнира от Голе-
мия шлем, като сърбинът 
надделя с 6:3, 6:4, 6:3 за 
малко  повече  от два 
часа. 

Срещата се игра при 
доста тежки атмосфер-
ни условия, като темпе-

ратурата в Ню Йорк бе 
над 30 градуса. На момен-
ти изглеждаше, че това 
влияе негативно повече 
на Джокович, който дори 
се наложи да потърси ле-
карска помощ. Явно оба-
че проблемът на сърбина 
не бе сериозен и не успя 
да го спре по пътя към 
1/4-финала.

Новак Джокович спе-
чели 78% от точките 
при вкаран първи сервис 
и 56% при втори.  Той 
направи 9 аса и само 1 
двойна грешка. Сърбинът 
допусна едва 1 пробив 
във втория сет, докато 
успя цели 5 пъти да про-

бие подаването на Соуса. 
Двамата имаха почти 
еднакъв брой уинъри - 23 
за Джокович и 21 за пор-
тугалеца. Соуса обаче 
направи много повече 
непредизвикани грешки 
(28 срещу 18) и това до 
голяма степен наклони 
везните в полза на Новак.

С този успех Джоко-
вич се класира на 1/4-фи-
нал на US Open за 11-и 
път в последните 12 го-
дини. В следващата фаза 
той ще се изправи в су-
пер сблъсък срещу Джон 
Милман, който шокиращо 
отстрани Роджър Феде-
рер в четири сета.

Носителят на 17 титли 
от Големия шлем и шампи-
он от миналия сезон Рафаел 
Надал се нуждаеше от че-
тири сета, за да елимини-
ра Николоз Басилашвили и 

също да се класира за осми 
път на четвъртфиналите 
на US Open - 6:3, 6:3, 6:7(6), 
6:4. Победата бе малко по-
тежка от очакваното зара-
ди усложненията в третия 

сет, но в крайна сметка 
Надал надделя, демонстри-
райки достатъчно солидна 
форма в ключовите момен-
ти, когато само привидно 
изглеждаше, че опонентът 
му поема инициативата, 
търсейки уинъри от двете 
страни на ракетата. 

Следващият против-
ник на Матадора ще бъде 
Доминик Тийм, който за 
първи път в кариерата си 
прескочи 4-тия кръг в Ню 
Йорк, елиминирайки минало-
годишния финалист Кевин 
Андерсън. Рафа се нуждае 
от само още една победа, 
за да си гарантира оста-
ването на върха на ран-
глистата и след US Open. В 
момента испанският ас има 
8400 точки, което е с точно 
1500 вповече от актива на 
Федерер. 

Бившата №1 в света 
Мария Шарапова приключи 
участието си на последния 
за годината турнир от Го-
лемия шлем US Open. Рус-
кинята отпадна на 1/8-фи-
нала след загуба с 4:6, 3:6 
от Карла Суарес Наваро в 
мач, продължил 1 час и 33 
минути.

Маша така и не успя да 
влезе в двубоя, който пре-
мина почти изцяло под дик-
товката на Наваро. Още 
от самото начало испанка-
та държеше инициативата 
и бързо поведе с 4:1, след 
като на два пъти проби 
подаването на Маша. Рус-
кинята показа характер, 

като успя да намали изо-
ставането си само на един 
гейм след нова размяна на 
пробиви, но накрая Наваро 
все пак затвори сета с 6:4 
в своя полза. 

Вторият сет започ-
на по-равностойно до 2:2. 
След това отново Наваро 

взе нещата в свои ръце и 
даде само един гейм на съ-
перничката си до края на 
двубоя, който приключи с 
6:3 в полза на испанката. 
По този начин тя се класи-
ра на 1/4-финал, където й 
предстои сблъсък с амери-
канката Мадисън Кийс.

Българският професионален боксьор 
Кубрат Пулев даде пресконференция със 
съперника си Хюи Фюри, по повод насро-
чения им двубой в „Арена Армеец” на 27 
октомври.

„Радвам се, че този мач ще се про-
веде в България, независимо от сериоз-
ните усилия, които положихме, за да се 
случи. Толкова противници се отказаха, 
но въпреки всичко успяхме. Българската 
публика е важна, тя има специално мяс-
то, защото моята кръв е българска. Смя-
там, че Фюри е сериозен противник, няма 
нищо общо с предишните в България. Той 
е следващият поред в ранглистата на 
IBF, двама преди това се отказаха, не ис-
каха да дойдат тук. Радвам се, че се съ-
гласи, още преди да се е отказал Джарел 
Милър, ние вече бяхме в преговори”, заяви 
Пулев и допълни, че има около два месеца 
да се подготви както трябва. 

„Имам достатъчно опит с 300 ама-
тьорски мача, немалко и в професионал-
ния бокс, така че съм си взел поуки. Губил 
съм не само от Кличко. За съжаление не 
се състезавах година и половина, но беше 
заради контузия, после бях готов за игра, 
но съперниците се отказваха, а и прави-
лата са такива. В момента имаме много 
сериозен противник и той ще бъде в Со-
фия“, коментира Кобрата и подчерта, че 
това ще бъде един зрелищен мач. Поради 
това той подхожда изключително сери-
озно в тренировъчния процес, за да може 

България ще участва с шес-
тима състезатели на Светов-
ното първенство по джудо за 
мъже и жени, което ще се прове-
де от 20 до 27 септември в Баку 
(Азербайджан). Домакините обя-

виха предварителните поименни 
заявки за шампионата.

При жените страната ни 
ще бъде представена от Иве-
лина Илиева в категория до 57 
килограма.

При мъжете ще стартират 
сребърният европейски меда-
лист Янислав Герчев (60 кг), 
Валентин Алипиев (60 кг), Бо-
жидар Темелков (66 кг), Ивайло 
Иванов (81 кг) и Даниел Дичев 

(до 100 кг).
На Световното първен-

ство в Баку ще участват 830 
състезатели (508 мъже и 322 
жени) от 133 държави от 5 кон-
тинента.

Звездата на „Барселона“ Лионел Меси 
коментира трансфера на големия си съ-
перник Кристиано Роналдо от „Реал“ (Мад-
рид) в „Ювентус“. Аржентинецът смята, 
че с напускането на Роналдо „Реал“ е ста-
нал по-слаб, като в същото време „бианко-
нерите” са се превърнали в основен фаво-
рит за спечелване на Шампионската лига.

Меси е убеден, че и „Барселона“ има 
отлични шансове да се бори за трофея 
в Шампионската лига през новия сезон. 
Той вече притежава 4 трофея в турнира и 
сега мечтае за пети.

„Време е за нов триумф. Последните 
години отпадаме на 1/4-финал. Загубата 

от „Рома“ през миналия сезон бе много 
тежка за отбора. Ние обаче имаме стра-
хотен състав и можем да се преборим за 
трофея”, вярва 31-годишният нападател.

Българският национален отбор по 
волейбол за мъже надигра Египет с 3:0 
(25:18, 26:24, 25:19) и 25:19 в последната 
си открита контрола преди старта на 
Световното първенство, която се със-
тоя в Двореца на културата и спорта 
във Варна. Пламен Константинов започ-
на мача с Георги Сеганов, Тодор Скримов, 
Николай Учиков, Виктор Йосифов, Вален-
тин Братоев, Николай Николов и Теодор 
Салпаров като либеро.

Селекционерът на „лъвовете” остана 

да победи и да зарадва родната публи-
ка. „Не подценявам Фюри, защото той 
е млад и перспективен и във всеки един 
момент може да е опасен, затова се под-
готвям сериозно и ще бъда на топ ниво 
за мача”, каза още Кубрат Пулев.

Треньорът и баща на Хюи Фюри – Пи-
тър, обяви, че неговият син е готов да 
се бие до смърт, за да победи Кубрат 
Пулев. Изказването му предизвика дос-
та коментари сред журналистите, при-
състващи на официалната пресконфе-
ренция в София. Специалистът добави, 
че боят е заложен в ДНК-то на Хюи.

„Имаме вяра в Международната бок-
сова федерация, че всичко ще бъде ко-
ректно по отношение на съдиите“, каза 
още Питър Фюри.

доволен от резултата, но коментира, че 
отборът трябва да се постарае и да за-
почва мачовете по-силно.

България стартира участието си на 
Световното първенство, на което е до-
макин заедно с Италия, в неделя (9 сеп-
тември) от 20:30 часа, като първи съпер-
ник на националите ни в зала „Конгресна“ 
във Варна ще бъде Финландия.
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Специален приз 
„Скритото добро“ 

на Столичната 
община, 2017

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

в областта 
на пътната 
безопасност

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

правна тематика и за точно и обективно 
отразяване дейността на съдебната 

система

Наградата за 2014 г. 
на Националната 

асоциация на 
медиаторите и 

Съюза на юристите в 
България за специален 

принос и подкрепа 
за утвърждаване на 

медиацията

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

Фоторепортер  Румен Добрев 
Коректори Румяна Кръстева, Ваня Майсторска 
Графичен дизайн  Влади Георгиев, инж. Галя Герасимова
Технически секретар – шофьор Момчил Михайлов
Юридически консултант  Валентин Дивеков 
Счетоводство Надежда Сумрова

Редакционни телефони: 806 24 22; 0884 20 22 57 

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

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

ИЗДАТЕЛ „ВЕСТНИК СТРОИТЕЛ“ ЕАД

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

инж. Пламен Пергелов – Председател

инж. Любомир Качамаков 

инж. Благой Козарев

Прокурист - Главен редактор  Ренета Николова 

Офис мениджър  Калоян Станчев

Отговорни редактори  Десислава Бакърджиева
 Мартин Славчев

Отговорен редактор сайт  Емил Христов

Редактори Росица Георгиева, Мирослав Еленков,  
 Теодор Николов

Специални кореспонденти Елица Илчева, Георги Сотиров,  
 Свилена Гражданска Печат „СОФИЯ ПРИНТ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД

Разпространение 
„Български пощи“ ЕАД

КОРЕСПОНДЕНТИ ОТ ОП НА КСБ: Тонка Каравидова, Петя Пенчева – ОП-Бургас, инж. Венетка Витанова – ОП-Варна, Мариана Иванова – ОП-Видин,  
Анелия Кулинова – ОП-Пазарджик, Звезда Димитрова-Кошничарова – ОП-Сливен, Даниела Димитрова-Йовчева – ОП-Ямбол,  
Радослава Пенкова – ОП-Враца, инж. Петра Георгиева – ОП-София, Василена Димова – ОП-Русе, Роза Никова – ОП-Кюстендил,  
Станислава Босева – ОП-Плевен, Юлия Фисинска – ОП-Смолян, Петър Терзиев – ОП-Стара Загора, инж. Галя Узунова – ОП-Пловдив

„Вестник Строител“ ЕАД е притежател на марките „Вестник Строител“ и „Строител“ 

съгласно Рег. №90849 и Рег. №90848 на Патентно ведомство на Република България

Реклама – Ренета Николова, 0888 55 39 50 

Елица Илчева

Английският производител 
на екзотичната спортна кола 
Atom – Ariel Motor Company раз-
кри първите подробности за 
новото поколение на емблема-
тичния си модел. С различен и 
аеродинамично оптимизиран 
екстериор, Ariel Atom 4 идва 
с изцяло нови окачване, шаси, 
кормилна и спирачна система. 
Задвижването му е поверено на 
двигателя, монтиран под пред-
ния капак на Honda Civic Type R, 
който е в състояние да генери-
ра максимална мощност от 320 
конски сили. 

„Atom 4 е най-голямата про-
мяна, която сме представяли 
от лансирането на оригинала 
през 1999 г.”, е коментирал Сай-
мън Сондърс, директор на Ariel 
Motor Company. „Това наистина 
е една изцяло нова кола. Реално 
има само три части, които са 

пренесени от пре-
дишния Atom – педали-
те на съединителя, спи-
рачката, както и капачката 
на резервоара”, е казал още той. 

Моделът ще разполага с 
по-голям обем гориво. А благо-
дарение на шасито, съчетано 
с различно окачване, кормилно 
управление и спирачна систе-
ма, ще може да набира от 0 до 
100 км за 6,7 секунди. Външно 

машината е реше-
на в оранжево,червено 
и черно, като цветът на горящ 

огън  под-
силва усе-

щ а н е т о  з а 
мощ. Странич-

ните роубари са кон-
трастно сиви и отварят 

невероятно колата, но и га-
рантират сигурност на водача 

и пътника до него. Олекоте-
ните седалки са анатомични, 
а фаровете - по три от всяка 
страна. 

От Atom 4 ще се произ-
веждат най-много по 100 
автомобила годишно, като 
всеки отделен автомобил 
се прави от един техник и 
само по поръчка. Запазва се 
производството във Вели-
кобритания, но спортният 

автомобил ще се сглобява 
също така и в Южен Бостън, 

Вирджиния, като тези бройки 
ще бъдат предназначени за па-
зарите на Съединените амери-
кански щати и Канада.

Новата играчка за люби-
телите на силни усещания ще 
се продава още в цяла Европа, 
Австралия и Азия, със сертифи-
кат за съответствие от 2019 г. 
Така че срещу цена от 39 975 
евро всеки може да има този 
малък звяр в гаража си.

Сардиния – 
изумрудената 
приказка в 
Средиземно море

В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ
Инж. Красимир 
Папукчийски,  
ген. директор 
на НКЖИ
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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

Закъсал един с колата.  
Спира, включва аварийните, 
отваря капака и нещо прави. 
Изведнъж отзад някой почва 
настойчиво да бибитка.  
Той отива и гледа зад волана  
седи блондинка.
- Защо стоите и бибиткате? 
Заминавайте.
- Аз откъде да знам накъде ще 
тръгнете?
- ???
- Работи Ви и десният, и левият мигач!

Достойното 
заплащане на 

нощния трус 
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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


