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Емил Христов

Камарата на строителите в България (КСБ), 
Федерация „Строителство, индустрия и водо-
снабдяване“ – „Подкрепа“ (Ф „СИВ” – „Подкрепа“) и 
Федерацията на независимите строителни син-
дикати (ФНСС) към КНСБ подписаха отраслов 
колективен трудов договор (ОКТД). Събитието 
се състоя в сградата на КСБ. Документът беше 
парафиран от председателя на Управителния съ-
вет на КСБ инж. Илиян Терзиев, председателя на 
Ф „СИВ” – „Подкрепа“ инж. Иоанис Партениотис, 
който е и вицепрезидент на КТ „Подкрепа“, и 
инж. Цветелина Иванова, председател на ФНСС 
към КНСБ. На срещата присъстваха изп. дирек-
тор на КСБ инж. Мирослав Мазнев, Огнян Димов, 
зам.-председател на Ф „СИВ” – „Подкрепа“, и Ре-

нета Николова, ПР на КСБ, прокурист и главен 
редактор на „Вестник Строител“ ЕАД. 

„Показахте модерно и европейско отношение 
в индустриалния сектор. За нас КСБ е най-голя-
мата и важна браншова организация. Вие сте 
предвидим и отговорен социален партньор”, зая-
ви инж. Иоанис Партениотис. Той подчерта, че с 
подписването на договора Камарата демонстри-
ра своето коректно отношение към фирмите и 
работещите в сектора, а Ф „СИВ” – „Подкрепа“ 
изпълнява ангажиментите към хората, които 
представлява. 

„В наше лице имате истински партньор, с 
общи усилия ще продължим заедно и занапред“, 
каза председателят на УС на КСБ инж. Илиян 
Терзиев. 
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Камарата на строителите в България, Ф „СИВ“ – „Подкрепа“ и 
ФНСС към КНСБ подписаха отраслов колективен трудов договор

Инж. Иван Иванов, председател на УС 
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председателя на НС 
Цвета Караянчева
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Инж. Терзиев подчер-
та, че Камарата работи 
за спазване на безопасни-
те условия на труд, както 
и за въвеждане на правила 
за ценообразуването и 
за търсене на възможни 
начини за увеличаване на 
заплащането в сектора. 
Той благодари на двете 
синдикални организации 
за отличната комуника-
ция, която поддържат с 
КСБ, както и за подкрепа-
та им към бранша.

„Най-ниската цена не 
трябва да е определяща 
при възлагането на об-
ществените поръчки“, 
категорични бяха учас-
тниците в  срещата. 
„Днес подписахме дого-

вор, с който да създадем 
по-добри условия за наши-
те работници“, заяви изп. 
директор на Камарата 
инж. Мирослав Мазнев. 
„Благодарим на синдика-
тите за подкрепата в 
борбата със сивия сек-
тор”, каза още той и до-
пълни, че синдикатите и 
работодателите ще про-
дължат да работят за се-
кторни политики. „Трябва 
да обединим усилията си 
за привеждане на цените 
в строителството към 
нормалните за ЕС“, ко-
ментира изп. директор на 
Камарата.

ОКТД е юридически 
акт, който фиксира рам-
ките на взаимоотношени-
ята между КСБ, Ф „СИВ” 
– „Подкрепа“ и ФНСС към 

КНСБ и гарантира съб-
людаването на социално-
икономическите права и 
интереси на членовете 
на организациите, стра-
ни по него. Той урежда 
въпросите на трудовите 
отношения,  доходите, 
заетостта, социалното 
обслужване, работното 
време, осигурителните 
отношения, социалното 
партньорство и услови-
ята на труд за работе-
щите в отрасъла, чле-
нове на синдикатите. С 
отрасловия колективен 
трудов договор се цели 
страните взаимно да си 
съдействат за създава-
не на възможно по-високо 
ефективна производстве-
но-стопанска дейност в 
предприятията. 

 от стр. 1

Снимка Румен Добрев

Камарата на строителите в България и вестник 
„Строител“ са партньори на конференцията

Десислава 
Бакърджиева 

На 15 и 16 ноември в 
зала 6 на НДК ще се про-
веде международен фо-
рум на високо равнище с 
участието на експерти 
от Икономическата ко-
мисия на ООН за Европа, 
Програмата на ООН за 
населените места – UN-
Habitat, Министерството 
на регионалното разви-
тие и благоустройство-
то (МРРБ) и бизнеса, пос-
ветен на възможностите 
за насърчаване развитие-
то на устойчив жилищен 
сектор. Събитието под 
надслов „Моят град, моят 
дом, моят бизнес – техно-
логия, политики, регулация 
и международен опит“ е 
инициирано и организирано 
от Национално сдружение 
Недвижими имоти (НСНИ) 
съвместно с МРРБ, ООН и 
UN-Habitat и е подкрепено 
от ключовите камари и 
браншови организации и 
компании в сферата на не-
движимите имоти, стро-
ителство, проектиране 
и предприемачество, об-

щини, институции, висши 
учебни заведения. Сред 
стратегическите парт-
ньори на конференцията 
е Камарата на строите-
лите в България. Вест-
ник „Строител“ е медиен 
партньор.

Форумът в София е 
част от поредицата уър-
кшопи на тази тематика 
под егидата на ООН, кои-
то се провеждат перио-
дично в различни държави. 
Програмата ще включи 
обсъждане на конкретни-
те цели и приоритетни 
теми за България, свърза-
ни с Националната жилищ-
на политика, кадастъра, 
поддръжката и управле-
нието на сградния фонд, 
енергийната ефектив-
ност, техническата пас-
портизация, устойчивото 
развитие на населените 
места, управлението на 
градската среда и др., за-
ложени в международните 
стратегически документи 
2030 Аgenda за устойчиво 
развитие и нейните цели 
SDG, the New Urban Agenda 
и Женевската харта на 
ООН за устойчива жи-

лищна политика, Инициа-
тивата на UN-Habitat City 
Prosperity Initiative (CPI).

В рамките на двуднев-
ния форум за пети пореден 
път ще бъде отбелязан и 
Професионалният празник 
на брокерите и агентите 
за недвижими имоти чрез 
конференцията Inspire to 
higher. Основната цел на 
събитието ще е да насър-
чи професионалистите да 
бъдат активни участници 
в изграждането на устой-
чива градска среда и да 
подчертае ключовата 
роля на партньорството с 
държавата и общините в 
създаването на политики 
и концепции за развитие 
на средата, в която живе-
ем. Форумът ще завърши 
с кръгла маса, на която 
ще присъстват предста-
вители на ООН, МРРБ, 
държавни институции, 
неправителствени орга-
низации, общините, за да 
се формулират изводите 
и да се начертаят новите 
стратегии, по които да се 
насочи законодателство-
то, свързано с развитие-
то на жилищния сектор.

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА КАЧЕСТВОТО

ПО БДС EN ISO 9001:2015

7 ноември 

Велик Занчев, зам.-министър на транспорта, информационните  
технологии и съобщенията                                      
Александър Ненков, зам.-председател на парламентарната Комисия по 
регионална политика, благоустройство и местно самоуправление 

11 ноември

Ирина Савина, зам.-кмет на Столичната община  
по направление „Инвестиции и строителство”

Здраве, вдъхновение, много нови професионални успехи! 
Нека късмет и успех да съпътстват Вашите начинания! Весел празник!
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Емил Христов
Ренета Николова

Ръководството на Камарата на 
строителите в България (КСБ) прове-
де работна среща с председателя на 
Народното събрание (НС) Цвета Кара-
янчева, на която бяха обсъдени актуал-
ни теми от взаимен интерес. КСБ бе 
представена от председателя на Упра-
вителния съвет (УС) инж. Илиян Терзи-
ев, зам.-председателя на УС Владимир 
Житенски, инж. Любомир Качамаков, 
член на Изпълнителното бюро (ИБ) и на 
УС, председател на ОП на КСБ – София, 
Руен Панчев, член на ИБ и на УС, и пред-
седател на СД на „Строителна квали-
фикация“ ЕАД, инж. Мирослав Мазнев, 
изп. директор на Камарата, и Ренета 
Николова, прокурист и гл. редактор на 
„Вестник Строител“ ЕАД, ПР на КСБ. 
На срещата присъства още Алексан-
дър Ненков, зам.-председател на пар-
ламентарната Комисия по регионална 
политика, благоустройство и местно 

самоуправление.
„Напоследък имаше неоснователни 

и некомпетентни обвинения към стро-
ителите. Петни се името на бранша 
и се създава негативна атмосфера. 
Искаме да работим спокойно и да се 
спре политическото говорене, касаещо 
строителния сектор“, каза инж. Илиян 
Терзиев. Той подчерта, че е необходимо 
да има предвидимост и устойчивост в 
сектора и чрез законодателни промени 
да се въведе ценообразуване на стро-
ително-монтажните работи в съот-
ветствие с реалните стойности на 
материалите и на труда. Инж. Терзиев 
запозна Цвета Караянчева и с позиция-
та на КСБ в Централния професионален 
регистър на строителя да се вписват 
всички строители на строежи от първа 
до пета категория включително, както 
и по отделни строителни и монтажни 
работи. „По този начин ще има прозрач-
ност в бранша, всички фирми в сектора 
ще излязат на светло, всеки ще застане 
с името си“, подчерта председателят 
на УС на Камарата. 

Инж. Любомир Качамаков говори за 
нуждата от дигитализация на процеси-
те в строителния сектор. По думите му 
дигитализацията вече навлиза в Европа 
и е изключително важно България да не 
изостава в това отношение. „Трябва да 
въведем нови технологии, които да са 
от полза на всички участници в стро-
ително-инвестиционния процес“, каза 
още инж. Качамаков.

„През последните месеци конта-
ктите на КСБ с комисиите в Народно-
то събрание, както и с парламентарно 
представените групи бяха много интен-
зивни. Няма как да не сме доволни от 
този факт, защото на срещите ни с тях 
започна да се чува позицията на Камара-
та“, посочи инж. Мирослав Мазнев. Изп. 
директор на КСБ допълни, че някои от 

предложенията на Камарата 
за изменения на нормативна-
та база са били отразени при 
промени в законите. „Ние ис-
каме да подредим бранша. За 
да се случи това, трябва да 
тръгнем от основата – за-
коните и нормативната рам-
ка“, сподели още изп. дирек-
тор на Камарата. По думите 

му строителният процес е 
строго регламентиран, но съ-
ществуват доста взаимоот-
ношения между участниците, 
които сегашното законода-
телство не е уредило добре.

„Ние работим в няколко 
насоки по проблеми, които са 
спешни за разрешаване. Цел 
номер едно е изсветляване-
то на бранша и борбата със 
сивия сектор“, подчерта инж. 
Мазнев и изрази надежда, че в 
най-кратки срокове ще бъдат 
приети и промените в Закона 
за устройство на територия-
та (ЗУТ), с което ще се прекра-
ти практиката обекти до 1000 
кв. м да бъдат изпълнявани от 
невписани в ЦПРС фирми и на-
пълно нелегитимни т.нар. бри-
гади. „Нашата молба към Вас е 
да се забърза второто четене 
на настоящите промени в ЗУТ“, 
каза той. Инж. Мазнев инфор-
мира председателя на НС, че по 
инициатива на КСБ е създадена 
работна група на браншовите 
организации от сектора, която 

подготвя съвместни станови-
ща и предложения за промени в 
нормативните актове, касае-
щи отрасъла. Общата позиция 
на работната група е, че ЗУТ 
трябва да се раздели на два от-
делни закона - за устройство на 
територията и за строител-
ството. 

Инж. Мазнев посочи и че 
трябва да се предприемат 
адекватни мерки, гаранти-
ращи възможност за защита 
срещу уронването на прести-
жа и доброто име на компании 
и цели браншове. Той засегна 
и щетите върху икономиката, 
нанесени от неоснователни 
обжалвания, като подчерта, че 
в резултат е забавено изпъл-
нението на важни инфраструк-
турни обекти с над 32 години, 
а щетите върху икономика-
та на страната са огромни. 
„Трябва да се намери решение 
на този проблем“, категоричен 
бе изп. директор на Камарата. 

По време на срещата Руен 
Панчев постави въпроса за 

липсата на кадри и необходи-
мостта от спешни мерки в 
това направление и подчерта, 
че е важно държавата да се 
включи активно в реализира-
нето на политики в тази по-
сока. 

„Радвам се, че имам въз-
можността да разговарям с 
Вас като хора, които си изкар-
ват хляба с ръцете си. Искам 
да изразя своята пълна под-
крепа към Вашата работа и да 
Ви благодаря, че сте активна-
та страна в диалога със зако-
нодателните органи“, обърна 
се към ръководството на Ка-
марата Цвета Караянчева. Тя 
потвърди необходимостта с 
общи усилия между държавата 
и строителния бранш да се 
намери възможност младите 
хора да бъдат мотивирани да 
се занимават със строител-
ство. „Вие участвате пряко в 
производството и можете да 
бъдете много полезни и да да-
дете идеи как може това да се 
случи“, каза още тя. 

На срещата председате-
лят на НС коментира и не-
гативната кампания срещу 
строителния бранш, която се 
води в медиите. „Много е лесно 
да се обвини някой в медиите“, 
заяви тя. По думите й българ-
ският строителен бранш е 
единен и притежава необходи-
мия професионализъм. В заклю-
чение Цвета Караянчева под-
черта, че в нейно лице КСБ има 
отворен за диалог партньор. 

Двете страни се споразу-
мяха да решават текущите 
задачи в оперативен порядък, 
включително в съвместната 
работна група към Комисия-
та по регионална политика и 
местно самоуправление. 

В края на срещата инж. 
Илиян Терзиев подари на пред-
седателя на Народното събра-
ние книгата „Строителният 
гений на българите през веко-
вете“.

Снимки Емил Христов
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ 
СОЦИАЛЕН ФОНД

На 12.11.2018 г. от 16:00 ч. в 
залата на КСБ в гр. Перник ще се 
проведе заключителна пресконфе-
ренция по повод приключване на 
проект „Безопасни и успешни на 
работа“ в „Хидрострой” ООД. 

Сумата на безвъзмездната фи-
нансова помощ е 266 744 лева, от 
които 226 732.40 лева са европей-
ско финансиране, а 40 011.60 лева 
– национално съфинансиране. Нача-
лото на проекта е на 17.05.2017 г., 
а срокът за изпълнение на проекта 
- до 17.11.2018 г. 

Присъстващите на прескон-
ференцията ще бъдат запознати 
с изпълнените дейности по време 
на проекта, а именно: 

• Разработени и въведени гъв-
кави форми на заетост; 

• Разработена и въведена сис-
тема за учене през целия живот; 

• Разработена и въведена сис-
тема за ротация на работното 
място; 

• Въведен иновативен модел за 
организация на труда, насочен към 
повишаване на производителност-

та и опазване на околната среда; 
• Осигурен организиран транс-

порт на работниците и служите-
лите в „Хидрострой“ ООД за пери-
од от 12 месеца; 

• Закупени лични предпазни 
средства и специално работно 
облекло; 

• Осигурени средства за колек-
тивна защита; 

• Осигурени социални придо-
бивки на работниците и служите-
лите. 

Чрез изпълнените дейности е 
осигурена добра защита на здра-
вето на работещите,  миними-
зиран е рискът от увреждания, 
допринесено е за съчетаване на 
професионалния и личния живот 
на работещите, за удължаване на 
професионалния живот на служи-
телите над 54-годишна възраст, 
повишена е производителността 
и опазването на околната среда и 
е стимулирано запазването на за-
етостта на служителите на пред-
приятието, които живеят в друго 
населено място. 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд 
на Европейския съюз. „Хидрострой“ ООД носи цялата отговорност за съдържанието на 
документа и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на 
Европейския съюз или на Министерството на труда и социалната политика.

Договор № BG05M9OP001-1.008-1421-C01, схема „Добри и безопасни условия на труд”, 
финансиран със средства на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси”, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд

В измененията е заложен модел, при който всеки от регионите 
да може да получава финансиране за специфични проекти

Елица Илчева

„Предложеният вариант 
за промени в Закона за ре-
гионално развитие (ЗРР), 
според които страната се 
разделя на четири района 
– Дунавски, Черноморски, 
Югозападен и Тракийско-
Родопски, е най-консенсус-
ният от разгледани общо 
11 варианта.“ Това обясни 
зам.-министърът на реги-
оналното развитие и бла-
гоустройството Деница 
Николова при откриване на 
дискусия по промените в 
ЗРР. Тя напомни, че съглас-
но изискването на Европей-
ската комисия статисти-
ческите райони трябва да 
обхващат определен брой 
население, а в момента два 
от настоящите шест  не 
отговарят на това условие 
и съответно държавата е 
предприела необходимите 
стъпки. 

По думите й новото 
делене на страната е на-
правено и на географски 
принцип, и обвързано с ис-
торическите характерис-
тики и природните особе-
ности на териториите. 

„Този модел дава възмож-
ност за провеждане на 
дългосрочна и балансирана 
регионална политика”, от-
беляза зам.-министър Де-
ница Николова и допълни, че 
в измененията е заложено 
всеки един от регионите, 
съобразно спецификите 
и потенциала за разви-
тие, да може да получава 
конкретно финансиране за 
определени проекти. „Но-
вата визия по отношение 
на регионалната политика 

е да имаме характерните 
нужди за всеки район, той 
да може да се разглежда 
диференцирано и сред-
ствата да се управляват 
диференцирано. В момен-
та на ниво регион трудно 
успяваме да достигнем 
истинския ефект от доба-
вената стойност на про-
ектите”, посочи още зам.-
министърът. 

Тя обясни, че смяна-
та на модела се фокусира 
и върху факта, че част 

от населените места не 
могат да се включат в 
проекти, реализирани с 
европейски средства. „В 
бъдеще можем да преодо-
ляваме тези „бели петна“, 
като даваме възможност 
за реализиране на общи 
проекти между общините 
и областите“, обясни Нико-
лова. Взето е под внимание 
и това, че към настоящия 
момент регионалните съ-
вети съществуват като 
структура, но са лишени 

Емил Христов

Над 230 служители от дружествата 
на Групата ЧЕЗ в България засадиха 2000 
фиданки на дъб и акация върху 5 декара 
от територията на опожарена гора в 
землището на с. Росоман, община Бо-
журище. Акцията бе осъществена със 
съдействието на gorata.bg, Югозападно 
държавно предприятие и Териториално 
поделение „Държавно горско стопанство 
Сливница“. Това е второто събитие, 
което е по инициатива на „ЧЕЗ Електро 
България“ АД за засаждане на дървета 
в обезлесени територии в гори, паркове 
и населени места в Западна България. В 
него се включиха Петър Холаковски, изп. 
директор на „ЧЕЗ Разпределение Бълга-
рия, Соня Мурджева, мениджър „Корпора-
тивно планиране“ в „ЧЕЗ Електро Бълга-
рия”, кметът на община Божурище Георги 
Димов и инж. Дамян Дамянов, директор 
на Югозападно държавно предприятие.

„Радвам се, че толкова много хора 
приеха това предизвикателство. Щаст-
лив съм да видя, че всеки един от тези 
доброволци носи лична отговорност за 
природата и околната среда. Тази ини-
циатива е продължение на дългосрочна-
та стратегия на компаниите за корпо-
ративна социална отговорност“, каза  

Петър Холаковски. 
 „Каним всички, за които опазването 

и грижата за природната среда са лична 
кауза и имат възможност да се включат 
на 10 ноември 2018 г. в залесяването на 
парка в кв. „Възраждане“, каза Соня Мур-
джева.

Една от целите на инициативата We 
Do Green е да популяризира електронна-
та фактура като удобен и сигурен мо-
дерен начин за получаване на месечните 
сметки, който дава и възможност за 
личен принос към опазване на природа-
та. Над 400 000 клиенти на „ЧЕЗ Елек-
тро България“ АД в момента получават 
фактурите си онлайн и с избора си са 
спасили близо 4000 дървета от изсича-
не. Само за година едно дърво филтрира 
28 кг замърсен въздух и охлажда околна-
та среда колкото 10 климатика, работе-
щи постоянно.

Във връзка с приключване на проект „БЕЗОПАСНИ И УСПЕШНИ НА РАБОТА” 
по ДОГОВОР № BG05M9OP001-1.008-1421-C01,  изпълняван по ОП „Развитие на 
човешките ресурси 2014 - 2020”, схема BG05M9OP001-1.008 ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ 
УСЛОВИЯ НА ТРУД, „Хидрострой” ООД 

ОРГАНИЗИРА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 

за запознаване на обществеността с изпълнените дейности и постигнатите 
резултати от реализирането на проекта.

Пресконференцията ще се проведе на 12.11.2018 г. от 16:00 часа в офиса на 
Камарата на строителите в България, ОП Перник, с адрес ул. „Найчо Цанов“ №26А 
(партер), гр. Перник.  

Снимка авторът

от съдържание и възмож-
ности за вземане на ре-
шения за това какво да се 
прави на местно ниво. С 
промените се разширяват 
способите те да оценя-
ват проекти и да вземат 
решения за инвестициите 
спрямо плановете за мест-
но развитие. Моделът се 
концентрира не само върху 
европейските средства, 
но и за всички останали 
финансови източници. Той 
е гъвкав, а законът е рам-
ков, за да може в хода на 
уточняване в правилници-
те да се заложат дефини-
ции, функции и отговорно-
сти на заинтересованите 
страни“. 

Предвижда се регио-
налните съвети да дейст-
ват по двустепенен модел 
на управление – от една 
страна, с експертен тех-
нически състав, от друга, 
с взимане на управленски 
решения. Те ще могат да 
разширяват своите пра-
вомощия при натрупване 
на капацитет, а в дълго-
срочен план да управляват 
средства. 

Промяната на ЗРР не 
касае административно-
териториалното устрой-
ство и ново райониране 
на страната. В Закона за 

регионалното развитие 
няма да се определят ад-
министративни центрове, 
но могат да бъдат опре-
деляни градове, в които да 
се осъществяват функции 
по планиране, програмира-
не, управление, ресурсно 
осигуряване, наблюдение 
и оценка, което ще бъде 
разписано в Правилника 
за прилагане на закона. 
Областните планове ще 
отпаднат, а градските и 
регионалните ще са в общ 
документ – за да няма бели 
петна за финансиране, 
като градското измерение 
остава на фокус, но се за-
лагат мерки и проекти от 
значимост за целия регион.

Зам.-министър Николо-
ва подчерта, че амбицията 
на МРРБ е до края на годи-
ната промените в Закона 
за регионално развитие 
и новото райониране на 
страната да имат одобре-
ние от Министерския съ-
вет и в началото на след-
ващата година законът да 
бъде в Народното събрание 
за гласуване. „Надявам се 
на консенсусно решение, 
защото този закон е важен 
и за стратегическите до-
кументи, и за подготовка-
та за финансирането след 
2020 г.“, каза тя.
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Теменужка Петкова, министър на енергетиката:

Премиерите Бойко Борисов и Алексис Ципрас подписаха съвместна декларация

петък, 9 ноември 2018 Ñòðîèòåë

4000 Пловдив, ул.  „Хр. Ботев “ № 92 В, 
тел.: (+359 32) 588 658; 658 631; факс: 655 124
е-mail : ek@kofragna-bg.com 
4003 Пловдив, бул. „Дунав“ № 77 
тел.: (+359 32 ) 955 178; 965 765; факс: 965 766
е-mail : zek@kofragna-bg.com 

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени

Десислава 
Бакърджиева

Министър-председа-
телят Бойко Борисов и 
гръцкият премиер Алексис 
Ципрас подписаха в ре-
зиденция „Евксиноград“ 
съвместна декларация за 
развитието на железо-
пътната връзка „Солун - 
Кавала - Александруполис 
- Бургас - Варна - Русе“. 
Документът предвижда 
създаването на съвмест-

на проектна компания, 
която да работи по реали-
зация на следващата фаза 
на проекта. До средата на 
декември трябва да бъде 
подготвено и Междуправи-
телствено рамково спора-
зумение за развитието на 
жп трасето. 

Началото на проекта 
беше поставено през сеп-
тември 2017 г. със сключ-
ването на Меморандум за 
разбирателство между 
България и Гърция. В съв-

местната декларация се 
предвижда възможността 
да бъде разгледано разши-
ряването на обхвата на 
Меморандума за разбира-
телство чрез увеличаване 
на интермодалността на 
проекта, включително по-
нататъшното развитие 
на шосейната връзка от 
Александруполис до Бур-
гас.

Изграждането на жп 
връзката е от голямо 
стратегическо и иконо-

мическо значение. Про-
ектът цели развиването 
на устойчива двойна же-
лезопътна ос, електри-
фициран жп коридор с мо-
дерна ERTMS система за 
управление на трафика, 
свързващ българските и 
гръцките пристанища. 
Строителството на жп 
линията е част от по-го-
лемия проект за мултимо-
дален коридор за товарни 
превози, свързващ Егейско 
и Черно море, Sea2Sea.

Мирослав Еленков

„Търговският сто-
кообмен между Бълга-
рия и Азербайджан бе-
лежи ръст от 38% през 
2017 г. спрямо 2016 г.“ 
Това заяви министъ-
рът на енергетиката 
Теменужка Петкова 
по време на Българо-
азербайджански бизнес 
форум, организиран от 
Изпълнителната аген-
ция за насърчаване на 
малките и средни пред-
приятия (ИАНМСП). Тя 
откри събитието заед-
но с д-р Александър Ми-

нев, и.д. изп. директор 
на ИАНМСП, и Инам Ке-
римов, министър на сел-
ското стопанство на 
Азербайджан. Форумът 
се проведе в рамките 
на петото заседание 
на междуправителстве-
ната комисия на двете 
държави за икономиче-
ско сътрудничество. 

„Отношенията меж-
ду България и Азербай-
джан са изключително 
добри и приятелски на 
най-високо политическо 
ниво“, каза Петкова. По 
думите й това дава 
голямо предимство и е 

много сериозна основа 
за развитието на дву-
странните отношения 
във всяка една област. 
„Междуправителстве-
ната комисия е една 
прекрасна платформа 
за създаване на възмож-

ност между българския 
и азербайджанския биз-
нес да бъдат осъщест-
вени контакти и заедно 
да работим по проекти 
от взаимен интерес“, 
коментира още минис-
тър Петкова.

Мирослав Еленков

България ще покани индустри-
ални консуматори на енергия от 
Балканите да се включат в про-
екта за изграждане на АЕЦ „Беле-
не”. Това съобщи министърът на 
енергетиката Теменужка Петкова 
след заседание на Министерския 
съвет. На него тя е представила 
разработената процедура за из-
бор на стратегически инвести-
тор за проекта, която е одобрена 
от правителството. Следващата 
стъпка е документът да бъде вне-
сен в Народното събрание.

„Бъдещият стратегически 
инвеститор ще бъде избран след 
девет етапа“, обясни Петкова. 
По думите й първият предвижда 
покана за заявяване на участие в 
процедурата за избор на страте-

гически инвеститор за изгражда-
не на „Белене“ и покана за заявява-
не на интерес за придобиване на 
миноритарно участие в бъдеща 
проектна компания. Следва по-
даване на заявления от заинте-
ресованите страни за участие в 
процедурата, обвързващи оферти 
и провеждане на преговори. 

„Определени са теми и крите-
рии, по които ще се водят разго-
ворите и съответно за оценка. 
Ако процедурата приключи успеш-
но, то тогава финалният девети 
етап ще е свързан с подписване на 
акционерно споразумение между съ-
ответните стратегически инвес-
титори и миноритарни участници 
в бъдещата проектна компания“, 
каза Теменужка Петрова. Очаква 
се най-рано след година да бъде из-
бран стратегически инвеститор.

Снимка авторът
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Инж. Иван Иванов, председател на УС на Българска асоциация по водите: 

Мирослав Еленков

Г-н Иванов, за поред-

на година Камарата на 

строителите в България 

(КСБ) и Българската асо-

циация по водите (БАВ) 

организират национална 

конференция, посвете-

на на ОП „Околна среда” 

(ОПОС) и Програмата 

за развитие на селски-

те райони (ПРСР). На 20 

ноември форумът ще 

се проведе за осми път. 

Какъв ще е акцентът на 

събитието?

За изминалото вре-
ме тази национална кон-
ференция стана тради-
ционна. На нея винаги се 
опитваме да обобщим 
свършеното през годи-
ната по различните про-
грами, които са основен 
източник на финансирене 
на големи инфраструк-
турни проекти във во-
дния сектор. На 20 ноем-
ври очакваме за пореден 
път да направим своята 
равносметка, да разбе-
рем докъде сме стигнали 
и какво следва. Идеята 
на предстоящия форум е 
да даде акцент не само 
за това какво предстои 
през 2019 г., но и какво 
предвижда следващият 
оперативен период. На 
европейско ниво вече се 
дебатира как ще бъдат 
разпределени средства-
та във фондовете на 
Европейския съюз (ЕС) и 
какви ще са условията за 
получаване на финансова 
помощ от кохезионните 
фондове. Тази информация 
е изключително важна за 
строителния бранш, ВиК 
отрасъла и водния сектор 
като цяло. Надявам се да 
привлечем представите-
лите на институциите, 
които могат да ни инфор-
мират как вървят дебати-
те в ЕС, и заедно с тях да 
дискутираме тези значи-
ми въпроси.

Наскоро по Опера-

тивна програма „Околна 

среда 2014 – 2020“ беше 

подписано споразумение 

между Фонд на фондове-

те и Европейската бан-

ка за възстановяване и 

развитие (ЕБВР) за 230 

млн. лв., които ще се на-

сочат към проекти във 

ВиК отрасъла. 

Нека да уточним, че 
тези 230 млн. лв. са допъл-
нение към безвъзмездния 
ресурс, с който разпола-
гаме по ОПОС – близо 2 
млрд. лв. ВиК оператори-
те трябва да допринесат 

със собствени средства 
за изпълнението на про-
екти с финансиране от 
ЕС, с каквито повечето не 
разполагат, и всъщност 
през Фонд на фондовете 
ще могат да ги осигурят. 
Ресурсът ще е под форма-
та на кредити и гаранции, 
отпускани през ЕБВР, като 
първите заеми се очаква 
да бъдат усвоени още в 
началото на 2019 г. Те ще 
разполагат с дълъг срок за 
връщане – до 15 години, с 
възможност за 3-годишен 
гратисен период и така 
ще могат да разпределят 
това задължение в цената 
на водата за по-голям пе-
риод.

Това споразумение 
беше подписано точно 
навреме и ВиК дружества-
та вече могат да кан-
дидатстват за такова 
финансиране паралелно с 
подаването на проекти 
по Оперативна програма 
„Околна среда“. Към мо-
мента операторите, из-
ползвайки подготвените 
регионални прединвести-
ционни проучвания, трябва 
да подадат своята апли-
кационна форма в Минис-

терството на околната 
среда и водите. Тези, кои-
то имат инвестиционна 
програма за по-малко от 
100 млн. лв., ще получат 
по-бързо одобрение, а дру-
гите ще трябва да минат 
на допълнително съгласу-
ване в Европейската коми-
сия (ЕК).

Как оценявате готов-

ността на ВиК операто-

рите да кандидатстват 

с проекти по ОПОС?

Имам опасения, че те 
нямат необходимия ад-
министративен капаци-
тет. От друга страна, 
в самата подготовка на 
регионалните прединвес-
тиционии проучвания се 
предвижда да се изгради 
такъв. ВиК операторите 
са подпомагани и от Ми-
нистерството на регио-
налното развитие и бла-
гоустройството (МРРБ). 
Нямам съмнение, че ще се 
справят с първата стъпка 
– самото кандидатства-
не, но от личен опит знам, 
че управлението на един 
мащабен ВиК проект не е 
лесна работа. Реализация-
та му е свързана с различ-

ни рискове и не съм убеден 
на сто процента, че те 
са напълно подготвени за 
тях. 

Част от ВиК опера-
торите ще се опитат 
да изградят собствено 
звено от експерти, а има 
и такива, които ще из-
ползват специализирана 
външна помощ. Бъдещето 
ще покаже кое е по-добро-
то. Аз лично предпочитам 
вътрешно звено от екс-
перти, защото след при-
ключването на проекта 
те ще са част от екипа на 
оператора и бранша. В мо-
мента, подобно на всички 
сектори, се усеща глад за 
млади, добре подготвени 
кадри, които да работят 
на висококвалифицира-
ни длъжности във водния 
сектор.

Допускаме ли отново 

грешките от ОП „Околна 

среда 2007 – 2013“?

От предишния програ-
мен период придобихме 
сериозен опит. Имаше 
доста трудности при из-
пълнението на проектите 
и според мен можеше да се 
оптимизира самият про-

цес на реализация. Но без 
наличието на предвари-
телна подготовка, готова 
експертиза, кадри, които 
да проследяват всички 
процеси, а може би и пора-
ди липсващата координа-
ция на някои места между 
общината и ВиК операто-
рите завършването им се 
забави. Като цяло обаче 
позитивните резултати 
надделяват над тези, кои-
то може да отчетем като 
не толкова добри. Поуки-
те са, че проектирането 
трябва да е по-оптимално 
и всъщност точно таки-
ва са насоките при изгот-
вянето на регионалните 
прединвестиционни плано-
ве. Друг основен проблем, 
който мога да посоча, е, 
че някои пречиствателни 
станции не бяха оразмере-
ни за реалния брой жите-
ли, които обслужват.

По ОПОС се дава при-

оритет на проекти, кои-

то целят намаляване на 

загубата на вода. Има ли 

опасност за България от 

наказателна процедура 

от ЕК заради големите 

загуби на вода?

Основната цел на Опе-
ративната програма си 
остава пречистването на 
отпадъчните води, за кое-
то всъщност може да бъ-
дем санкционирани, защо-
то отдавна сме изпуснали 
сроковете за изпълнение 
на този ангажимент на 
страната ни към ЕК. За 
агломерациите над 10 000 
е.ж. срокът беше 2010 г., 
за тези с 2000 до 10 000 
е.ж. срокът беше краят на 
2014 г. В тази връзка има-
ме сравнително ясна пред-
става, че със средства по 
ОПОС ще довършим целта 
да подсигурим големите 
агломерации с канализа-
ция и пречиствателни 
съоръжения. Но въпросът 
откъде ще дойдат сред-
ствата за агломерациите 
между 2000 и 10 000 е.ж. 
остава отворен. Активно 
се обсъжда възможността 
за публично-частни парт-
ньорства и постигането 
на тази цел с прилагането 
на модела BOT (построя-
вам-експлоатирам-преда-
вам). 

За разлика от миналия 
програмен период през 
настоящия ще има доста 

Снимки в. „Строител“
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инвестиции в проекти, 
свързани с намаляването 
на загубите на вода. В 
това отношение нямам 
опасения от санкции от 
Европа, но не мисля и че 
е допустимо да имаме 
над 60% загуба на вода. 
В някои населени места 
загубите клонят към 80%, 
въпреки че цената там е 
висока, защото водата се 
докарва помпажно. Трябва 
да си дадем сметка, че 
част от тези проценти 
неотчетена вода не се 
дължи само на течове. 
Има доста нерегламен-
тирани ползвания на вода, 
както и неточности при 
отчитането, които мо-
гат да бъдат отстранени 
с не много големи инвес-
тиции. Като цяло обаче 
процентът на загубите е 
доста висок и трябва да 
се инвестира в подмяна 
на водоснабдителна ин-
фраструктура.

Една от темите на 

конференцията ще бъде 

Програмата за развитие 

на селските райони. Как-

ви водни проекти се из-

пълняват по нея?

По ПРСР не са предви-
дени сериозни инвести-
ции за водоснабдяване и 
канализация. В предишния 
програмен период бяха 
вложени доста средства 
в изграждането на пре-
чиствателни станции в 
малки населени места, 
без това да е изисквано 
от ЕС или да е било при-
оритет за страната. От 
една страна, теоретично 
изграждането на тези съ-
оръжения само по себе си 
не е лошо, но на практика 
се харчи ресурс, който е 
можел да се вложи в по-
важни и належащи проек-
ти. От друга страна, се 
създават предпоставки 
за по-високи цени на ВиК 
услугите и населението 

трябва да е подготвено за 
това. Категорично хората 
в малките населени места 
имат право на канализа-
ция, но те трябва да зна-
ят, че за това се плаща и 
по-висока цена. Много ва-
жно е ПРСР да бъде по-до-
бре управлявана в насто-
ящия програмен период, 
така че с ограниченото 
финансиране, с което сек-
торът разполага, да се по-
крият повече нужди.

Споменахте липсата 

на кадри във ВиК отра-

съла – голям проблем и за 

много сектори от иконо-

миката. Как би могъл да 

се реши този проблем?

Наистина недостигът 
на кадри е много сериозен 
въпрос не само за ВиК от-
расъла. От сътрудничест-
вото ми с Камарата на 
строителите в България 
знам, че браншът също 
изпитва този проблем 
от години. Решаването 
му обаче не е еднократен 
акт. По отношение на 
водния сектор на първо 
място трябва да се по-
пуляризира професията 
на ВиК инженера, да й се 
придаде тежест. Освен 
това е необходимо да се 
търси начин за осигурява-
не на по-високо заплащане 
в отрасъла, който като 
монополен има сериозни 
предимства, но и големи 
недостатъци, свързани с 
конкуренцията с остана-
лите отрасли. ВиК отра-
сълът е малко по-пасивен 
и инертен в привличането 
на кадри, тъй като по-го-
ляма част от дружества-
та са държавни и там 
има строго определени 
правила за възнагражде-
нията. Виждаме как дру-
гите индустрии – като 
автомобилния, IT сектора, 
машиностроенето, си оси-
гуряват малко агресивно 
кадрите и привличат поч-

ти всеки инженер, който е 
на пазара на труда. Кадри-
те във ВиК и в строител-
ството са все по-малко, 
защото младите избират 
именно тези просперира-
щи професии и съответно 
не се насочват към Уни-
верситета по архитек-
тура, строителство и 
геодезия (УАСГ), където 
основно се формират та-
кива специалисти. Трябва 
да има държавна политика, 
която да е подкрепена от 
нашите организации, да се 
промотират и привличат 
повече млади хора, които 
да искат да учат в УАСГ 
и да избират инженерни 
професии. В момента има 
само четирима студенти, 
които следват „Хидроме-
лиоративно строител-
ство“, а преди по-малко от 
30 години България беше 
водеща в изграждането 
на язовири. А родните спе-
циалисти бяха много тър-
сени в редица държави. 
Жалко, че загубихме този 
потенциал.

Има ли нужда от нови 

нормативни промени за 

ВиК отрасъла? Невед-

нъж сте заявявали, че 

трябва да има специали-

зиран закон?

Да, това е мнение на 
Българската асоциация по 
водите, което изразяваме 
от почти десет години, 
но засега няма някакъв ре-
ален резултат. В начало-
то на тази година бяхме 
обнадеждени, тъй като 
МРРБ подготви проект на 
закон, който бе предста-
вен за обществено об-
съждане, но по-скоро като 
концепция. За съжаление, 
няма развитие, вероятно 
защото в Народното съ-
брание се изразиха стано-
вища, че няма смисъл от 
такъв закон, с което ние 
не сме съгласни. Впослед-
ствие започнаха да се пра-
вят изменения в други нор-
мативни актове – също 
толкова важни. Мнението 
на ВиК операторите е, че 
първо трябва да се напра-
ви законът, а след това 
всички съпътстващи го 
наредби. През последните 
месеци имаше големи де-
бати между омбудсмана, 
ВиК операторите и БАВ, 
свързани с Наредба 4, оп-
ределяща взаимоотноше-
нията между клиентите и 
ВиК операторите, която 
е много важна. Но за нас 
е ключово да имаме закон 
и съм убеден, че бъдеще-
то ще докаже, че той е 
наистина необходим. Има 
много специфични неща, 
които трябва да бъдат 
регламентирани дори и 
за да може да изпълнява-
ме ангажиментите си за 
построяването на пречис-
твателните станции за 
отпадъчни води.

Какви са приорите-

тите на БАВ до края на 

годината, а и през след-

ващата?

Неотдавна завърши-
хме проект, финансиран 
с европейски средства, 
който е насочен към оси-

гуряване на повече кадри в 
отрасъл „Водоснабдяване 
и канализация“. В момента 
изпълняваме друг, по-ма-
щабен проект, заедно с 
партньори от Гърция, Ки-
пър, Македония и Албания. 
Тази международна кола-
борация е свързана с това 
да се предложат различни 
работещи механизми за 
намаляване на загубите 
на вода, а оттам – и на 
електроенергия. 

Наред с това продъл-
жаваме и стандартните 
задачи – да организираме 
конференции, семинари, 
дискусии по актуални за 
водния сектор теми. Друг 
сериозен приоритет за 
нас е да позиционираме 
Центъра за професионал-
но обучение към БАВ така, 
че той да бъде по-полезен 
за ВиК операторите, кои-
то да могат да повиша-
ват квалификацията на 
своите служители. Вече 
има официално изискване 
към дружествата за обу-
чаване на техния персо-
нал – на всеки пет години 
всеки служител трябва да 
мине по един професиона-
лен курс, а 5% от персона-
ла трябва да правят това 
регулярно всяка година. 
Затова в БАВ работим по 
въвеждането на допълни-
телни теми в програмата 
и прилагането на инова-
тивни техники за обуче-
ние – дистанционно, чрез 
интерактивни дъски и т.н.

Сътрудничеството 

между КСБ и БАВ е дъл-

гогодишно. Как може да 

се задълбочи това парт-

ньорство?

Очевидно, че след като 
осем поредни години пра-
вим националната конфе-
ренция, посветена на ОП 
„Околна среда” и Програма-
та за развитие на селски-
те райони, а и не само на 

тях – сътрудничеството 
е ползотворно. 

Камарата на строи-
телите в България и Бъл-
гарската асоциация по во-
дите имат общи членове. 
Мисля, че една от основни-
те насоки в задълбочаване 
на сътрудничеството ни е 
подкрепата от членовете 
на КСБ на нашата иници-
атива „Знак за качество 
на БАВ“. Тя има за цел да 
гарантира, че ВиК проек-
тите се изпълняват с ка-
чествени материали. Не е 
тайна, че в България през 
годините са допускани 
компромиси с качеството 
на някои материали, напр. 
тръби, което се дължи 
на предоверяване и липса 
на постоянен контрол на 
доставките. Потърпевши 
от това са не само край-
ните потребители, но и 
строителните фирми, на 
които се налага да рекон-
струират наскоро завър-
шени обекти. Убеден съм, 
че с общи усилия подобни 
случаи ще бъдат сведени 
до минимум. Имаме добри 
примери в това отноше-
ние, които ще представим 
на конференцията.

БАВ и КСБ можем да си 
партнираме повече и по 
отношение на професио-
налното обучение, взимай-
ки предвид предстоящите 
големи проекти и необхо-
димостта от създаване-
то на вътрешни екипи за 
тяхното управление. Убе-
ден съм, че именно експер-
тите, с които Камарата 
разполага, могат да под-
помогнат водния сектор 
с обучения по управление 
на проекти и познания на 
договорните условия на 
FIDIC. БАВ от своя стра-
на може да предоставя 
обучения по външни и въ-
трешни ВиК мрежи на слу-
жителите на строителни-
те фирми.
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Мартин Славчев

Областното предста-
вителство на Камарата 
на строителите в Бълга-
рия във Велико Търново (ОП 
на КСБ – Велико Търново) 
отбеляза професионалния 
празник на бранша – Деня 
на строителя. 

На събитието присъст-
ваха инж. Даниел Панов, 
кмет на община Велико 
Търново и председател на 
Управителния съвет (УС) 
на Националното сдруже-
ние на общините в Републи-
ка България (НСОРБ), инж. 
Добромир Добрев, кмет 
на Горна Оряховица, инж. 
Емануил Манолов, кмет на 
Павликени, Пенчо Чанев, 
кмет на Златарица, инж. 
Пламен Петков, зам.-кмет 
на Свищов с ресор „Благоу-
стройство и инвестицион-

на политика“, инж. Деница 
Коева, зам.-кмет на Горна 
Оряховица с ресор „Устрой-
ство на територията, 
строителство и общин-
ска собственост”, старши 
комисар Димитър Машов, 
директор на Областна 
дирекция на МВР - Велико 
Търново, и комисар инж. 
Красимир Кръстев, дирек-
тор на Регионална дирек-
ция „Пожарна безопасност 
и защита на населението“ 
(РДПБЗН) – Велико Търново. 
Гости от страна на Кама-
рата на строителите в 
България бяха председате-
лят на УС инж. Илиян Тер-
зиев, изп. директор инж. 
Мирослав Мазнев и Ренета 
Николова, главен редактор 
и прокурист на в. „Строи-
тел“ и ПР на КСБ. Домакин 
бе председателят на ОП на 
КСБ – Велико Търново, инж. 
Любомир Шербетов. 

„Изключително ми е 
приятно, че имам възмож-
ността за пореден път 
да Ви поздравя по случай 
професионалния празник на 
бранша Димитровден, из-
вестен още като Деня на 
строителя. 

През последните години 
нашата гилдия работеше 
в условия на криза. Имаше 
трудности не само в сфе-
рата на строителството, 
но в цялата икономика на 
страната“, отбеляза инж. 
Шербетов.

„Самият факт, че през 
този период ние редовно 
се събирахме, за да отбе-
лежим събитието, показва, 
че сме упорити, твърди и 
въпреки ситуацията, в коя-
то бяхме поставени, оце-
ляхме. Принос за това имат 
и бенефициентите по про-
грамите – кметовете на 
общините от областта. 

Благодарение на тях фир-
мите от Велико Търново 
успяха да просъществуват. 
Бих искал да похваля и но-
вото ръководство на КСБ, 
които макар и за краткото 
време от избора, направиха 
много за бранша. 

Пожелавам на всички ко-
леги това да бъде послед-
ната от кризисните години 
и от следващата да запо-
чнем поход към върховете 
– такива, каквито бяха 
до 2008 - 2009 г. В личен 
план бъдете много здрави, 
щастливи, с успехи за Вас, 
Вашите фирми и семей-
ства“, каза инж. Любомир 
Шербетов. 

Всички официални гос-
ти получиха специално при-
готвени награди от ОП на 
КСБ – Велико Търново. 

„Бих искал да Ви благо-
даря за гостоприемството 
и най-вече за това, че ОП 

на КСБ – Велико Търново, 
винаги е помагало на общи-
ната. Нека свети Димитър 
да Ви закриля. Това, което 
градите, остава и след нас, 
най-вече за бъдещето на 
България – децата“, заяви 
инж. Даниел Панов, кмет 
на община Велико Търново 
и председател на УС на 
НСОРБ. „Действително 
през 2018 г. нашите градо-
ве се превърнаха в строи-
телни площадки. Това се 
дължи най-вече на европей-
ските програми. Бих искал 
да Ви съобщя, че за следва-
щия период 2021 - 2027 г. 
ОП „Региони в растеж“ ще 
бъде увеличена с 8% - това 
са 1,6 млрд. лв.“, сподели 
инж. Панов. 

„Благодаря за поканата 
на ръководството на ОП на 
КСБ – Велико Търново, и на 
всички строители. Освен 
на бранша това е и празник 

за община Горна Оряховица, 
тъй като преди броени ча-
сове открихме обновения 
площад „Георги Измирлиев“, 
който не беше реконстру-
иран в продължение на 40 
години“, каза кметът на 
Горна Оряховица инж. До-
бромир Добрев. 

„За мен е чест, че имам 
възможността да отправя 
сърдечни поздрави по слу-
чай Димитровден. Винаги 
е много приятно, когато 
имаме възможност да се 
съберем и да отбележим 
края на активната строи-
телна година. Тук в залата 
виждам много строители, 
които изпълняваха редица 
обекти в Павликени. Като 
кмет това може само да 
ме радва, тъй като доказ-
ва, че си вършим работа-
та добре и усилията ни са 
възнаградени. Професия-
та Ви е благородна и нека 

българският строител да 
намира все по-широко поле 
за изява“, пожела кметът 
на Павликени инж. Емануил 
Манолов. 

„Уважаеми строители 
и архитекти, искам да Ви 
пожелая да имате кмето-
ве, с които да работите 
добре. Нека имате по-голе-
ми поръчки, които да изпъл-
нявате“, каза Пенчо Чанев, 
кмет на Златарица. 

Беше прочетен и по-
здравителен адрес от 
директора на РДПБЗН 
комисар инж. Красимир 
Кръстев. „За мен е чест и 

удоволствие да Ви поздравя 
по случай професионалния 
празник. Поднасям свои-
те пожелания към всички 
строители, проектанти, 
инженери и работещи в 
сектора. Нека свети Дими-
тър закриля делата Ви и Ви 
дава сила и вяра. Надявам 

се и занапред да продължим 
ползотворното сътрудни-
чество в името на обще-
ството“, пишеше в него. 

За представителите 
на КСБ имаше специално 
изготвени статуетки на 
Уста Кольо Фичето. 

„Кольо Фичето е по-
строил много мостове. Вие 
също - с политиката, която 
провеждате, изграждате 
мостове между строител-
ния бранш и всички инсти-
туции, свързани със стро-
ителството“, заяви инж. 
Любомир Шербетов. 

„Благодаря за любез-

ните думи. Наистина съм 
безкрайно впечатлен от 
това, което правите в ре-
гиона. Обещавам да правим 
мостове, които да градят 
бъдещето“, каза инж. Илиян 
Терзиев, председател на УС 
на КСБ. 

„За нас - строителите, 

едно от най-важните неща 
е, когато свършим работа-
та, да чуем думите „Сполай 
ти, майсторе“. Затова съм 
изключително доволен от 
оценката, която ни дават 
кметовете на общините 
от област Велико Търново. 
Трябва да бъдем сплотени 
и убедени, че нашият труд 
е в полза на обществото“, 
заяви инж. Мирослав Маз-
нев, изп.-директор на Ка-
марата. 

„Бих искала да благо-
даря от името на екипа 
на в. „Строител“ за тази 
прекрасна награда. Най-

авторитетното браншово 
издание е гласът на КСБ. 
Също така през 2018 г. бя-
хме отличени от НСОРБ 
като „Медиен глас на об-
щините“. Това показва, че 
строителният бранш и 
местните власти са не-
разривно свързани. Вие 
работите заедно, за да 
стават градовете ни по-
красиви и по-привлекател-
ни за живеене. Пожелавам 
на всички на първо място 
здраве, успехи и 2019 г. да 
Ви донесе много реализира-
ни проекти. От името на 
в. „Строител“ обещавам, че 
ние ще отразяваме Ваша-
та дейност“, каза Ренета 
Николова, главен редактор 
и прокурист на в. „Строи-
тел“ и ПР на КСБ. 

Тържеството продъл-
жи с рязане на торта, а 
след това с много музика 
и танци. 

Бяха връчени награди на ръководството 
на Камарата, кметовете на общините и 
вестник „Строител“

Снимки в. „Строител“
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Тонка Каравидова, 
ОП на КСБ - Бургас

На официална церемония Област-
ното представителство на Камарата 
на строителите в България в Бургас 
(ОП на КСБ – Бургас) връчи своите 
традиционни награди на най-изявени-
те компании. Годишният бал на ОП се 
състоя на 24 октомври в ресторанта 
на Гранд хотел и СПА „Приморец”. Гости 
на събитието бяха зам.-областният 
управител на Бургас проф. Севдалина 
Турманова, зам.-кметовете по „Фи-
нанси, бюджет и икономика“ Красимир 
Стойчев и „Строителство, инвестиции 
и регионално развитие“ инж. Чанка Ко-
ралска, председателят на Комисията 
по градоустройство в ОбС на Бургас 
арх. Димитър Георгиев, инж. Димитър 
Бакалов, вр.и.д. директор Дирекция 
„Строителство” в община Бургас, ко-
мисар Васил Василев, директор на Реги-
онална дирекция „Пожарна безопасност 
и защита на населението“, изп. дирек-
тор на „ВиК” ЕАД Бургас и председател 
на УС на „Съюз на ВиК операторите в 
Република България“ инж. Ганчо Тенев, 
директорът на ПГСАГ „Кольо Фичето“ 
инж. Даниела Симеонова и други пред-

ставители на общински и държавни 
структури. Домакинът на събитието 
инж. Николай Николов, председател на 
ОП на КСБ - Бургас и зам.-председател 
на УС на КСБ, откри тържеството и 
приветства колегите си с професио-
налния празник. 

Приветствия и поздравителни ад-
реси поднесоха и официалните гости. 
„Изпитвам дълбоко уважение към про-
фесията Ви. От Вас зависи да я изпъл-
ните с мисъл, да бъде нарицателно за 
професионализъм, добро качество и не-
преходност. Като всеки бранш и Ваши-

ят минава през периоди на трудности. 
Всичко това не бива да Ви демотивира 
– трудностите са начин да изпъкнем, 
да творим още повече“, се казва в позд-
равителния адрес от областния упра-
вител на Бургас Вълчо Чолаков, който 
бе прочетен от проф. Севдалина Тур-
манова.

„Празникът Ви се превърна в хубава 
традиция за Бургас. Вашата професия 
е много важна. Бъдете с високо вдиг-
нати глави, работете така, както сте 
го правили досега, за да докажете, че 
никой не може да Ви вземе това, кое-

Станислава Босева-
Минковска, 
ОП на КСБ – Плевен 

ОП на КСБ в Плевен 
раздаде традиционни-
те си награди за 2018 г. 
– Строителна корона за 
достижения на фирми от 
областта. Събитието се 
проведе на 31 октомври 
в ресторант „Централ“. 
Официални гости бяха 
главният инженер на об-
щина Плевен Владислав 
Иванов, председателите 
на регионалните колегии 
на Камарата на архите-
ктите в България арх. 
Стефан Нешев, на Съюза 
на архитектите в Бъл-
гария арх. Емил Дечев, на 
Камарата на инженерите 
в инвестиционното про-
ектиране инж. Живко Ива-

нов. На церемонията, чий-
то домакин беше Милен 
Илиев, председател на ОП 
на КСБ – Плевен, присъст-
ваха и председателят на 
Комисията за професио-
нална етика към КСБ инж. 
Розета Маринова, която е 

и член на УС на КСБ, чле-
новете на Контролния и 
Областния съвет на ОП 
на КСБ - Плевен, председа-
телят на регионалния клуб 
на строителите ветерани 
(РКСВ) инж. Васил Иванов, 
фирми, вписани в ЦПРС, и 

членове на КСБ.
На церемонията бяха 

връчени поздравителни 
адреси от името на пред-
седателя на УС на КСБ 
инж. Илиян Терзиев и изп. 
директор на КСБ инж. Ми-
рослав Мазнев, председа- Мартин 

Славчев

Ч л е н о в е -
те на секция 
„ С т р о и т е л и 
воини“ към На-
ционалния клуб 
на строители-
те  ветерани 
(НКСВ) отбеля-
заха професионалния празник на бранша. На тър-
жеството присъстваха над 70 бивши служители 
на Главно управление „Строителни войски“ (ГУСВ). 
Сред гостите бяха първият зам.-председател на 
НКСВ инж. Виктор Шарков, председателят на сек-
ция „Гражданско строителство“ инж. Стоян Шатов 
и неговият заместник инж. Максим Кънев, акад. Ге-
орги Марков, д-р Иван Гранитски и др. Събитието 
бе уважено и от председателя на УС на КСБ инж. 
Илиян Терзиев. 

Домакинът и председател на секция „Строители 
воини“ ген. Борис Анакиев поздрави присъстващите 
по случай Деня на строителя. „Уважаеми колеги и гос-
ти, официално професионалният празник на бранша 
Димитровден се чества на 26 октомври. Тази година 
умишлено решихме да го отбележим малко по-късно, 
за да могат всички да го отпразнуват със своите 
колективи и близки. Надявам се в бъдеще да имаме и 
свой клуб, в който да можем да провеждаме подобни 
знакови събития“, заяви ген. Анакиев.

Петър Терзиев, 
ОП на КСБ – Стара Загора 

На 30 октомври в рес-
торант „Зеленият хълм“ 
Областното представи-
телство на КСБ в Стара 
Загора проведе тържество 
по случай Деня на строите-
ля. Официални гости на съ-
битието бяха областният 
управител на Стара Загора 
Гергана Микова, зам.-кмето-
вете на община Стара Заго-
ра по „Устройство на тери-
торията, строителството 
и инвестициите“ инж. Янчо 
Калоянов и на Казанлък по 
„Инфраструктура, строи-
телство и транспорт“ Дани-
ела Коева, Веска Узунова-Ки-
рова, директор на Дирекция 
„Строителство и инвести-
ции“ на община Ст. Загора, 

Добромир Дерменджиев, ръ-
ководител звено „Инвести-
торски контрол“ на община 
Ст. Загора, председателите 
на регионалните колегии на 
Камарата на архитектите 
в България арх. Петър Киря-
ков и на Камарата на инже-
нерите в инвестиционното 
проектиране инж. Стефко 
Драгов. 

Инж. Петко Балабанов 

откри тържеството и поже-
ла на бранша повече работа, 
успехи и по-малко труднос-
ти при осъществяване на 
дейността си.

Гергана Микова също 
поздрави всички строите-
ли с празника и пожела пол-
зотворна работа и успехи 
занапред. Инж. Янчо Калоя-
нов поднесе приветствие 
от кмета на Стара Загора 

то Вие правите от душа и 
сърце. Ние от община Бургас 
разчитаме на Вас да създа-
вате все по-красиви сгради, 
улици и инфраструктурни 
съоръжения“, каза инж. Чанка 
Коралска и поднесе поздра-
вителен адрес от кмета на 
Бургас Димитър Николов.

Марина Бошнакова, коя-
то е организатор на редица 
благотворителни инициа-
тиви в града, поднесе благо-
дарности към инж. Николай 
Николов по повод изключи-

телната му подкрепа към 
каузата за подпомагане на 
Бургаската опера.

По традиция търже-
ството продължи с връчва-
не на годишните награди 
на Областното предста-
вителство за най-добра 
строителна практика през 
2017 - 2018 г. „Строител на 
годината“ стана „Планекс 
Бургас” ООД с управител 
инж. Людмил Митов. Награ-
дата му бе връчена от проф. 

Турманова за детска градина 
в жк „Меден рудник”. Отличи-
ето „Принос за Бургас” оти-
де при Димитър Янакиев от 
„Мидия Груп Холдинг” АД. Той 
получи приза от Красимир 
Стойчев.

С наградата „Знак за 
качество 2018“ бяха удос-
тоени:

„Трансстрой ЕКО“ ООД 
с управител инж. Петър Или-
ев - за реконструкция на ул. 
„Лермонтов“ в Бургас;

Консорциум „БТСС” 
Д З З Д ,  с ъ с т а в е н  о т 
„Билдникс“ ЕООД - инж. Ни-
колай Николов, „Термал Ин-
женеринг“ ООД - инж. Тодор 
Андонов, „СМК - Монтажи” 
АД  - инж. Недялко Недялков, 
и „СРЕГИ“ ООД  -  инж. Георги 
Младенов. Призът е за учас-
тие в санирането на бл. 9, 
жк „Изгрев”;

ПГСАГ „Кольо Фичето“ 
- инж. Даниела Симеонова 
получи приз за изключително 
добре подготвени кадри за 
строителството.

На празника строите-
лите разиграха символична 
томбола, приходите от коя-
то  ще бъдат дарени в полза 
на инициативата за осигу-
ряване на стипендия на из-
явен зрелостник  от ПГСАГ 
„Кольо Фичето” за отличен 
успех и постигнати високи 
резултати на национални 
състезания. 

Снимки авторите

НКСВ

Живко Тодоров, както и от 
свое име. Инж. Калоянов 
очерта бъдещите инвес-
тиционни проекти на мест-
ната администрация. Той 
подчерта важността на съ-
трудничеството между ОП 
на КСБ – Стара Загора, и 
общината. Поздравлението 
от община Казанлък бе на-
правено от Даниела Коева. 

На тържеството за де-
сети път бяха връчени на-
градите на ОП на КСБ - Ста-
ра Загора. Голямата награда 
„Строител на годината” взе 
„ПСК Ес Би Ес“ АД с изп. ди-
ректор Диана Мандажиева. 
В раздел Първа група - ви-
соко строителство, бе от-
личен „Лесо инвест“ ООД с 
управител  Христо Михалев. 
Фирма „Рудин“ ООД с упра-
вител Живко Желев спечели 
в раздел Трета група, стро-
ежи от енергийната инфра-
структура. Във Втора и 
Четвърта група награди не 
се присъдиха.

теля на Общински съвет 
– Плевен, Мартин Митев, 
от Съюза на архитектите 
и РКСВ.

След това присъст-
ващите бяха запознати с 
решението на Областния 
съвет на ОП на КСБ - Пле-
вен, взето на заседание на 
25 октомври на комисия в 
състав инж. Венцислав Не-
дялков и Станислава Босе-
ва-Минковска, изготвила 
класацията след приключи-
лата процедура по чл. 20, 
ал. 2 от ЗКС. Председате-

лят на ОП на КСБ – Плевен, 
Милен Илиев връчи корони 
и грамоти  на „Хоризонт-
Плевен“ ЕООД, „Бетонекс 
- Нешкови и СИЕ“ СД, „Ни-
тов –Инженеринг“ ЕООД, 
„ПСТ – Плевен“  ЕООД, 
„Таси“ ООД, „Водоснабдява-
не и канализация – Плевен“ 
ООД и „Милкана“ ООД.

За доброто настро-
ение на гостите се по-
грижи танцова формация 
Клуб „Българско хоро“ с 
художествен ръководител 
Олга Мустакова. 
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Мартина Кръстева, 
експерт КСБ 

Европейският индекс 
на уменията на Cedefop - 
European Skills Index (ESI), 
прави възможен анализа на 
резултатността на сис-
темите за умения между 
отделните държави членки 
на Европейския съюз (ЕС). 
ESI разглежда ключови въ-
проси: Къде сме ние? Какво 
трябва да подобрим? Как се 
справяме в сравнение с дру-
гите? Доколко сме напред-
нали? Отговорите могат 
да помогнат на държавите 
членки в работата им по 
постигане на общите ико-
номически и социални цели 
на ЕС. Базата от умения в 
Европа се разглежда като 
основна движеща сила в 
стремежа към създаване на 
повече работни места и към 
устойчив растеж. Индексът 
отразява не само уменията 
и компетентността на хо-
рата, техните постижения 
и възможностите за обу-
чение. Другите аспекти са 
не по-малко важни – колко и 
кои групи са икономически 
активни и до каква степен 
техните умения се използ-
ват.    

Системите за умения са 

сложни. 

Доколко добре се раз-
виват, зависи до голяма 
степен от способността 
им да реагират на външни-
те фактори, които засягат 
предлагането и търсенето 
на умения както в момента, 
така и в бъдеще. Държави-
те трябва да следят как 
образованието, обучението 
и политиките за пазара на 
труда отговарят на нужди-
те на техните икономики и 
общества. Европейската ко-
мисия наблюдава напредъка 
на страните в областта на 
икономическата и социална-
та политика. Използвани са 
различни показатели за ин-
формиране в процеса на взе-
мане на решения. Така напри-
мер социалната таблица за 
постигнатите резултати 
подкрепя Европейския стълб 
на социалните права и цел-
та му да създаде справедли-
ви и добре функциониращи 
пазари на труда. Досега 
обаче не е имало нито една 
мярка, която да оцени и срав-
ни колко добре функционират 
системите за умения, нито 
има лесен отговор на въ-
проса как могат да станат 
по-ефективни. За да запълни 
тази празнота, Cedefop раз-
работи Европейския индекс 
на уменията - комбиниран 
показател, измерващ ефек-
тивността на системите 
на ЕС за умения. 

Той показва разстоя-

нието до „идеалните“ 

резултати на държавите 

членки.

Това идеално изпълнение 
е избрано като най-високото 
постижение от всяка стра-

на за период от 7 години. 
Представянето е мащаби-
рано до 100 и данните от 
всички страни се изчисляват 
и сравняват с него. 

Индексът се състои от 
три стълба:

1. Развитие на умени-

ята - представя обучител-
ната и образователната 
дейност на държавата и 
непосредствените й ре-
зултати по отношение на 
развитите умения. Включ-
ва две подразделения с цел 
разграничаване на задължи-
телните от останалите 
обучителни дейности. За-

дължителното образование 
съдържа три показателя за 
измерване на качеството, 
участието и постиженията 
- относителен дял на учени-
ци към учители; дял от насе-
лението на възраст между 
15 и 64 г., имащи най-малко 
средно образование; резул-
татите по четене, мате-
матика и науки на лица над 
15 г. Другото образование 
включва 3 показателя за из-
мерване на участието и по-
стиженията в дейностите 
за учене през целия живот 
- скорошно участие в обу-
чение; високи компютърни 

умения и др. Първият пока-
зател съответства на една 
от целите на ЕС в областта 
на обучението за 2020 г., а 
именно да достигне до учас-
тието на 15% възрастни в 
учене.

2. Активиране на умени-

ята - включва показатели за 
прехода от образование към 
заетост заедно с нивата на 
активност на пазара на тру-
да за различните групи от 
населението с цел иденти-
фицирането им. Направление 
„преход към работа“ включва 
два показателя: преждевре-
менно напускащи обучение и 

наскоро започнали работа. 
Първият съответства на 
целта на ЕС в областта на 
образованието и обучението 
за 2020 г. за намаляване броя 
на преждевременно напусна-
лите образование и обучение 
под 10%, а втория - дял от 
82% заетост на скорошно 
завършилите. Направление 
„участие на пазара на тру-
да“ включва 2 показателя 
за измерване активността 
на различните групи от на-
селението - процент на ак-
тивност на основното рабо-
тещо население (25 - 54 г.); 
и младежка активност (на 
възраст 20 - 24 г.).

3. Съчетаване на уме-

нията – представя степен-
та на успешно използване на 
уменията или степента, до 
която те са ефективно съ-
четани на пазара на труда. 
Това може да се наблюдава 
под формата на работни 
места и наличие на несъот-
ветствия - безработица, не-
достиг, излишък или непълно 
използване на уменията на 
пазара на труда. Включени 
са две направления, за да се 
разграничат недостигът 
от несъответствието на 
умения. Първото съдържа 
два показателя – дългосроч-
на безработица и такава 
на работещите на непъ-
лен работен ден. Второто 
направление – несъответ-
ствието на умения, включ-
ва три показателя: на ниво 
висше образование (лица с 
висше образование, които 
имат работа, която не го 
изисква), дял на нископла-
тените и степента на не-

съответствие в квалифика-
цията (степента, в която 
равнището на образование 
на всеки служител съответ-
ства на  професията). 

Каква е ползата от  

Европейския индекс на 

уменията? 

Неговата структура 
отразява мрежата от об-
ласти на политиката, кои-
то оказват влияние върху 
постигането на резултат-
ност. Той се основава на 
показатели, които са се 
доказали уместни за тази 
цел, като например данни от 
проучването на работната 
сила на ЕС и Програмата за 
международно оценяване на 
учениците. По интуитивен 
и лесен начин индексът по-
сочва възможностите за 
подобрение и към области-
те, върху които страните 
трябва да се фокусират. 
Той може също така да се 
използва, за да се хвърли 
светлина върху връзката 
между различните външни 
фактори и резултатите 
от системата за умения на 
дадена страна за нейната 
икономика. Насърчава диало-
га между различните учас-
тници в областта на об-
разованието и обучението, 
заетостта, икономическа-
та и социалната политика. 
Тъй като показва разликите 
в ефективността на от-
делните държави, индексът 
съдейства за сравнителен 
анализ и насърчава и подкре-
пя политиките по образова-
ние и обучение. 
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ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

 Лого на компанията на гърба на сцената на събитието
 Изложбен щанд пред заседателната зала
 Влагане на рекламни материали в информационния пакет  

     на всеки участник
 Презентация – 10 мин.
 3 безплатни пропуска за събитието
 30% отстъпка от таксата за участие за всеки  

    следващ участник
 Реклама във в. „Строител“ – 1 страница
 Реклама в сп. „Булаква“ – 1 страница

Цена на пакета: 5000 лв. (без ДДС)

Предлагаме Ви следните партньорски пакети:

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ – 125 лв. (без ДДС)
ЗАПЛАЩАНЕ с банков превод по следната банкова сметка:

„Вестник Строител“ ЕАД 
Райфайзенбанк България    BIC: RZBBBGSF  
IBAN: BG27RZBB91551004809103
Представителите на законодателната, държавната и  
местната власт не заплащат такса за участие.

Защо да бъдете наш партньор:

 Ще представим Вашата компания пред точната аудитория
 Ще промотираме Вашия опит, продукти и услуги
 Ще предоставим възможности за разширяване на Вашите бизнес контакти

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

ТЕМИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

1. Състояние на ВиК сектора – финансиране, проектиране, строителство и експлоатация.
2. Най-добри налични технологии – български и чуждестранен опит.
3. Успешни реализации – примери у нас и в чужбина.
ПРЕЗЕНТАЦИИ

Доклади и презентации на успешни реа лизации ще бъдат изнесени от поканени лектори 
от ведомства и фирми.

КАТО СПЕЦИАЛНИ ГОСТИ ЩЕ БЪДАТ ПОКАНЕНИ

Вицепремиерът Томислав Дончев
Министърът на околната среда и водите Нено Димов
Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов
Изп. директор на ДФ „Земеделие“ Живко Живков

ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

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

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

Цена на пакета: 3500 лв. (без ДДС)

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

За контакти: 

Калоян Станчев, тел.: 0884 202 257

e-mail: events_vestnikstroitel@abv.bg 

             news.stroitel@gmail.com

BG20102

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

ПАРТНЬОР

 Лого на компанията на гърба на сцената на събитието
 Реклама във в. „Строител“ – 1/2 страница
 Лого на компанията на корицата на сп. „Булаква“
 1 безплатен пропуск

Цена на пакета: 2000 лв. (без ДДС)
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Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева

Организацията за по-
срещане на зимния сезон и 
почистването на републи-
канските пътища в стра-
ната е добра, съобщиха от 
Министерството на регио-
налното развитие и благоу-
стройството (МРРБ). Това 
е станало ясно след среща 
във ведомството, на която 
директорите на област-
ните пътни управления са 
докладвали за хода на под-
готовката пред министъра 
на регионалното развитие 

и благоустройството Петя 
Аврамова, председателя на 
Управителния съвет (УС) 
на Агенция „Пътна инфра-
структура“ (АПИ) инж. Све-
тослав Глосов и на членове-
те на УС на АПИ инж. Дончо 
Атанасов и инж. Веселин 
Давидов.

Направена е проверка на 
пътноподдържащите фирми 
във всички области, която е 
показала, че са доставени 
над 60% от необходимите 
количества инертни и хими-
чески материали за цялата 
страна. В ход е преоборуд-
ването на машините. По-

голямата част от нужната 
техника вече е разположена 
в пунктовете. Останалите 
машини работят на обекти, 
като компаниите са декла-
рирали готовност при необ-

ходимост да бъдат преобо-
рудвани в кратки срокове.

„Започва монтирането 
на снегозащитни прегради. 
Изискване към всяко об-
ластно пътно управление е 

то да разполага с минимум 
5 км такива съоръжения. В 
областите, където тради-
ционно има големи снегона-
вявания, са осигурени и ще 
бъдат монтирани прегради 

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) стар-
тира тръжна процедура за изработването на 
технически проекти за основния ремонт на над 
117 километра републикански пътища в област 
Бургас. От АПИ обясняват, че въз основа на проек-
тите, които ще бъдат направени, след това ще се 
рехабилитират 59 км от пътя Царево – Малко Тър-
ново, близо 25 км от Босна – Визица, около 22 км 
от Росен - Веселие – Ясна поляна и около 12 км от 
Ново Паничарево – Ясна поляна. Общата индика-
тивна стойност на обществената поръчката е 
1 345 000 лв. без ДДС. Средствата са осигурени 
от бюджета на АПИ.

Търгът е в 4 обособени позиции (ОП):
- ОП1 – път II-99 Царево – Малко Търново 

от км. 58+000 до км. 117+000, обща дължина 59 км. 
Индикативната стойност е 710 хил. лв. без ДДС;

- ОП2 – път III-907 (Маринка - Звездец) - 
Визица - (Царево - М. Търново) от км. 0+000 до 

км. 24+781, с обща дължина 24,781 км и прогнозна 
стойност 295 хил. лв. без ДДС;

- ОП3 – път III-992 Росен - Веселие - Ясна 
поляна от км. 0+000 до км. 21+676, обща дължина 
21,676 км. Индикативната стойност е 220 хил. лв. 
без ДДС;

- ОП4 - път III-9009 Ново Паничарево - Ясна 
поляна от км. 0+000 до км. 11+885, с обща дължина 
11,885 км и прогнозна стойност 120 хил. лв. без 
ДДС.

Бъдещите изпълнители ще извършат инженер-
но-геоложки проучвания и геодезически замерва-
ния, конструктивно обследване на съоръженията 
и ще изготвят технически проекти за основен ре-
монт на пътните отсечки. С изработените про-
екти ще бъдат уточнени необходимите ремонтни 
дейности и тяхната индикативна стойност.

Кандидатите могат да подават офертите си 
до 6 декември.

Подписан е договорът за изработването на технически проект при 
предстоящите ремонтно-възстановителни работи на тунел „Правешки 
ханове“ на АМ „Хемус“. Съоръжението при 54-ти километър на автома-
гистралата е с дължина 834 м и е част от трансевропейската пътна 
мрежа. В експлоатация е от 1999 г. Въз основа на проекта, който ще бъде 
изготвен, след това ще бъдат предприети необходимите строителни 
дейности.

Стойността на договора за проектиране е 193 062 лв. с ДДС. Изпълни-
тел е „Виа План“ ЕООД. Срокът за изработването му е 150 дни. Предвидено 
е извършването на геодезически измервания, конструктивно обследване 
на тунела, при необходимост инженерно-геоложки проучвания и представя-
не на технически доклад с проектно предложение за ремонтно-възстано-
вителни работи на съоръжението. Целта е да се предвидят всички нужни 
мерки и дейности, които трябва да се изпълнят в тунел „Правешки ханове“, 
в съответствие с изискванията на Наредбата за технически правила и 
норми за проектиране на пътни тунели.

Предстои през ноември т.г. да бъдат сключени и договорите за про-
ектиране на ремонтните работи в тунел „Топли дол“ на АМ „Хемус“ и в 
„Траянови врата“ на АМ „Тракия“.

с по-голяма обща дължина. С 
цел по-добра организация и 
за да няма бедстващи хора, 
при необходимост пътища-
та ще бъдат затваряни за 
почистване до осигуряване 
на тяхната пропускливост“, 
информираха още от МРРБ.

От ведомството обяви-
ха още, че до края на ноем-
ври ще приключат преван-
тивните ремонти, които 
се извършват по отсечки 
от републиканската пътна 
мрежа. Дотогава ще завър-
ши и полагането на марки-
ровка по пътни участъци. 
„Продължава почистването 
на растителност с цел по-
добряване на видимостта“, 
допълват от министер-
ството.
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Амбициозната строителна програма до 2021 г. е за 
38 млн. лв., през 2019 г. разпределят 10% от стойността 

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Местният парламент в 
Пловдив одобри на послед-
ната си сесия бюджета 
на общината за големите 
инфраструктурни про-
екти, изчислени на общо 
38 млн. лв. Те са за рекон-
струкцията на стадион 
„Пловдив“, изграждане на 
басейн с олимпийски разме-
ри до сегашния „Младост“, 
обновяване на Дондукова-
та градина и реализацията 
на пътния възел „Модър – 
Царевец“. 10% от парите 
се предвиждат в бюджета 
за 2019 г., а останалата 
част - в следващите две 
години. 

За стадиона в 2019 г. ще 
бъдат заложени 300 000 лв., 
а за 2020 г. и 2021 г. – по 
7 350 000 лв. Разчетено е, 
че с тези 15 млн. лв. може 

да се изпълнят първите 4 
подобекта: нови стомано-
бетонни трибуни на мяс-
тото на земно насипните, 
съгласно изискванията на 
УЕФА и ФИФА; осъвременя-
ване на лекоатлетическа-
та писта и прилежащите 
площи; ремонт на центра-
лен блок – ложа на сектор 
„А“ и нова козирка. 

За плувен комплекс 
„Младост“ с 50-метров 

басейн са предвидени 
12 840 000 лв. Следваща-
та година ще се заделят 
2 000 000 лв., а други-
те два транша ще са по 
5 420 000 лв. 

Дондуковата градина 
ще струва 3 863 201 лв. 
С п о р е д  р е ш е н и е т о 
500 000 лв. от тях се заде-
лят в бюджета за 2019 г. и 
още 3 363 201 лв. за 2020 г. 

12 млн. лв.  е стой-

ността на пътната връз-
ка „Модър – Царевец“, 
като 1 млн. лв. се залага 
за старт в бюджета за 
2019 г., а по 5,5 млн. лв. – 
за всяка следваща година. 
Дължината на цялото тра-
се е 760 м, като започва 
от „Коматевско шосе“ и 
свършва на бул. „Хаджи Ди-
митър“. От южната стра-
на ще има подлез, трото-
ари, широки по 2,5 м и с 
рампи за трудноподвижни 
хора. В първоначалния ва-
риант има и три кръстови-
ща, които ще бъдат ремон-
тирани, за да обслужват 
подлеза  на  „Коматевско 
шосе“, ул. „Колхида“ и бул. 
„Хаджи Димитър“. За оси-
гуряването на връзката с 
другите улици ще бъдат 
изградени и локални плат-
на. Очаква се съвсем скоро 
да бъде пусната общест-
вена поръчка за този лот, 
чийто пробив вече е напра-

„25-метрова кула във вид на шумерски храм ще бъде 
изградена на бул. „Цар Борис III Обединител“ в Пловдив 
за откриващото събитие на „Пловдив - Европейска 
столица на културата 2019 г.“ на 12 януари“, разкри 
кметът Иван Тотев.

Съоръжението ще е стъпаловидно, на различни 
нива, с много сцени и на разстояние от 10 м няма да 
се допускат хора, за да се вижда от целия булевард. 
Шосето ще бъде затворено още от 27 декември, за да 
може да се премахнат мантинелите. По ул. „Гладстон“ 
също няма да преминават автомобили по време на от-
криващото събитие, защото там ще има публика. Ще 
бъде освободен и паркингът на хотел „Тримонциум“. 

„Шатра върху площ от 600 кв. м ще бъде разположе-
на пред пощата, пред общината също ще има шатра, 
където ще се предлага храна. Сред официалните лица 
ще има членове на ЕК, кметове на европейски градове 
като този на Дрезден, който вече е потвърдил, че ще 
присъства“, сподели още Тотев. 

„Скоро ще приключи работата по асфалтирането на 
ул. „Боянска“ в столичния кв. Витоша“, съобщи зам.-кме-
тът на Столичната община Евгени Крусев при инспек-
ция на обекта. По думите му със завършването на тази 
отсечка ще се затвори сезонът на летните ремонти в 
столицата. Тази година са обновени стотици улици, а 
общата стойност на капиталовите разходи за текуща 
поддръжка е 40 млн. лв.

На ул. „Боянска“, която е трябвало да бъде направена 
за 25 дни, има забавяне заради възникнали конструктив-
ни промени с подземната комуникация. Изпълнител е 
„ПСТ Груп“ ЕАД, който освен полагане на асфалта ще 
изгради канавки и тротоари с осветление. Ремонтът 
е решил един от основните проблеми по трасето – за-
държането на вода в ниската част. 

Според Крусев до началото на зимния сезон ще бъ-
дат завършени и всички пътни ремонти в кв. „Витоша”, 
където това лято са инвестирани сериозни средства.

Ямбол обяви намерението си 
да вземе дългосрочен заем в раз-
мер на 9 млн. евро за подобряване 
на инфраструктурата на града, 
съобщиха от общинския пресцен-
тър. Предвижда се срокът за из-
плащане на главницата да бъде до 
12 години с две гратисен период и 
при лихвен процент до 2,5 на сто.

Средствата ще бъдат вложе-
ни в реализирането на 15 значими 
обекта от техническата и соци-

алната инфраструктура. Сред тях 
са изграждане и модернизация на 
уличното осветление в целия град, 
поставяне на видео наблюдение в 
най-невралгичните му точки, ре-
конструкция на улици в централ-
ната част и в някои квартали. 
Предвижда се обособяване на зони 
за паркиране и благоустройство 
на околните пространства, както 
и направа на велоалеи по основни 
пътни артерии.

През следващата година об-
щина Лом ще получи 2,7 млн. лв. 
за изграждане на още два етапа 
от довеждащия водопровод от 
помпената станция при с. Добри 
дол до града, съобщиха от мест-
ната управа. 

Кметът Пенка Пенкова и 
депутатът Дилян Димитров 
са били уверени в това от ми-
нистъра на  регионалното раз-
витие и благоустройството 

Петя Аврамова и зам.-министър 
Николай Нанков. Целта е трай-
но решаване на водния проблем 
в общината, който засяга около 
30 000 души. Парите за следва-
щите етапи ще бъдат заложени 
в бюджета на МРРБ за 2019 г.

Заради авария в довеждащия 
водопровод от 16 до 22 октом-
ври т.г. в Лом нямаше вода и 
беше обявено бедствено поло-
жение.

През 2017 г. и 2018 г. об-
щина Лом е получила от МРРБ 
1 636 965 лв. и е изградила с тях 
първи етап от нов напорен во-
допровод в района на помпена-
та станция край с. Добри дол. 
За останалите четири, които 
включват и подмяна на аморти-
зирани тръби, полагани преди 
50 години, са необходими още 
4 644 415 лв., уточниха от об-
щинската управа.

вен от НКЖИ под линията 
Пловдив – София. Кметът 
Иван Тотев съобщи, че 
поръчката ще бъде на ин-
женеринг, основавайки се 
на първоначалния проект, 

който трябва да бъде пре-
работен. Върху новоизгра-
дения надлез се предвижда 
паркинг между ул. „София” 
и жп линиите, който ще е 
широк 35 м и дълъг 43 м. 

В Банско бе направена 
символичната първа копка 
по проекта за изгражда-
не на подпорни стени по 
двата бряга на р. Глазне. 
Договорът за строител-
но-монтажните работи 
бе подписан с изпълните-
лите от „Ес Джи 81” ЕООД 
преди дни и е на стойност 
731 000 лв. 554 600 лв. от 
сумата са осигурени от 
държавния бюджет с по-
становление от 2017 г., а 
останалите са от общи-
ната. Обектът трябва да 
бъде завършен през април 
2019 г.

„Основната цел на 
дейностите е да намалим 
риска от наводнения. Ко-
ритото на реката в посо-
чения участък е проекти-
рано през 60-те и 70-те 
години на миналия век. С 
разрастването на града 
е необходимо да се кориги-
ра формата на стените, 
както и да се продължат 
те до мястото на слива-
не на реките Демянишка и 
Бъндеришка в Пирин. Това 
обаче не е всичко, а само 

началото на един по-маща-
бен проект за цялостно по-
добряване на градската ин-
фраструктура в тази зона 
на Банско в няколко посоки. 
На първо място с корекци-
ята на подпорните стени 
ще освободим място за 
изграждането на улица, ус-
поредна на ул. „Пирин”, към 
туристическата зона. Така 
ще пренасочим трафика по 
алтернативен маршрут и 
ще облекчим движението 
в пиковите периоди“, каза 
кметът Георги Икономов.

По думите му още тази 
година ще се монтира кра-
сив пешеходен мост на 
мястото на този, който 
падна вследствие на обил-
ните валежи през ноември 
2016 г., когато реката из-
лезе от коритото и заля 
хотелите. Разработен е 
и проект за облагородява-
не на терените от двете 
страни на водоема, които 
ще бъдат обособени като 
паркови зони с площадки за 
игра и спорт. 

„Ще разделим предви-
дените градоустройстве-

ни подобрения на етапи 
и ще ги реализираме през 
следващите години. А сега 

пожелавам успех на изпъл-
нителите“, каза още Ико-
номов. 
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Георги Сотиров

Разцветът на Сердика – Средец 
–Триадица – София, на тракийската, 
античната, средновековната и мо-
дерната столица на България, е район 
„Средец“. Тук са съсредоточени голе-
мите забележителности – Ротондата 
„Свети Георги“, Народното събрание, 
Президентството,  повечето минис-
терства, СУ „Св. Климент Охридски“,  

БАН, Националната художествена гале-
рия, БНБ, Столичната библиотека. 

Софиянци и многобройните гости 
задължително познават и посещават 
храм-паметниците „Св. Неделя“, „Св. 
Седмочисленици“, „Св. Петка Стара“, 
Руската църква, старинната църква 
„Св. Николай Мирликийски Чудотворец“ 
и Светия синод на Българската право-
славна църква. Духовни знаци в памет-
та на поколения българи са паметникът 

на Цар Освободител и „Орлов мост”. 
Името на последния идва от бронзови-
те статуи на орли – негови символич-
ни покровители и защитници. Именно 
тук за пръв път през 1878 г., съглас-
но Сан-Стефанския мирен договор, са 
посрещнати българските затворници 
от Диарбекир, надигнали глас срещу 
османското иго.

В район „Средец“ са и едни от най-
предпочитаните места за отдих, за-

бавления и игри. Тук е и живописната 
улица „Цар Иван Асен II“, където лесно 
ще усетите и автентичната атмосфе-
ра на нашата столица. За всичко това, 
с което администрацията се грижи за 
своите съграждани като ползватели на 
услугите на районното ръководство, за 
строителните делници по улиците на 
същинския център на столичния град 
разговаряхме с г-жа Мария Ачкова, 
кмет на район „Средец”. 

Г-жо Ачкова, район 

„Средец“ е истински ад-

министративен, поли-

тически, културен, об-

разователен, духовен, 

търговски ,  бизнес  и 

спортен център на сто-

лицата. Както казвате, 

той е сърцето на София. 

Като централен район 
с относително неголяма 
територия „Средец“ не e 
притегателен за мащаб-
ни частни инвестиции. Тук 
застрояването е обвър-
зано с по-тежки градоус-
тройствени ограничения 
– малки парцели с различни 
форми на съсобственост 
и ограничени вещни права, 
наличие на множество ре-
зервати с различен режим 
на защита. В този смисъл 
не бих казала, че в „Сре-
дец” има особено много 
работа за българските 
строители. 

В центъра на столица-
та се изпълняват няколко 
големи инфраструктурни 
проекта по европейски 
оперативни програми, въз-
ложени от Столичната об-
щина (СО), по направление 
„Транспорт и транспортна 
инфраструктура“. Това са 
ремонтите на централна-
та градска част – Зона 2 
– ул. „Граф Игнатиев“ и 
част от Зона 4 – градин-
ките „Кристал“ и тази на 
СУ „Св. Климент Охридски“, 
финансирани по Оператив-

на програма „Региони в 
растеж 2014 – 2020“. Те се 
изпълняват от две от голе-
мите строителни фирми в 
България – „Джи Пи Груп“ АД 
и „ПСТ Груп“ ЕАД. Към тези 
проекти можем да добавим 
и III диаметър на метрото, 
финансиран по ОП „Транс-
порт и транспортна ин-
фраструктура“, с възложи-
тел „Метрополитен“ ЕАД. 

За в. „Строител“ има 

и нещо символично в 

това, че Вашата админи-

страция отговаря пред 

гражданите за архите-

ктурно-строителното 

наследство в района. 

Сред тях за Камарата на 

строителите в България 

един силен акцент е и па-

метникът на Цар Осво-

бодител. 

Използвам случая да 
честитя на българския 
строител професионал-
ния празник, който беше 
наскоро, на Димитровден. 
Действително на тери-
торията на „Средец“ има 
много различни обекти 
със статут на групови 
или единични недвижими 
културни ценности както 
от местно, така и от на-
ционално значение. Това са 
както сгради, така и па-
метници, археологически 
резервати, паркове и гра-
дини. Паметникът на Цар 
Освободител също със 

скорошната му рестав-
рация концентрира внима-
нието. Общественият фо-
кус в момента е насочен 
и към други емблематични 
за София обекти и сгради. 
Всички се вълнуват каква 
ще бъде съдбата на къща-
та на Гешов на бул. „П. Ев-
тимий“, тази на Фингов на 
ул. „Шипка“, на инж. Мом-
чилов – бившия Нотариат, 

на сградата на Софийска-
та митрополия, на къща-
та-музей „Пейо Яворов” 
на ул. „Георги С. Раковски“ 
136, на вече съборената 
Двойна къща на Мито-
ви на бул. „Васил Левски“, 
чийто статут „паметник 
на културата“ тази про-
лет бе възстановен от 
Националния институт за 
недвижимо културно на-

следство (НИНКН), на па-
метника на Съветската 
армия, който продължава 
да предизвиква сериозни 
полемики…

На емблематичната 

ул. „Георги С. Раковски“ 

са разположени голяма 

част от театрите на 

София, къщите-музеи на 

най-големите български 

поети и писатели, На-

ционалният литературен 

музей. Как изглеждат те 

днес?

На частта от ул. „Ге-
орги С. Раковски“, която 
е в район „Средец“, наис-
тина са разположени мно-
го емблематични сгради, 
свързани с градския жи-
вот, като започнем от 
Централния военен клуб, 

Мария Ачкова, кмет на район „Средец“:

Мария Ачкова е родена в София. Завършва право в Софийския 

университет „Св. Климент Охридски” и магистърска програма 

по „Право на ЕС“. Работи като юрисконсулт в Областната 

администрация – област София, в Държавната комисия по 

стоковите борси и тържищата (началник на отдел „Правен”), 

както и в Комисията за финансов надзор. В периода 2006 – 2010 г. е 

началник на отдел „Правен“ в Столичната община, район „Средец”, 

а през 2010 – 2015 г. работи в Управляващия  орган на Оперативна 

програма „Регионално развитие” 2007 – 2013. 

Избрана е за кмет на район „Средец“ на местните избори на  

1 ноември 2015 г. 
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минем през театрите 
„Българска армия“, „Съл-
за и смях“, „199“, НАТФИЗ, 
Столичната библиотека, 
къщата на Яворов и др. 
Всяка от тях е история 
– чрез външния вид и със-
тоянието си. Към всяка 
трябва да се подходи инди-
видуално. Най-важното е 
да бъде осъзнато тяхното 
значение, за да заработят 
съответните механизми 
и наистина да се положат 
усилия да бъдат запазени 
и поддържани по най-до-
брия и съвременен начин. 

Голяма част от зна-

ковите места на района 

днес са и голяма строи-

телна площадка. Как ре-

монтните дейности се 

отразяват на работата 

по ВиК мрежата, на тра-

сетата за топлофикация 

и другите подземни кому-

никации? 

Големите инфраструк-
турни ремонти, за които 
вече споменах, са много 
сложни и са с различни 
участници. Освен стро-
ителя, който действа по 
определени части на обек-
та, по подземната инфра-
структура пък работят 
експлоатационните дру-
жества – „Топлофикация“ 
и „Софийска вода“. Това 
изисква много добра кому-
никация и организация. Не-
обходимо е и хората през 
цялото време да бъдат 
добре информирани, а про-
ектите да се изпълняват 
при най-висока степен 
на публичност и прозрач-
ност, както и правим в 
момента. 

Какво е състоянието 

на улиците в района?

В района се включва 
целият квартал около ул. 
„Цар Иван Асен II“, улици-

те около „Шипка“ и „Сан 
Стефано“, около „Любен 
Каравелов“ и „Гургулят“. 
Те са си чисто квартал-
ни улички с атмосферата 
и очарованието си. Тук е 
и част от ж.к. „Яворов“, 
който пък е с алеи и меж-
дублокови пространства 
със зеленина и детски 
площадки. Улиците се об-
новяват и поддържат, как-
то и другите в града ни. В 
началото на годината при 
приемането на бюджета 
на СО са определени сред-
ства на база гъстота на 
населението и дължина на 
пътната инфраструкту-
ра. След това районният 
кмет предлага приори-
тетно улици за ремонт в 
рамките на определените 
за района му средства и 
те се възлагат от СО по 

силата на сключен много-
годишен договор.

Какво е състоянието 

на образователната ин-

фраструктура?

Говорим за центъра на 
града – тук училищата и 
детските градини винаги 
са желани от много хора. 
На територията на района 
има 7 общински училища, 4 
детски градини и 2 детски 
ясли. Отново подходът е 
различен към всяка сграда 
в зависимост от харак-
терните й особености. 38 
ОУ „Васил Априлов“ и 7 СУ 
„Свети Седмочисленици“ са 
паметници на културата. 
В момента един проект за 
ремонт и енергийна ефек-
тивност на 7-мо учили-
ще, възложен от нас, след 
дълги усилия и преработки 
беше одобрен от НИНКН. 
На нашата територия е 
и най-старото школо в 
София – 127 СУ „Иван Ден-
коглу“, което тази година 
ще празнува своята 170-а 

годишнина. Странно е, че 
именно това училище, кое-
то винаги е било свързано 
със спорта (тук са учили 
големи български състе-
затели, като например 
баскетболната легенда 
Георги Младенов), днес има 
проблем с базата, но се на-
дявам с общи усилия те да 
бъдат преодолени. 

Училищата са инсти-
туции с делегирани бю-
джети. Поддържането 
на базата им до голяма 
степен отразява и виж-
данията, планирането и 
мениджърските умения на 
директорите им. Работя в 
много добра координация 
с всички ръководители на 
нашите учебни и детски 
заведения, старая се да 
съм полезна с всичко, кое-
то мога. 

Грижата за младите 

семейства се изразява и 

в състоянието на спорт-

ните площадки, фитнес 

съоръженията на откри-

то, детските градини 

и т.н. Какви ремонтни 

дейности се извършват 

по тях?

В момента в района 
сме възложили направата 
на 3 нови детски площад-
ки. Миналата година бяха 
изградени 2 детски и една 
фитнес площадка. Подгот-
вени са 4 нови проекта, 
които сме представили 
на Столичната община за 
финансиране през следва-
щата година. По-голяма-
та част са в района на ул. 
„Цар Иван Асен II“. Отново 
статутът на паметници 
на културата прави всяка 
намеса в центъра по-труд-
на като организация. 

Какви са устройстве-

ните планове за разви-

тието на района и бъ-

дещите инвестиционни 

намерения, свързани с 

ново строителство?

В централната градска 
част има действащ подро-
бен устройствен план. На 
територията на „Средец“ 
попадат части от Интег-

рирания план за градско 
възстановяване и разви-
тие, приет през програм-
ния период 2007 – 2013 г. 
Въз основа на него се из-
пълняват и ремонтите, за 
които вече говорихме. От 
повече от година е в про-
цедура и изработването 
на проект за подробен ус-
тройствен план на люби-
мия ни централен градски 
парк – Борисовата гради-
на. Този процес също кон-
центрира висока степен 
на обществен интерес. 

Какво е състоянието 

на парковете и градини-

те в района? Каква грижа 

полага администрацията 

за тях? Как виждате раз-

витието им в бъдеще?

В големите паркове 
като Борисовата градина, 
Княжеската градина, Град-
ската градина, „Кристал” 
– решението се взима от 
дирекция „Зелени систе-
ми“. Като успех за район-
ната администрация от-
читам възстановяването 
на детската площадка и 
чешмата в градинка „Та-
кев“. Успяхме да намерим, 
да реставрираме и да по-
ставим обратно стату-
ята на Георги Чапкънов 
– „Похитената Европа“, 

която беше открадната 
преди повече от 10 години. 

Във Вашата „Пози-

ция относно ремонта на 

Централна градска част” 

казвате: „Убедена съм, че 

информиране и публич-

ност осветяват стра-

ховете и невежеството 

и че конструктивното и 

целенасочено гражданско 

участие подобрява ка-

чеството на управленски-

те решения”. Силна пози-

ция на един районен кмет. 

Неведнъж съм казвала, 
че хората от центъра на 
столицата са „по-специал-
ни“, с потенциал, с будно 
обществено съзнание. Те са 
добре информирани, имат 
високо мнение за себе си 
и съответно и изисквания 
към тези, които ги пред-
ставляват и управляват. В 
същото време общуването 
с тях не е лесно, защото 
те като че ли се чувстват 
леко обсадени и притисна-
ти от всички страни – 
това е неизбежно, когато 
си в центъра на нещо. Убе-
дена съм, че при постоянна 
и двустранна комуникация 
и изградено доверие те 
могат да бъдат безценен 
партньор и при взимането 
на решения. 

Снимки в. „Строител“
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Елица Илчева

Хайде на театър в Цен-
трална баня! Да идем на 
концерт в музея! Така ще се 
подканят столичани след 
около две години, ако се реа-
лизира идеята на общината 
помещенията на мъжкия и 
женския басейн в старата 
Централна минерална баня 
да се превърнат в зали за 
културни събития, а цялата 
сграда да бъде преобразена 
за нуждите на Музея за ис-
тория на София. Автор на 
идейния проект за реставра-
ция и адаптация на второто 
крило на банята, който общи-
ната е внесла за обсъждане в 
Столичния общински съвет 
(СОС), е арх. Станислав Кон-
стантинов, който още през 
1998 г. печели националния 
конкурс за адаптация на зда-
нието за нови нужди. Именно 
по неговия проект е рестав-
рирана и вече действащата 
част на обекта. Всеки, който 
е имал повод да влезе там, 
се радва на възстановения 
интериор. Отвън зданието 
също предизвиква възторг, 
но една разходка оттатък 
отворените помещения из-
дава, че то всъщност ден 
след ден се руши. 

Продължилите във вре-
мето доста опити тази 
половина от банята да бъде 

дадена на концесия за из-
граждане на балнеоцентър, 
който да запази старите й 
функции, се провалиха и

решението на местната 

власт в момента освен 

целесъобразно е и спаси-

телно. 

Според арх. Константи-
нов концепцията му запаз-
ва оригиналния интериор 
на помещенията, където 
са били мъжкият и жен-
ският басейн, и в този си 

вид с незначителна намеса 
те са идеални за културни 
събития, като театрал-
ни постановки, камерни 
концерти и дори може да 
се постави екран за кино-
прожекции. Оркестри като 
„Софийски солисти“, „Сим-
фониета София“ и 20 люби-
телски театрални съста-
ва имат нужда от подобно 
място, където „регулярно да 
развиват своята дейност“, 
потвърждава и зам.-кме-
тът на Столичната общи-
на по направление „Култу-
ра, образование, спорт и 
превенция на зависимости” 
доц. д-р Тодор Чобанов, кой-
то заедно с арх. Станислав 
Константинов разходи 
журналисти из порутената 
част на сградата на Цен-
трална баня. „Използването 
на други зали за тази цел, 
като например „България“, 
струва много пари на данъ-
коплатците, а и сградата 
на банята се нуждае от 
нов сценарий, защото се 
видя, че идеята за балнео-
център не е привлекателна 
за инвеститорите“, кате-
горичен е доц. Чобанов. Той 
припомни, че Централната 
минерална баня е изградена 
между 1906 и 1912 г. и е със 
статут на архитектурно-
художествена недвижима 
културна ценност от на-
ционално значение.

Общата площ на неиз-

ползваната в момента 

част е 7500 кв. м.

И двете зали имат и гор-
ни етажи, които ще могат 
да служат за балкони, на кои-
то ще се поставят седалки, 
а в дълбочината им ще се 
изложи поне още една част 
от богатството на инсти-
туцията, която съхранява 
120 000 експоната. Помеще-
нието на мъжкия басейн е с 
капацитет около 250 души, 
а на женския - около 150. С 
приобщаването на сутерена 
Музеят за история на София 
ще се сдобие с хранилища, 
реставрационни площи и 

ателиета, за да може сто-
личани да видят какво при-
тежават, а служителите да 
работят в привлекателна и 
отговаряща на изисквания-
та за съхранение на артефа-
кти среда. 

Приблизителната стой-
ност на 

инвестицията по ремон-

та и реставрацията ще е 

между 7 и 10 млн. лв. 

Това обаче не включва 
допълнителното техническо 
оборудване, което предстои 
да се закупи, като например 
аудио-визуални системи и 

       Общината иска да спаси        
        за разгръщане на        

на фасадите са дело на изтъкнатите български художници 
проф. Хараламби Тачев, проф. Стефан Димитров и камено-
делеца Георги Киселинчев.

Не по-малко въздействащ е и интериорът. Отворените 
общи пространства, елегантните ажурни метални парапе-
ти на виещите се видими стълби, стилни канделабри, леки 
решетки и остъклени прегради отварят достъп на погледа 
до всеки кът. 

Общинската минерална баня е затворена през 1986 г. 
Повече от 10 г. не се стопанисва и става свърталище на 
бездомници. През 1998 г. е взето решение сградата да се 
адаптира за Музей за история на София. Столичната об-
щина прави национален конкурс за проект за „Адаптация 
на общинска минерална баня за Музей на София с активно 
присъствие на минерална вода”, спечелен от колектив с ръ-
ководител арх. Станислав Константинов. През 2007 г. се 
взема ново решение от Столичния общински съвет, с което 
се предвижда да се изгради и СПА център и в последния ва-

риант за музейната част остават помещенията по запад-
ната и южната фасада на сградата и централното фоайе 
с разгъната площ на четирите нива приблизително 7400 
кв. м. Към тях се добавят и два от общо четири от вътреш-
ните дворове, които са от двете страни на централното 
фоайе. С подкрепа на Оперативна програма „Регионално раз-
витие 2007 – 2013“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския 
фонд за регионално развитие, е извършена реконструкция 
на частта, отредена за музей, разположена в 11 зали с обща 
експозиционна площ 3783 кв. м. 

Изградена е и новата геотермална централа за нужди-
те на музея. За намаляване на експлоатационните разходи 
е изпълнено алтернативно решение за топлозахранване 
на обекта чрез индиректно използване на геотермалната 
вода, при което след като премине през ОВ инсталациите, 
температурата на минералната вода спада с 3 - 4 градуса, 
но се запазват питейните й качества и може отново да 
бъде използвана за водоналиване или за други нужди.

Изграждането на „нова модерна банска постройка в цен-
търа на София за оползотворяването на горещия терма-
лен извор“ започва през 1906 г. Сградата е завършена през 
1912 г., а на 1 май 1913 г. е открита за посещения. Автори 
на идейния проект са австрийският архитект Фридрих 
Грюнангер и забележителният български архитект Петко 
Момчилов, а работният е дело само на Момчилов. 

Във външното оформление хармонично се съчетават 
различни архитектурни стилове и тенденции, характер-
ни за първото десетилетие на XX век в България, както 
и влияния от средновековното българско строително из-
куство. Фасадата впечатлява с майоликовата си украса, 
каменната пластика и декоративно оформените куполи на 
централното тяло и страничните крила. 

Високите художествени постижения при оформлението 
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Уникалните метални парапети са дело на водещи европейски 

производители и ще бъдат реставрирани с най-голямо внимание

Арх. Станислав Константинов представи пред журналисти 

идейната си разработка, за която вярва, че е спасителна 

за сградата и иновативна като концепция за градско 

пространство, което ще живее собствен живот

120 000 са експонатите, които съхранява музеят, като най-ценни 

са запазените предмети от обзавеждането на царския дворец
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       емблематичното здание с проект 
       Музея за история на София 

Старите сгради трябва да добиват 
нови функции. Вижте генезиса на този 
проект, който се прави стъпка по стъпка, 
и ако бъде осъществен докрай, ще имаме 
един европейски музей, който София заслу-
жава. Затова се борим да получим това 
пространство и молбата ни е да бъдем 
подкрепени от обществото.

Проектът е изключително значим, той 
е част от всичко, случващо се в София, 
която не е била обгрижвана така, както 
сега, през цялото време от промените 
до днес. Той е част от големите усилия, 
които издигат столицата на високо ев-
ропейско ниво, а приказките за павета 
принизяват усилията на ръководството 
и на архитектите да се види направено-
то, да се усети, че можем. Вероятно има 
и грешки, което е нормално, но се върви 
в най-правилната посока и това никой не 
трябва да го забравя. Огорчен съм от гру-
па хора, които крещят, за да омаловажат 
направеното. 

Всичко в идейната ни концепция пред-
вижда да се запази оригиналната визия, 
изровените към момента плочки, които 
са съхранени на купчини в неремонтира-
ните зали, ще бъдат реставрирани една 
по една, за да се върнат по местата им. 
Работили сме без компромис, така както 
и тези, които са строили сградата и дори 
в ония бедни години след Освобождението 
са купували най- добрите материали от 
водещите европейски фирми.

Освен че споделяме мисията да съхра-
ним зданието, сме мислили и за това, как 
София да има музей, който ние нарекохме 
градски дом или жив музей. Място, където 
хората могат да дойдат не само за да съ-
преживяват историята, но да участват в 
ред мероприятия, които са свързани със 
социалния им живот, и това ще се случва 
тук. Интересът все повече се увеличава, 

като годишно в сградата на банята вли-
зат по 70 000 души.

В проекта се отдава почит на вода-
та и се прави препратка към функцията, 
която е имало това прекрасно здание. В 
централната зала ще направим вита 
стълба като ДНК спирала около извора, а 
пространството ще носи името „Градът 
край извора – Римска Сердика“ и именно 
там по най-модерен начин ще бъдат изло-
жени всички експонати, свързани с живи-
телната течност. 

Най-красивите неща в сградата от ар-
хитектурна гледна точка са басейните. 
Самата пластика на пространствата им 
е толкова хубава, че те наистина като че 
ли са създадени за това, което предлага-
ме – да ги превърнем в многофункционални 
зали. Те ще действат и независимо от му-
зея, и свързано с музея. Ще намерим място 
за изключително сериозната тема – гра-
доустройството след Освобождението, 
на която днес не е отдадено заслуженото 
внимание. Децата ще могат да се докос-
нат до историята на столицата чрез 
ателиета, в които ще рисуват, и всичко 
ще действа като цял организъм.

Арх. Станислав Константинов: 

Приказките за павета 
принизяват направеното 
в столицата

техника за 3D mapping, уточ-
ни доц. Чобанов.

Финансиране ще се тър-
си по Оперативна програ-
ма „Региони в растеж 2014 
- 2020“ („ОПРР 2014 - 2020“), 
като Столичната община ще 
осигури част от средства-
та, както това се случи при 
осъществяването на първия 
етап от проекта, каза доц. 
Тодор Чобанов. Докладът, 
който вече е в Общинския 
съвет, предстои да бъде 
гледан в няколко комисии, а 
след това да се гласува в 
зала. Ако получи одобрение, 
каквото ще се търси и от 
обществеността, ще се 
изготви проектно предло-
жение, с което ще се канди-
датства по мярката за раз-
витие на туризма на „ОПРР 

2014 - 2020“. Шансовете да 
се осигури финансиране от 
ЕС са напълно реални, защо-
то оперативната програма 
стимулира проекти, които 
надграждат инфраструкту-
ра, какъвто е точно този. 
Подготовка за започване на 
строителството може да се 
очаква не по-късно от края на 
2019 г. и началото на 2020 г.

Зам.-кметът на София 
обясни, че 

инвеститор, който да 

изгради СПА център, не е 

намерен, 

тъй като освен първона-
чалните средства за рекон-
струкцията на паметника 
на културата допълнител-
ните разходи са сериозни. 

„По сметки, направени във 
връзка с минералната баня 
в Банкя, минималната ме-
сечна издръжка на подобен 
обект е 50 хил. лв. В Банкя 
обаче има много хотели 
наоколо и потенциал да се 
създаде голям СПА комплекс, 
който да се свърже с баня-
та, а тук дори няма паркинг, 
който да се ползва от евен-
туални посетители, т.е. 
липсват тези предпостав-
ки, които биха позволили на 
инвеститора да реализира 
нормален работен процес и 
да си възвърне вложенията 
в следващите години“, каза 
доц. Чобанов.

Друг проблем, върху кой-
то акцентира арх. Станислав 
Константинов, е, че дебитът 
на минералния извор намаля-
ва през годините и особено 
сериозно след слабо земетре-
сение през 2013 г., което явно 
е разместило подземните 
пластове. В момента той е 
12 литра в секунда, докато 
през 1985 г. е бил 17 литра. 
Сега 6 литра в секунда оти-
ват към чешмите отвън, а 
другите 6 са включени в но-
воизградената геотермална 
централа, която върти вода-
та през радиаторите. Нова-
та част също ще се отопля-
ва по този начин.

Казусът за бъдещето 
на рушащата се сграда 
вече е обсъден на засе-
дание на Постоянната 
комисия по образование, 
култура, наука и културно 
многообразие на Столич-
ния общински съвет, на 
което до консенсус не се 
стигна. Председателят на 
комисията Малина Едрева 
обясни, че трябва да се 
направи подробен анализ, 
за да бъде взето решение 
какво ще се случи със зна-
ковата сграда за София. 
Когато анализът е готов, 
ще бъде свикана извънред-
на комисия.

Най-пострадали от тежестта на годините са подпокривните 

пространства на сградата, споделиха с журналисти зам.-кметът 

Тодор Чобанов и арх. Станислав Константинов

Бившият мъжки басейн може да се превърне в зала с 250 места

Всичката, изровена в момента оригинална керамика, ще бъде върната по местата й, за да се запази 

в максимална степен автентичната хубост на сградата
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Арх. Валерия Ботева, ръководител проект – гл. координатор на проект „Красива България“ при МТСП: 

Благодарим на КСБ и на в. „Строител“ за оказваната помощ и популяризирането на инициативата 

Свилена Гражданска 

Арх. Ботева, на 23 ок-

томври т.г. стартира 

кампанията на проект 

„Красива България“ (ПКБ) 

за набиране на предложе-

ния за 2019 г. Има ли из-

менение на мерките, по 

които може да се канди-

датства?

Няма промяна. Отново 
ще приемаме предложения 
по трите традиционни 
мерки на ПКБ - мярка М01 
„Подобряване на общест-
вената среда в населе-
ните места“; М02 „Подо-
бряване на социалната 
инфраструктура“; и мярка 
М02-01 „Подобряване на 
социалните услуги от ре-
зидентен тип“. Допусти-
мите кандидати по М01 
са общините, областни-
те управители, държав-
ните институции и кон-
тролните органи, по М02 
– общините и държавните 
институции, а по М02-01 
– само общините. Всички 
кандидати трябва да са 
собственици на обекти-
те, включени в проекти-
те.

По М01 се приемат 
предложения за строи-
телно-монтажни/ремонт-
ни работи (СМР/СРР) в 
сгради (вкл. със статут 
на недвижима културна 
ценност) за обществено 
обслужване в сферата на 
администрацията, кул-
турата и изкуствата, 
спорта и социалния ту-
ризъм. За М02 се подават 
проекти за СМР/СРР в 
здания (вкл. със статут 
на недвижима културна 
ценност) за обществено 
обслужване в областта 
на образованието и нау-
ката, здравеопазването, 
предоставянето на соци-
ални услуги в общността 
от нерезидентен тип. По 
М02-01 може да се канди-
датства с предложения 
за СМР/СРР в сгради за 
предоставяне на социални 
услуги в общността от 
резидентен тип, като по 
тази мярка не се допуска 
финансиране на обекти 
със статут на недвижима 
културна ценност.

При всички проекти 
по трите мерки, които са 
със стойност за СМР/СРР 
над 215 000 лв. с ДДС, за-
дължително трябва да се 
предвиди прилагането на 
М03 „Професионално обу-
чение за придобиване на 
квалификация” на ПКБ, под-
помагаща регистрирани в 
дирекциите „Бюро по тру-
да“ (ДБТ) безработни лица 
чрез професионалното им 
обучение по утвърдени 
модули и програми, по спе-
циалности в областта на 

архитектурата и строи-
телството, здравеопазва-
нето и социалните услуги.

До каква стойност 

могат да бъдат предло-

женията?

Общият бюджет за 
един проект по трите 
мерки трябва да е меж-
ду 60 000 и 400 000 лв. с 
ДДС, като по М01 и М02 
финансирането от „Кра-
сива България“ е най-мно-
го 120 000 лв. с ДДС (при 
съфинансиране от канди-
дата най-малко 50% от 
общия бюджет), а по М02-
01 подкрепата от ПКБ е 
максимално 180 000 лв. с 
ДДС (при съфинансиране 
от кандидата най-малко 
30% от общия бюджет). 
При стойност за СМР/
СРР по-малка или равна на 
215 000 лв. с ДДС общият 
бюджет за всяко пред-
ложение по трите мерки 
следва да се разпредели, 
като 94% от него се насо-
чат за СМР/СРР, а остана-
лите 6% – за организация, 
оперативно управление 

и контрол от страна на 
ПКБ. В останалите случаи 
– когато стойността за 
СМР/СРР е над 215 000 лв. 
с ДДС, общият бюджет за 
всеки проект трябва да е 
разпределен, като 90% от 
него се насочат за СМР/
СРР, 4% – за професионал-
но обучение на регистри-
рани в ДБТ безработни 
лица, а останалите 6% – 
за организация, оператив-
но управление и контрол.

Докога е крайният 

срок за подаване на доку-

менти за кандидатства-

не?

Включително до 18 
януари 2019 г. Изискуеми-
ят набор от документи 
за всяко предложение по 
трите мерки може да се 
подаде в ПКБ – на място, 
по куриер или по пощата. 
След тази дата няма да се 
приемат проекти.

Подробна информа-
ция  относно условия-
та за кандидатстване 
може да се намери на ин-
тернет страницата ни  

www.beautifulbulgaria.com 
(файл „Обява Кампания 
2019”).

Какви са резултати-

те от проведените през 

2018 г.  две кампании 

– традиционната през 

зимата и извънредната 

през лятото?

През настоящата го-

дина в рамките на про-
ект „Красива България“ 
са сключени 61 споразу-
мения за обновяване на 
61 обществени обекта на 
стойност 10,6 млн. лв., в 
т.ч. 5 млн. лв. от ПКБ и 5,6 
млн. лв. от бенефициенти-
те. От тях 23 проекта са 
по М01, 24 – по М02, 2 – по 
М02-01, и 12 – по извънред-
ната мярка М01-01, коя-
то е за достъпна среда. 
Обектите са разнородни 
по предназначение, като 
18 от тях са за образова-
ние, 15 са за обществено-
административно обслуж-
ване, 11 са за култура, по 7 
има за здравеопазване и за 
предоставяне на социални 
услуги, а 3 са за спорт и 
рекреация. При изпълне-
нието на тези 61 проек-
та се постига заетост в 
строителството на 840 
лица, от които 336 безра-
ботни, а чрез прилагане 
на мярка М03 (при 20 от 
обектите) са обучени 280 
безработни.

Към настоящия момент 
са напълно завършени 31 
проекта, а останалите 

ще приключат поетапно 
до края на ноември.

Прогнозният ефект от 
реализацията на всички 
дейности по сключените 
през т.г. 61 споразумения 
по „Красива България“ се 
състои в: стимулиране и 
адаптиране на работна-
та сила към действащата 
пазарна среда чрез реали-
зирани СМР/СРР, обновя-
ващи и подобряващи соци-
алната инфраструктура и 
обществената среда в съ-
ответните населени мес-
та; подпомагане на малкия 
и средния строителен биз-
нес и съпътстващите го 
производства и др.; фор-
миране на траен икономи-
чески растеж, водещ до 
осигуряване на постоянна 
заетост в строителния 

сектор; акумулиране на 
приходи в държавния бю-
джет от всички преки и 
непреки данъци, дължими 
за извършената от изпъл-
нителите на СМР стопан-
ска дейност. 

На база посочени от 
бенефициентите данни и 
във връзка с обновяването 
на обектите през т.г. оч-
акваният социален ефект 
е следният: подобряване на 
работните условия на 2165 
служители (персонал); оси-
гуряване на по-качествено 
обслужване на над 717 хил. 
граждани в областите: 
обществено-администра-
тивно обслужване, образо-
вание (за 16 392 учащи се), 
здравеопазване (за 190 274 
граждани средно годишно), 
социални услуги (за 1972 
потребители), култура (за 
132 970 граждани средно 
годишно) и спорт и рекре-
ация (за 66 200 граждани 
средно годишно). 

Как протича парт-

ньорството Ви с Кама-

рата на строителите в 

България (КСБ)? 

Между КСБ, която е ос-
новен фактор в строител-
ния сектор на национално 
ниво, и проект „Красива 
България“ е установена 
добра практика на пол-
зотворно сътрудничест-
во от години. Камарата 
на строителите е сред 
ценните партньори на ПКБ 
и нашите взаимоотноше-
ния се базират на принци-
пите за коректност, пуб-
личност и прозрачност. В 
тази връзка целият екип 
на „Красива България“ бла-
годари за оказваната еже-
годно помощ от КСБ и от 
в. „Строител”, периодично 
оповестявайки информа-
ция за извършващите се 
дейности, която доприна-
ся за популяризиране на 
инициативата. Зала в сградата на Общинска администрация – Троян

Детска ясла „Здравец“, Ботевград
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Проф. Дамян Кашлакев, преподавател в Политехническия държавен университет в Калифорния:

Десислава Бакърджиева 

Проф. Кашлакев, Вие 

сте един от пионерите 

на технологията за укреп-

ване на сгради и различни 

съоръжения, включително 

мостове с композитни ма-

териали. Разкажете ни по-

вече за този иновативен 

метод за възстановяване 

на конструкции.

Основното предимство 
на укрепването с карбон 
и стъкло и изобщо с ком-
позитни материали е, че 
те са много здрави и леки. 
Карбонът има четири пъти 
по-голяма якост в сравнение 
със стоманата и е почти 
толкова пъти по-лек от нея. 
Освен това е на много по-
изгодна цена в сравнение с 
традиционните материали, 
отнесено към единица уси-
лена площ конструкция, и 
като цяло е изключително 
подходящ да се използва в 
строителството. Най-го-
лемият плюс обаче е, че е 
много устойчив на всякакви 
атмосферни условия – няма 
разрушаване на бетона 
вследствие на корозиране 
на стоманата. Друго много 
важно негово предимство е, 
че изключително лесно се по-
лага на всякакъв вид строи-
телни обекти, но се използва 
предимно на стоманобетон 
и на дървени конструкции. На 
стоманени също е възможно, 
но при  тяхното усилване с 
карбон и стъкло не се по-
стига добра икономическа 
ефективност. Най-добро съ-
отношение цена/качество 
има при стоманобетоните 
конструкции – греди, колони, 
плочи, абсолютно всичко. 
Крайният резултат при тях 
е, че конструкциите стават 
много по-здрави и значител-
но по-евтини, но не като 
стойност на материала, 
а като цена на изпълнения 
обект. Сериозно преиму-
щество е, че дейностите за 
поддръжка са незначителни, 
почти няма нужда от та-
кава. 

От гледна точка на про-
ектирането също има плю-
сове, защото композитните 
материали позволяват - спе-
циално за колони - да се ук-
репват на натиск, без това 
да влошава поведението им 
при някакъв вид динамич-
ни сили като земетръс или 
други. Тоест напречното 
сечение остава абсолютно 
непроменено. Композитни-
те материали за разлика от 
стандартните имат насо-
чена якост, т.е. тя се осигу-
рява на местата, където е 

наистина необходима.
 
Споменахте, че техно-

логията е икономически 

изгодна, въпреки че стой-

ността на материала е 

по-висока. Каква е цената   

в сравнение със стандарт-

ните? 

Като материал компо-
зитните са многократно 
по-скъпи от традиционните, 
но в същото време цената 
на цялостното укрепване на 
дадена конструкция с карбон 
спрямо такова, изпълнено по 
стандартния начин, е по-
ниска, понякога наполовина. 
Спестяването на средства 
идва най вече от лесната 
подготовка на обекта и от 
ниските разходи за труд. 

В практиката си имам 
доста случаи, при които 
укрепването с композитни 
материали е било не повече 
от 20% от стойността на 
дейностите, ако са изпълне-
ни по стандартен начин.

При какви обекти сте 

използвали този мате риал? 

Проектите, които съм 
реализирал, са много. Един 
от по-интересните е ук-
репването на първия мост 
в САЩ, който се намира на 
Западния бряг, което изпъл-
нихме именно с композитни 
материали. Преди 7 - 8 годи-
ни работих и по една висо-
ка сграда в Сан Франциско, 
която също беше сериозно 
предизвикателство. 

В България също съм 
прилагал тази технология. 
Сградата на голф игрището 
в с. Равно поле беше най-ин-
тригуващият обект от тех-
ническа гледна точка, къде-
то осъществихме укрепване 
на дървени и стоманобетон-
ни греди. В този случай беше 
необходимо използването на 
карбон не само заради ико-
номическата ефективност, 
но и защото това беше 
единственото технологич-
но решение. Подобно бе об-
стоятелството и при друго 
здание в София на седем 
етажа, което има и четири 
подземни. Собствениците 
на обекта поискаха на едно 
от подземните нива да се 
направи фитнес с плувен 
басейн. Възможното реше-
ние от чисто архитектурна 
гледна точка беше да се от-
реже плочата между два от 
подземните етажи, за да се 
увеличи височината на по-
мещението и по този начин 
колоните в него станаха два 
пъти по-високи, отколкото 
са в оригиналния проект. Ня-
маше как да се поставят до-

пълнителни колони в залата, 
тъй като тя нямаше да може 
да изпълнява функцията си, и 
затова избрахме да работим 
с карбон. 

Къде другаде у нас би 

могъл да се приложи този 

метод?

Всички мостове в стра-
ната биха могли да се ук-
репят по този начин. Това 
е технология, която е из-
ключително подходяща за 
виадуктите на автомаги-
стралите - и по-специално 
за такива като Бебреш на 
АМ „Хемус“, с много високи 
стройни колони. 

Световната практика 
е доказала, че това е много 
по-надежден начин от чисто 
конструктивна гледна точ-
ка. Тези технологии станаха 
водещи и се прилагат ма-
сово за укрепване на пътни 
съоръжения в САЩ, Герма-
ния, Канада по простата 
причина, че те са най-пра-
гматични. В периода 1999 - 
2000 г. в САЩ бе направено 
обследване на мостовете в 
страната, които са около 
600 000 бр. Анализът уста-
нови, че почти 50% от тях 
се нуждаят от структурно 
усилване или възстановява-
не. Оказа се, че няма бюджет 
за всички обекти и инвести-
цията е непосилна за стра-
ната. В резултат на това 
започнаха да се проучват 
технологиите с композитни 
материали и така процесът 
започна и с времето те се 
наложиха. България има съ-
щия проблем с недостиг на 
средства и може би трябва 
да се поучи от този опит.

За пръв път тази годи-

на ще организирате курс в 

Университета по архитек-

тура, строителство и гео-

дезия (УАСГ) по темата.

Чета лекции в Политех-
ническия държавен универси-

тет в Калифорния за компо-
зитни материали. Реших по 
време на творческия си от-
пуск да проведа курс в УАСГ, 
насочен към аспиранти, кой-
то се фокусира върху изгот-
вяне на проекти за усилване 
и рехабилитация за сгради и 
съоръжения по тази техно-
логия. Проектирането с ком-
позитни материали на нови 
сгради и други обекти е мно-
го малко засегнато, защото 
инвестицията се оскъпява 
значително. Финансите не 
излизат при гражданското 
строителство и затова се 
прилагат при по-специфични 
случаи, в които няма друго 
решение. Например за зали в 
болници с апарати за ядрено-
магнитен резонанс, където 
стоманата смущава уреди-
те, или на писти за самоле-
ти, тъй като наличието на 
армировка се отразява на 
работата на радарите. 

Участвал съм в изграж-
дането на мост в Охайо, 
в който няма  стомана и 
цялата армировка е с ком-
позитни материали. Но съо-
ръжението беше направено 
по този начин по-скоро като 
демонстрация, за да покаже, 
че е възможно и технология-
та работи добре, но инвес-
тицията не беше икономи-
чески ефективна. Все пак в 
дългосрочен план тя ще се 
изплати, защото големите 
плюсове на материали са, че 
в бъдеще няма да има коро-
зия.

Как приемат строи-

телните фирми в България 

композитните материали?

Много родни компании 
са прилагали успешно, и то 
неведнъж, тази технология. 
Композитните материали 
не са новост. Поставянето 
им на греда, колона или плоча 
е лесно, но е изключително 
важно да не се правят от-
клонения от предписаните 

стъпки на изпълнение. Те са 
съвсем елементарни - поч-
ти идеално почистване на 
бетона, махане на всякакви 
обрушени частици, ако бето-
нът е изключително гладък,  
го награпавяваме, следва 
обмазване на съответния 
материал с епоксидна смола 
и залепването му, после се 
прави премахване на всякак-
ви въздушни мехурчета, кои-
то неминуемо се появяват 
между повърхността на бе-
тона и композитния мате-
риал, и изчакване на 72 часа 
преди конструкцията да се 
натовари. Изключително 
чиста технология, в прила-
гането на която няма нищо 
сложно. Процесът е елемен-
тарен и почти всеки стро-
ител, който може да залепи 
добре тапети в една стая, 
ще се справи с усилването 
на една колона или греда по 
тази технология. 

По-сложната част е про-
ектирането, което следва 
същата логика като това 
със стоманобетонни кон-
струкции. Проблемът при 
композитните материали 
е, че якостта им е голяма, 
еластичният им модул също 
е висок и е много лесно да 
постигнеш по-голям ефект 
на усилване, отколкото в на-
чалото си целил, което не е 
добра идея. Защото усилва-
нето на конструкцията на 
едно място повече, отколко-
то е необходимо, неминуемо 
променя поведението й като 
цяло и може да се стигне до 
нежелани разрушения. Раз-
бира се, един опитен проек-
тант не би допуснал такова 
нещо.

Защо не се прилага 

масово тази технология 

у нас? Не е достатъчно 

популярна, или има друга 

причина?

Голяма част от водещи-
те проектанти в България 

са запознати с тези ма-
териали. Но за да станат 
тези технологии масови, 
е необходимо държавата и 
институциите да приемат, 
че инфраструктурата ни 
не е по-различна от тази в 
останалите страни в Евро-
па и САЩ. Общото в тези 
инфраструктури е, че те са 
изградени между Първата и 
Втората световна война и 
малко след това. Съответ-
но всички тези пътища са 
достигнали лимита си на 
експлоатация. Проблемът е 
общ за почти цяла Европа, 
САЩ и Канада. Възстано-
вяването на инфраструк-
турата с традиционните 
материали не е финансово 
възможно. Ремонтът на 
пет моста не е проблем, но 
средства за цялата репу-
бликанска мрежа няма. Ако 
институциите променят 
философията си и осъзна-
ят ролята на композитни-
те материали, следваща-
та стъпка е лесна, а тя е 
осигуряване на обучение в 
УАСГ, включващо тази тех-
нология. А колкото до стро-
ителите - те лесно ще се 
подготовят за нея.

Друго нещо, което е 
много важно специално за 
България, е, че трябва да се 
създаде система на обслед-
ване на пътните съоръже-
ния. Не че това не се прави 
у нас, но сякаш се реализира 
на парче, и то когато някъ-
де възникне проблем. Трябва 
да се знае състоянието на 
всички мостове, за да се 
приоритизират ремонтите 
и укрепванията. Ключово 
е да се осъществява мони-
торинг и паспортизация на 
съоръженията и там, където 
има нужда от възстановява-
не, да се използват новите 
технологии. Те са единстве-
ният възможен отговор за 
масовата рехабилитация на 
инфраструктурата. 

Композитните материали са изключително подходящи 
за укрепване на конструкции

Снимка Емил Христов
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Уникалната стенописна украса с раннохристиянски 
фрески ще бъде копирана върху свод със стъклен похлупак

Източният некропол на антична Сердика е най-
големият за града и датира от периода на ранното 
християнство - четвърти век. Той беше разкрит в 
началото на април миналата година след разрушава-
нето на старото кино „Сердика“ в центъра на София. 
Очертанията на източната му част бяха изненада 
за археолозите. Те бяха заинтригувани и от друго 
- всички разкрити 6 фамилни гробници бяха наме-
рени почти на едно ниво, прерязани много близо до 
основите. Учените смятат, че това вероятно се е 
случило, когато е подравняван теренът за строежа 
на киното, започнал през 1958 г. Случайно и ли не, но 
по ирония на съдбата после то е наречено „Сердика“. 

Елица Илчева

Реплика ще показва 
на столичани и гостите 
на София късноантична-
та гробница (V - VI в.) на 
ул. „Московска”. Тя бе раз-
крита през август т.г. 
точно под прозорците на 
сградата на Столичната 
община и под плочките на 
тротоара срещу нея, кои-
то бяха извадени заради 
ремонт. Впоследствие е 
направено пълно археоло-
гическо проучване от екип 
на Регионалния историче-
ски музей - София, ръково-
ден от Юниан Мешеков, 
главен уредник - археолог. 
Гробницата е разполо-
жена в непосредствена 
близост до базиликата 
„Света София“ и попада 
в границите на Източния 
некропол на древна Серди-
ка. Представлява фамилна 
засводена тухлена гроб-
ница с правоъгълен план. 
Има стенописна украса 
(раннохристиянски сим-
воли – малтийски кръсто-
ве и флорални мотиви). По 
време на проучванията е 
установено, че част от 
конструкцията на гроб-
ницата е засегната от 
съвременни действащи 
инфраструктурни съоръ-
жения. По тази причина 
е невъзможно тя да бъде 
изцяло разкрита.

След финала на архео-
логическото проучване по 
препоръка на комисия на 
Министерството на кул-
турата е 

изготвен идеен проект за 

консервация, реставрация 

и социализация 

на обекта.  Идеите 
за експонирането на на-

ходката, както и това 
какво са разкрили архео-
лози и реставратори, бе 
представено в Музея на 
историята на София ми-
налата седмица. Архео-
логът Юниан Мешеков 
обобщи резултатите от 
проведеното проучване, а 
идейният проект за екс-
понирането на гробното 
съоръжение презентира 
арх. Константин Пеев. На 
събитието присъстваха 
и зам.-кметът по култу-
ра в Столичната община 
доц. д-р Тодор Чобанов, и 
реставраторът Влади-
мир Цветков.

Екипът на арх. Кон-
стантин Пеев предлага 
на мястото над ориги-
нала да се направи копие. 
Това е изпитан похват 
при експонирането на 
старинни останки, ка-
къвто вече сме виждали 

на Казанлъшката гроб-
ница, която е паметник 
от световно значение. В 
идейния проект е заложен 
стъклен прозорец откъм 
църквата „Света София”, 
през който може да се 
види оригиналната фаса-
да на находката откъм 
входа, затворен с два ка-
мъка, но не и стенописи-
те. Затова те по сходна 
технология от миналото 
ще бъдат пренесени и 
отвън върху арка, която 
ще се изгради. Тя ще бъде 
по продължение на осите 
на контура на камерата 
върху тревната площ. А 
пространството, което 
заема находката под зе-
мята, на тротоара ще 
бъде маркирано с раз-
лични  по  цвят 
п ав е т а ,  т а к а 
че хората, кои-
то преминават 

по улицата, да могат да 
придобият представа 
колко голяма е тя. 

Първоначално  доц . 
д-р Тодор Чобанов е имал 
идея да се влиза в са-
мата гробница, но тя е 
отпаднала, за да не се 
увреди. Имало и друга 
идея за експонирането на 
обекта чрез огледала, но 
този вариант пък можел 
да допусне навлизането 
на вода в гробницата и 
да доведе до пълното й 
разруша ване. 

Сега предстои На-
ционалният институт 
за недвижимо културно 
наследство да одобри 
идеята и 

напролет се очаква да 

започне експонирането и 

консервацията. 

Стойността на дей-
ностите ще е  между 
30 000 и 50 000 лв. в за-
висимост от избраните 
материали и тип реали-
зация. В сумата влизат и 
парите за консервация - 
импрегниране, подготов-
ка на обекта за остава-
нето му под земята. 

 Юниан Мешеков каза, 
че откритата гробница е 
от края на V в. - началото 
на VI в. и е била проучва-
на целия август. Той под-
черта, че през находка-
та преминава колектор, 
който не функционира. 
Не са намерени никакви 

артефакти и малко е ве-
роятно да стане ясно чии 
тленни останки са били 
положени там, само може 
да се предполага, че са 
били на знатни хора.

„Интересното е, че 
това е една гробница, 
стенописвана по подобие 
на най-близката - тази на 
Хонорий, и може би става 
дума за майстори, които 
са били от едно ателие, 
или един художник, който 
е правил кръстните зна-
ци на двете съоръжения”, 
коментира Мешеков. 

Реставраторът Вла-
димир Цветков  обяс-
ни, че в стара Сердика 
гробниците с рисунки са 
не повече от 10. „Любо-
питен е и намереният 
фрагмент от текстил, 
който е част от дървен 
саркофаг или ложе, което 
е било облечено с плат. 
Част от това ложе е 
притиснато в мократа 
мазилка и този текстил 
е като втъкан в хороса-
на”, допълни той. Вла-
димир Цветков разказа 
още, че е установено, че 
обектът е бил построен 
много набързо и с риск за 
тези, които са го зидали, 
защото са рисували още 
докато хоросанът е бил 
мокър, а подпорите нес-
табилни. 

От думите му стана 
още ясно, че в момента 
достъпът до камерата е 
много труден. Под земя-
та на тротоара се слиза 
със стълба през малък 
отвор. Очаква се новият 
обект да бъде готов ид-
ния август. 

Източният некропол е разкрит след разрушаването 

на кино „Сердика“

При късноантичната гробница виждаме едни 
класически за този период кръстове, изпълнени с 
червен цвят на светъл фон, също така малки фло-
рални мотиви, символизиращи градината на Рая. В 
ранното християнство много често темата на из-
ображенията на такива места е именно свързана с 
вечния живот в Райската градина. Тя е един особен 
стил, който заменя стария, така наречен четвър-
ти помпеански, късноримски, който имитира тази 
украса, която биха си сложили в къщите, където 
живеят. 

За съжаление до края на 70 години на миналия 
век римските останки в града са третирани по 
един доста притеснителен начин. На много места 
те са направо разрушени без археологически проуч-
вания, на други са намирани и са заравяни без про-
учвания. В края на 80 години тук е изграждан един 
много сериозен колектор - бетонен кожух, в който 
са опъвали секретни тогава кабели, и същият този 
колектор е засегнал и гробницата на Хонорий, коя-
то се намира на 20 - 30 метра оттук. 

Доц. Тодор Чобанов, зам.-кмет на София: 

Зам.-кметът на София доц. д-р Тодор Чобанов

Стилистиката на рисунките и особено големите червени кръстове дават основания да се 

вярва, че един художник е рисувал тази камера и гробницата на Хонорий

Достъпът до 

камерата е 

през отвор на 

тротоара

Снимки Румен Добрев

Идеите за експонирането на находката, както и това какво са разкрили археолози и 

реставратори, бяха представени в Музея на историята на София
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Доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев: 

Георги Сотиров

Научно-техническият 
съюз по строителство 
в България (НТССБ) и 
Федерацията на научно-
техническите съюзи ор-
ганизираха за първи път 
кръгла маса по проблеми-
те на здравословните и 
безопасни условия на труд 
(ЗБУТ) в строителството 
и ефективното прилагане 
на плановете за безопас-
ност и здраве (ПБЗ). Иде-
ята на доц. д-р инж. Лъ-
чезар Хрисчев, член на УС 
на НТССБ и инициатор на 
събитието, беше на едно 
място да се съберат клю-
чови фигури от строител-
ния бизнес, държавните 
институции, професионал-
ните браншови организа-
ции и др., за да се проведе 

градивен диалог по тема-
та, добрите практики и 
възможностите за подо-
бряване на управлението 
на ЗБУТ. Присъстваха и 
преподаватели от висши-
те училища, които готвят 
инженери и архитекти за 

сектора. Сред тях бяха и 
учени, които често гос-
туват на страниците на 
нашия вестник – проф. д-р 
инж. Фантина Рангелова, 
декан на Строителния фа-
култет на УАСГ, професор 
по „Организация и управле-
ние на строителството”, 
доц. д-р инж. Чавдар Колев 
от ВТУ „Тодор Каблешков”, 
председател на Българ-
ското дружество по земна 
механика и геотехническо 
инженерство и др.

В своето приветствие 
към гостите и участни-
ците в кръглата маса 
акад. д-р инж. Ячко Ива-
нов, председател на УС на 
НТССБ, обърна специално 
внимание на изданието 
на КСБ. „С публикациите 
във в. „Строител”, който е 
наш традиционен медиен 

Във ВТУ „Тодор Каблешков“ госту-
ва официална делегация от Китай, 
съставена от ректори и други ръ-
ководни лица на 13 държавни универ-
ситета и колежа за професионално 
образование, предимно в областта 
на инженерно-техническите нау-
ки. Това бе част от по-мащабна 
визита в България на повече от 70 
представители на образователни 
институции в сферата на висшето 
образование в Китайската народна 
република. Организатор на посеще-
нието беше Китайската асоциация 
за международен образователен об-
мен, като групата ще посети реди-

ца страни от Централна и Източна 
Европа във връзка с развитие и по-
пуляризиране на инициативата „Един 
пояс – един път“.  

На проведената среща с акаде-
мичния състав на училището гос-
тите се запознаха с историята, 
структурата и дейността на ВТУ 
и обясниха пред българските си 
колеги основни моменти и специ-
фични особености на образовател-
ната система в Китай. Членовете 
на делегацията направиха кратки 
представяния на университета или 
колежа, от който идва всеки един 
от тях, и изразиха готовност за 

бъдещо научно-изследователско и 
образователно сътрудничество с 
нашата академична общност.

ВТУ бе включено в официалната 
програма на представителната ви-
зита по специално предложение на 
Китайското посолство в България. 
Това е сигурен знак за авторитета 
и доброто име, което има транс-
портният университет като дос-
тоен партньор в българо-китайско-
то сътрудничество в сферата на 
висшето образование и професио-
налната квалификация на специали-
сти в областта на инженерно-тех-
ническите науки.

Това е първата кръг-
ла маса по проблеми-
те на безопасността 
в строителството и 
ефективното прилагане 
на нормите за безопас-
ност и здраве. Идеята 
за нея дойде от много-
бройните ми контакти 
с фирми, членове на КСБ, 
във връзка с обученията, 
които провеждахме от 
името на „Строителна 
квалификация” ЕАД. По 

време на тези семинари успяхме да дискутираме с 
колеги от практиката някои наболели въпроси, ефек-
тивността на плановете, проблемите на безопас-
ността – и така реално изкристализира идеята за 
организирането на този дискусионен форум.

Както виждате, присъствието на колеги от ця-
лата страна е впечатляващо. Участват представи-
тели на КСБ, на ОП на КСБ – София, колеги от строи-
телни фирми, експерти от Дирекцията за национален 
строителен контрол, от Главна инспекция по труда, 
Министерството на труда и социалната политика, 
Българската асоциация на архитектите и инженери-
те консултанти, Българската скеле асоциация. 

Като за такова тематично мероприятие при-
съствието на толкова ангажирани с проблематика-
та колеги означава, че форумът е навременен. Давам 
си сметка обаче, че за ограниченото време, в което 
сме планирали толкова сложни и многобройни теми за 
дискутиране, едва ли ще можем да бъдем докрай за-
дълбочени и обективни в изводите. Основната ни цел 
е да успеем да чуем гледните точки от различните 
структури, да изведем водещите въпроси и да фор-
мулираме предложения до отговорните институции. 

Инж. Катя Ковачева, координатор 
„Безопасност и здраве в 
строителството”: 

Темата на форума ми 
допадна особено, защото 
е свързана с ПБЗ и тях-
ното прилагане в нашия 
отрасъл. Затова привет-
ствам този първи форум 
по безопасност и здраве в 
строителството, защото 
тук се обсъждаха конкрет-
ни проблеми, които касаят 
целия строителен бранш. 
Давам само един пример 
от моята практика. На 
обект на полето, до който 

няма път, в плана по ПБЗ 
имаше мерки за обезопа-
сяване на тротоарите и 
пешеходците…

Нина Георгиева, експерт „Организационна политика“ към КСБ:

Здравословните и без-
опасни условия на труд в 
строителния сектор са 
сред основните приорите-
ти на социалните парт-
ньори в ЕС – Европейската 
федерация на строител-
ната индустрия (FIEC) и 
Европейската федерация 
на работещите в строи-
телството и дърводобива 
(EFBWW). Сътрудничест-
вото с тях е насочено към 
подобряване на състояние-
то на тези фактори, осо-
бено към здравето, безо-
пасността и обучението 
на работниците. Тези цели 
са залегнали в два стра-

тегически документа и са 
препотвърдени със специ-
ално становище във връз-
ка с инициираното от ЕК 

осъвременяване на законо-
дателството – Програма-
та за секторен социален 
диалог в строителната 
индустрия 2015 – 2018 г. и 
политиката на ЕС в облас-
тта на ЗБУТ за „По-безо-
пасен и здравословен труд 
за всички“. В процес на из-
пълнението им за социал-
ните партньори бяха раз-
работени и предоставени 
няколко ръководства за 
добри практики в област-
та на безопасността и 
здравето, напр. „Ръковод-
ство за разработване на 
система за управление на 
здравословни и безопасни 

условия на труд“ (базирано 
върху опита на датската 
строителна федерация) за 
европейски строителни 
фирми от всички катего-
рии, особено малки и сред-
ни предприятия, които 
нямат внедрени системи 
за управление на качест-
вото по ЗБУТ. Други обу-
чителни ръководства, 
резултат на съвместни 
проекти, са „Модулите 
за безопасна работа с 
азбест“ и „По-безопасна 
работа със строителна 
механизация“, налични на 
български език на сайта 
на КСБ и на FIEC. 

Акад. Ячко Иванов

Снимки авторът

партньор, темите по про-
блемите на безопасност-
та в сектора ще стигнат 
до всички мениджъри на 
фирми от бранша, а това 
е и голямата идея на пол-
зотворното ни сътрудни-
чество”, заяви акад. Ива-
нов. 

В дискусията със своя 
презентации взе участие 
инж. Галина Винарска, ди-
рекция „Инспекция по тру-
да“ – София, която говори 
по темата „Най-често 
допускани нарушения на 
трудовото законодател-
ство, установени при про-
верки на строителните 
обекти“. Нина Георгиева, 
гл. експерт в отдел „Меж-
дународна политика“ към 
КСБ, се спря на добрите 
европейски практики за 
осигуряване на ЗБУТ, а доц. 
Лъчезар Хрисчев анализи-
ра някои аспекти за пови-
шаване нивото на ЗБУТ и 
ефективността при при-
лагането на ПБЗ.
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очакваме потвърждение до 30 септември 2018 г. 

22 Ñòðîèòåë петък, 9 ноември 2018



23ТЪРГОВЕ & ОБЯВИпетък, 9 ноември 2018 Ñòðîèòåë

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: СМР за позитронно емисионен томограф и брахи-
терапия към „КОЦ-БУРГАС“ ЕООД по две обособени позиции

Наименование: Строителство в недвижими имоти, използвани 
за осъществяване на основния предмет на дейност на „Студентски 
столове и общежития“ ЕАД, по 3 обособени позиции

Наименование: Ремонт и рехабилитация на довеждащ водопровод 
и напорен резервоар на с. Жедна до разпределителна мрежа на с. Него-
ванци, Общ. Радомир

Наименование: Инженеринг (проектиране, авторски надзор и 
строително-монтажни работи) за въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност и модернизация на обект Клиника по неврохирургия в 
„ УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД

Наименование: Водоснабдяване на с. Кьосево, махала Ситово, 
с. Тополчане, Община Кърджали

Наименование: Избор на изпълнител на инженеринг „Мерки за 
въвеждане на ЕЕ в сградите на общинската образователна и културна 
инфраструктура съобразно предписани мерки в Доклади за въвеждане 
на мерки за ЕЕ”

Наименование: Избор на изпълнител за изпълнение на обект „Нов 
корпус за образователни нужди към ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Со-
тиря, в УПИ V - за училище, кв. 26 по плана на с. Сотиря, Община Сливен”

Наименование: Извършване на строително-монтажни работи 
във връзка с изпълнението на проект: „Реконструкция и рехабилита-
ция на водоснабдителните системи и съоръжения в агломерации с под 
2000 е.ж. на тер. виж VI.3“

Наименование: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 
нова система за оползотворяване на отпадна топлина от автотранс-
форматори в п/ст „Пловдив“

Наименование: Изграждане на болнична регистратура във фоайе 
и прилежащите коридори на партерен етаж в сградата на болницата

Наименование: Изпълнение на строително-ремонтни работи - пре-
устройство на съществуваща сграда в център за обществена подкре-
па в ПИ № 07079.618.123.1, находящ се в УПИ VI 2356 /ПИ07079.618.123/...

Наименование: Реконструкция на улици в кв. „Брягово”, гр. Джебел

Възложител: „Комплексен онкологичен цен-
тър - Бургас“ ЕООД
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 2 260 938.73 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 270
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 03/01/2019    Местно време: 
16:00 
Отваряне на офертите: гр. Бургас, бул. 
„Стефан Стамболов“ №73, Хирургичен кор-

пус на УМБАЛ - Бургас, ет. 7, кабинет на РЛД
Дата: 04/01/2019    Местно време: 11:00 
За контакти: Румяна Комитова
Факс: +359 56859830
Адрес: бул. „Стефан Стамболов“ №73
Адрес на възложителя: http://onkobs.bg/
Телефон: +359 56866404
E-mail: odisp@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=876229&mode=view

Възложител: „Студентски столове и обще-
жития” ЕАД
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 6 000 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 48
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 13/12/2018    Местно време: 
16:00 
Отваряне на офертите: София, Студентски 

град, бл. 5, ет. 2, заседателна зала №216
Дата: 17/12/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: Илияна Бешкова
Факс: +359 28681242
Адрес: Студентски град, бл. 5, ет. 2
Адрес на възложителя: www.ssoead.com
Телефон: +359 28681314
E-mail: iliana_beshkova@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=876458&mode=view

Възложител: Община Радомир
Oсн. предмет: 45232150
Прогнозна стойност: 1 848 431.97 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 150
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 07/12/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: гр. Радомир, пл. 
„Свобода“ №20 - общинска администрация

Дата: 10/12/2018    Местно време: 11:00 
За контакти: Пламен Алексиев - кмет
Факс: +359 7778-2502
Адрес: пл. „Свобода“ №20
Адрес на възложителя: http://radomir.bg/
home.html
Телефон: +359 7778-2490
E-mail: obshtinaradomir@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=876431&mode=view

Възложител: УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”  ЕАД
Oсн. предмет: 45200000
Прогнозна стойност: 1 793 333.33 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 330
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 06/12/2018    Местно време: 
16:00 
Отваряне на офертите: УМБАЛСМ „Н. И. Пи-
рогов” ЕАД, Клиника по изгаряния и пластична 

хирургия, ет. 2, рапортна зала
Дата: 07/12/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: Христина Лекова
Факс: +359 29516268
Адрес: бул. „Е. И. Тотлебен“ №2
Адрес на възложителя: https://pirogov.eu/bg/.
Телефон: +359 29154507
E-mail: op@pirogov.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=876057&mode=view

Възложител: Община Кърджали
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 150 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 12
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 05/12/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: гр. Кърджали, бул. 
„България“ №41 сградата на общинска админи-

страция - Кърджали, стая 303 на трети етаж
Дата: 06/12/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: Антоанета Овчарова
Факс: +359 36162-968
Адрес: бул. „България“ №41
Адрес на възложителя: www.kardjali.bg
Телефон: +359 36167-330
E-mail: tovcharova@kardjali.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=876072&mode=view

Възложител: Община Белово
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 870 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 05/12/2018    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: град Белово, п.к. 
4470, ул. „Орфей“ №4, сградата на общинска 
администрация - етаж 3, сесийна зала на Об-
щински съвет град Белово
Дата: 06/12/2018   Местно време: 14:30 

За контакти: Анета Кечева - по въпроси, 
свързани с тръжната документация, и Мария 
Тодорова - по въпроси, свързани с обявяване 
и публикуване
Факс: +81 2770
Адрес: ул. „Орфей“ №4
Адрес на възложителя: http://belovo.eu/index.
php
Телефон: +81 2773
E-mail: kmet@belovo.eu
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=876474&mode=view

Възложител: ОУ „Св. Паисий Хилендарски”
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 727 669.31 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 250
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 30/11/2018 )   Местно време: 
17:00  
Отваряне на офертите: административ-
ната сграда на ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, 
с. Сотиря, Общ. Сливен, на адрес: с. Сотиря, 

Общ. Сливен, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ 
№28, заседателна зала
Дата: 03/12/2018    Местно време: 11:00 
За контакти: Стоян Костадинов Георгиев
Факс: +359 887096857
Адрес: ул. „Св. св. Кирил и Методий“ №28
Адрес на възложителя: http://ou-sotiria.eu/
Телефон: +359 887096857
E-mail: nu_sotiria@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=876373&mode=view

Възложител: Община Ботевград
Oсн. предмет: 45232151
Прогнозна стойност: 5 583 306.92 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 32
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 17/12/2018    Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: Община Ботевград, 
пл. „Освобождение“ №13

Дата: 19/12/2018    Местно време: 14:00 
За контакти: Румен Христов
Факс: +359 072366635
Адрес: пл. „Освобождение“ №13 
Телефон: +359 072369152/072366611
E-mail: op@botevgrad.org ; obshtina@botevgrad.
org
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=876520&mode=view

Възложител: „Електроенергиен системен 
оператор” ЕАД
Oсн. предмет: 45331000
Прогнозна стойност: 450 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 80
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 30/11/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: гр. София, бул. „Цар 
Борис III“ №201, зала Обществени поръчки

Дата: 03/12/2018    Местно време: 14:00 
За контакти: Стоян Атанасов - по процедур-
ни въпроси, тел.: 02 9696846; Румен Илиев - по 
технически въпроси, тел.: 02/ 9696810
Факс: +359 29626189
Адрес: бул. „Цар Борис III“ №201
Адрес на възложителя: www.еso.bg
Телефон: +359 29696810
E-mail: op@eso.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2
014&id=876308&mode=view

Възложител: „Специализирана болница за ак-
тивно лечение по акушерство и гинекология 
- Майчин дом” ЕАД
Oсн. предмет: 45200000
Прогнозна стойност: 270 833 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 90
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 29/11/2018    Местно време: 
16:00 
Отваряне на офертите :  сградата на 
„ СБАЛАГ — Майчин дом“ ЕАД, гр. София, ул. 

„Здраве“ №2, втори етаж — заседателна 
зала за обществени поръчки
Дата: 30/11/2018    Местно време: 09:00 
За контакти: Стефка Вачева
Факс: +359 35929520305
Адрес: ул. „Здраве“ №2
Адрес на възложителя: www.maichindom.com
Телефон: +359 359885202304/ 
+359 35929172499
E-mail: sbalag.maichindom@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=876375&mode=view

Възложител: Община Бургас
Oсн. предмет: 45210000
Прогнозна стойност: 264 463.70 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 240
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 07/12/2018    Местно време: 
17:15 
Отваряне на офертите: гр. Бургас, сграда-
та на Община Бургас, ул. „Александровска“  

№26, заседателна зала
Дата: 10/12/2018    Местно време: 11:30 
За контакти: Иванка Баева
Факс: +359 56860912
Адрес: ул. „Александровска“ №26
Адрес на възложителя: http://www.burgas.bg
Телефон: +359 56907276
E-mail: i.baeva@burgas.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=876225&mode=view

Възложител: Община Джебел
Oсн. предмет: 45233142
Прогнозна стойност: 108 230  лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 2
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 11/12/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: заседателната 
зала на Общински съвет гр. Джебел, на ад-

рес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“ №19
Дата: 12/12/2018    Местно време: 16:30 
За контакти: Веска Димитрова
Факс: +359 36322310
Адрес: ул. „Еделвайс“ №19
Адрес на възложителя: www.dzhebelbg.com
Телефон: +359 36322098
E-mail: veska1953@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=876341&mode=view

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

С нюанс на сканди-
навска естетика, осво-
бодена от тежки мебели, 
обичаща леките цветове 
като сиво и бяло, с много 
детайли за домашен уют, 
хармония между конт-
растните и неутрални 
тонове... Така с няколко 
думи специалистите оп-
исват австралийските 
интериори. Дизайнерите 
на континента са после-
дователи на модерния 
семпъл стил, но с много 
елементи от природата. 
Доказателства се от-
криват в повечето къщи 
– просторни и леки, със 
задължителните дърво и 
много земни цветове. И 
все пак няма да е австра-
лийско, ако няма нещо шан-
таво – тази дизайнерска 
мантра е застъпена и в 
оформянето на простран-
ствата. Екстравагант-
ността е отличителен 
знак на представителите 
на тамошната школа. 

Буквално преди дни в 
Мелбърн обявиха награ-
дите на Rigg Design – най-

престижния конкурс за 
австралийски интериорен 
дизайн, връчвани на всеки 
три години.

Темата, по която тази 
година са работили най-
известните студиа в 
страната, е била „Живот 
у дома“. Имало е изискване 
идеите да предложат фор-
ми на комуникация и да де-
монстрират визии, които 
са свързани с модерното 
общество.

Hecker Guthrie

Голямата награда в 
Rigg Design е за студиото 
на Hecker Guthrie, основа-
но от Пол Хекър и Хамиш 
Гътри. За конкурса те съз-
дават интериор с масата 
в главната роля. Пред-
ставят го като скромен, 
непретенциозен и такъв, 
в който може да се усети 
гравитация, защото съ-
бира хората заедно и ги 
обвързва в космоса.

Факт е, че животът 
вкъщи често се върти око-
ло масата – събираме се 
около нея, храним се, раз-
говаряме, работим, тво-
рим и дори играем там. За 

Hecker Guthrie тази мебел 
е един вид домашен то-
тем, който покровител-
ства тясното общуване 
между членовете на всяко 
семейство. Дизайнерите 
избират най-простата 
архетипна форма и под-
чертават структурата 
й със същата палитра от 
цветове за цялото прос-
транство на стаята. Ма-
териалът очаквано е дър-

во без излишна обработка 
и без никакви елементи 
на натруфеност. Форми-
те са прости, но модерни 
и вдъхващи усещане за 
сигурност и стабилност. 
Дори осветлението е 
спуснато дискретно, пес-
теливо и съвсем ниско над 
масата, за да насочи и то 
вниманието към същина-
та на обекта.

Flack Studio

Златото е много це-

нено в Австралия. То при-
съства дори в текста на 
националния химн: „Имаме 
златна почва и богат-
ство за работа“. Дейвид 
Флак от Flack Studio е раз-
работил идея за луксозна 
хотелска стая именно в 
златисти нюанси. Бога-
тата палитра подчерта-
ва, че много австралийци 
живеят в „златната ера“ 
и са достатъчно проспе-

риращи, за да създадат 
обзавеждане и архитек-
тура по поръчка. 

Многослойният ин-
териор на Flack отдава 
почит както на местно-
то население, така и на 
различните култури, обе-
динени от миграцията. В 
проекта си дизайнерът 
отразява понятието за 
включване и се съсредо-
точава върху значението 
на разнообразието и то-
лерантността за създа-
ването на успешно обще-

ство.
Дървеният под, който 

също е в златната гама, 
се оглежда в окачен та-
ван от иновативни мате-
риали с модерна форма и 
интересни обеми на гео-
метричните фигури, кои-
то са съединени. Щедра 
бяла светлина и кресла, 
„облечени“ в метал, осве-
тяват пространството. 
Мястото за традицията 

е в представената кла-
сическа камина, от която 
също излиза светлина. 

Даниел Брюстман

Даниел Брюстман се 
представя и печели на 
конкурса с Inner-Terior, 
алтернативно жилищ-
но пространство, което 
третира къщата като 
фантастично космическо 
място. Тук е всичко, от 
което се нуждаете - ком-
форт, зона, в която да се 

отпуснете или да почув-
ствате сигурност, но 
също така и нови възмож-
ности. Те минават грани-
ците на нормалното под-
реждане на едно жилище. 
Това е кът за разговори, 
салон и дори сцена.

В „космоса“ има пре-
пратки към ар деко, евро-
пейския ретро футуризъм 
от 60-те години, както 
и елементи от декора на 
култовия фентъзи филм 
Xanadu от 80-те годи-
ни на миналия век. Всич-
ко отразява вътрешния 
психологически „интери-
ор“ на дизайнерката. Тя 
предлага театрални сце-
нични елементи в съвре-
менната дневна, за да я 
направи предразполагаща 
жителите да се държат 
по-свободно – да не са за-
творени в рамките, които 
диктуват обичайните ин-
териори. Не е сигурно оба-
че дали не поставя нови, 
доста по ограничаващи…

Мартин Томпсън

Фотографът Мартин 
Томпсън снима интерио-
ри, а за конкурса проек-

тира нещо, което мечтае 
самият той да притежа-
ва. Но това не е блянът 
му за дом за живеене, а 
изследване как с навлиза-
нето на новите техники 
и технологии се променя 
старомодната концепция 
за ателие. Днес, когато 
линията между работата 
и личния живот е все по-
размиваща се, този тип 
пространство, подобно 
на работилница, може 
отново да стане реле-
вантен.

Според Томпсън твор-
ческите площи винаги 
се развиват и трябва да 
имат гъвкавостта да се 
адаптират към промени-
те в настроението. Ин-
териорът, който е оценен 
високо в конкурса, е личен 
и щедро текстуриран - 
табуретки с формата на 
ябълки съжителстват с 
винтидж фотьойл, вися-
щи като дрехи на стена-
та платнени пана и ръчно 
изработени лампи. Като 
илюстрация на значи-
мостта както на „висока-
та“, така и на „ниската“ 
материална култура е 
очевидната стойност на 
проекта. 

Richards Stanisich

Кирстен Станишич 
и Джонатан Ричардс от 
Richards Stanisich в идей-
ната си разработка раз-
мишляват върху въпроса 
как технологиите, интер-
нет, социалните мрежи 
влияят върху нашия жи-
вот. Те се ръководят от 
виждането си, че основни 
понятия за човечеството, 
като подслон, светилище, 
интимност, не са се про-
менили много повече от 
хилядолетия, но развива-
щите се технологии не 
спират да влияят на на-
чина, по който отговаря-
ме на тези потребности. 
Постоянното присъствие 
на цифрови устройства 
променя нашите сензорни 
реакции към физическото 
и емоционалното прос-
транство, традициите и 
взаимоотношенията ни.

Стените тук са об-
лицовани с черни глан-
цови плочки, подчертани 
от синя светлина, която 
символизира нереалното 
измерение на цифровия 
свят. В центъра има кух-
ня, дневна и спални поме-
щения, изпълнени с ръчно 
изработени предмети. 
Осезаеми и текстури-
рани, тези земни прос-
транства олицетворяват 
нашите същински нужди. 
Контрастът между от-
делните части илюстри-
ра напрежението между 
аспектите на живота 
- преследването на ино-
вациите и технологиите 
в крайна сметка води до 
търсене на естествена 
простота.

Обявиха наградите на престижния конкурс Rigg Design, които се връчват на всеки три години

Даниел Брюстман

Мартин Томпсън Richards Stanisich

Flack Studio

Hecker Guthrie
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Технологията е подходяща за обществени сгради
Страницата
подготви
Емил Христов

Училищата в селски-
те райони на Кения често 
страдат от прекъсвания 
на електрозахранването. 
Поради тази причина гру-
па инженери са се заели с 
амбициозната задача да 
инсталират върху една 
от сградите соларни ке-
ремиди, които предлагат 
надеждна и по-евтина ал-
тернатива. В гимназията 
„Гайтери“ в област Муранг 

в Кения, където учат 275 
деца, този модерен из-
точник на електричество 

помага на учениците да 
се справят със задачите, 
тъй като те вече могат 

да се обучават и вечерно 
време, а освен това позво-
лява на преподавателите 
да дават и компютърни 
уроци. Благодарение на 
соларните керемиди гим-
назията плаща за ток 
само около 14,50 долара на 
месец. Керемидите, произ-
водство на Strauss Energy, 
са проектирани за сград-
но интегрирани фотовол-
таици. Те се вграждат в 
покривите и осигуряват 
чиста енергия. 

„Технологията е скъпа 
за домовете. Една плочка 

струва между 20 и 250 до-
лара според размера, но за 
обществени сгради, като 
болници, училища, общин-
ски и държавни сгради, ин-
вестицията си заслужа-
ва“, е казал изп. директор 
на Strauss Energy Черити 
Ванджику. Компанията 

проучва начини за нама-
ляване на разходите за 
соларните керемиди, като 
същевременно повишава 
ефективността. Планира 
се изграждането на завод, 
който да произвежда по 
10 000 соларни керемиди 
всеки ден.

Малките домове носят особено 
очарование и уют, но за едно тричлен-
но семейство жилището им „Валхала“ е 
същинско приключение. Построена от 
френската строителна фирма Baluchon, 
тази сграда на колела, обвита в дърве-
сина, представлява лека конструкция, 
която е с дължина под 7 м. Въпреки раз-
мерите си тя има иновативен интериор, 
който използва пространството стра-
тегически. 

Облечен в червен кедър с бели и тъм-
ни акценти, малкият дом „Валхала“ има 
модерен облик. Три прозореца и серия 
остъкления от всяка страна придават 
на дизайна съвременни форми и озаряват 
с естествена светлина интериора. За 
да се създаде енергийно ефективна об-
вивка, сградата е изолирана с устойчиви 
материали - овча вълна за пода, памук, 
лен и коноп за стените и дървесни влак-
на за тавана. Интериорът е облицован 
с леки смърчови панели, които създават 
усещане за по-голямо пространство. 
Входната врата се отваря към напълно 
оборудвания кухненски бокс, обзаведен 

с вградени шкафове, хладилник, мивка и 
готварска печка с пропан и с две горел-
ки. На съседната стена тясното бюро 
служи като работно пространство или 
като трапезна маса. Основната спалня, 
която разполага с достатъчно място за 
двойно легло, е в таванско спално поме-
щение. До него се достига по набор от 
„плаващи“ стълби. От другата страна 
на къщата има още една по-висока плат-
форма, на която е изграден и холът. Под 
всекидневната на приземния етаж има 
малка стая в непосредствена близост 
до кухнята. Отделена от общото прос-
транство с пердета, тази компактна 
област е добре осветена и идеална за 
детска стая, кът за гости или допълни-
телно килер.

Британската фирма за смарт систе-
ми Moixa управлява домашните батерии 
и на около 3500 домакинства в Япония, 
свързани в цялостна мрежа, помагайки 
им да намалят сметките си за електри-
чество. Компанията се похвали с успеш-
ното пускане в действие на своята плат-
форма с изкуствен интелект GridShare. 
Според дружеството това е най-мащаб-
ният досега батериен клъстер в света.

Чрез своята платформа Moixa сега 
управлява най-големия в света набор от 
„живи“ батерии – общо около 35 MWh. 
Самият софтуер е разработен в парт-
ньорство с японската фирма ITOCHU 
Corporation и TRENDE Inc., дъщерно дру-
жество на Tokyo Electric Power Company 
Holdings (TEPCO).

GridShare оптимизира работата на 
домашните батерии, като дава възмож-
ност на доставчиците на енергия да 
предлагат интелигентни тарифи на по-
требителите. Софтуерът автоматично 
агрегира свободия акумулаторен капаци-
тет, за да предоставя балансиращи услу-
ги за електропреносната мрежа.

„Очаква ме,  че  ще  изпол зва ме 
GridShare, за да управляваме значителна 
част от батериите в Япония, един от 
най-големите пазари за домашно съх-
ранение на електроенергия в света”, е 
споделил Саймън Даниел, изп. директор 
на Moixa. „GridShare използва изкуствен 
интелект, за да разбере как се потребява 
енергията от всеки собственик. Систе-
мата разработва уникален план за зареж-
дане, който да отговори на нуждите на 
клиентите на компанията и да увеличи 
максимално спестяванията им. Може да 
се използва свободният капацитет на 
резервните батерии, като по този начин 
домакинството печели приходи чрез пре-
доставяне на услуги на мрежата, подпо-
магайки ВЕИ генерациите и зареждането 
на електрически превозни средства“, е 
казал още той. 

Националната пе-
тролна компания ENOC 
обяви, че е инстали-
рала фотоволтаична 
система на покрива на 
своя завод за смазочни 
масла и греси в Джебел 
Али. Според съобщение 
на дружеството ма-
сивът може да покрие 
пълното потребление 
на електроенергия във 
фабриката им.

„Като партньор, 
отдаден на ангажимен-
та си да стимулира растежа на Дубай 
и Обединените арабски емирства, ние 
непрекъснато търсим възможности да 
допринесем за развитието на активите 
на страната и ключовите инфраструк-
турни проекти. Нашите стратегически 
цели са в синхрон със задължението на 
ОАЕ за разнообразяване на енергийния 
микс”, е казал Саиф Хумайд Ал Фаласи, 
главен изпълнителен директор на ENOC. 

На покрива на завода са инстали-
рани 300 панела. Те ще генерират над 
160 000 kWh/година. Това кара анализа-
торите да предполагат, че става дума за 
система с почти 100 kW. Според данни на 
фирмата годишната консумация в завода 

е 156 000 kWh. Излишната мощност от 
масива ще бъде подавана към електриче-
ската мрежа.

Инсталирането на слънчеви панели на 
покрива на фабриката я прави първото 
производствено съоръжение в ОАЕ, което 
ще генерира 100% чиста енергия на мяс-
то. Това обаче не е първият път, когато 
петролната компания се насочва към фо-
товолтаиката за захранване на съоръже-
нията си. Вече девет бензиностанции на 
ENOC са оборудвани със слънчеви панели 
за осигуряване на 100% зелено електри-
чество, като компанията обеща да обо-
рудва всички бъдещи бензиностанции с 
PV покриви.

В стремежа си да популяризират на-
чина на живот с нулеви отпадъци Едвин 
и Лиесбет Тер Велде от Clean2Antarctica 
скоро ще започнат вълнуващо приклю-
чение на едно от най-студените места 
на Земята – Антарктика. Холандската 
двойка планира да кара от базовия ла-
гер на Южния полюс в задвижвано от 
Слънцето превозно средство, наречено 
Solar Voyager. Колата е произведена от 
отпадъци, превърнати в 3D пластмасови 
компоненти. Експедицията се очаква да 
отнеме 30 дни и ще започне на 28 ноем-
ври 2018 г. С тегло от 1485 кг и дължина 
16 м, Solar Voyager се прави основно от 
специално проектирани 3D отпечатани 
шестоъгълни блокове, наречени HexCores. 
Те са направени от индустриално ре-
циклирани PET нишки, които се съединя-
ват в структура, подобна 
на пчелна пита. 

Използвани са чети-
ридесет 3D принтера за 
преобразуването на око-
ло 200 кг пластмаса в 
шасито на Solar Voyager, 
което може да издържи 
на по-ниски температури. 
Автомобилът се състои 
от кабина, достатъчно 
голяма за двама души, и 
две ремаркета на осем 
мрежести гуми. На тях са 

монтирани 10 двуканални слънчеви панела 
с 325-ватов пик за захранване на двига-
теля на Solar Voyager. Всеки от тях е бли-
зо 1,7 кв. м и тежи около 25 кг. В случай на 
авария автомобилът ще бъде оборудван 
с две батерии от 60 кг с обща мощност 
10 kWh. 

„Ако пътуването до Южния полюс бла-
годарение на слънчевата енергия беше 
нашата единствена цел, ние все пак щя-
хме са се гордеем с мисията, защото ни-
кой никога не е го правил и технологията, 
която разработихме, може да се превърне 
в прототип за изследователски дрони на 
Антарктика“, са споделили двамата аван-
тюристи. Те са уточнили, че става дума 
за стартиране на експерименти за опол-
зотворяване на възможно най-голямото 
количество отпадъци.
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Певецът Васил Петров, специално за в. „Строител“: 

Искам да пея на българска сцена с Нанси Уилсон и Лейди Гага
Балът по случай Деня на строителя – 26 октомври, 

тази година отвори сцената си и за джаза, като пока-
ни не кого да е, а Българският Франк Синатра – Васил 

Петров. Той пя за гостите на събитието само 2 сед-
мици преди мега спектакъла си „Синатра: Вегас“ 2 в 
НДК и буквално преди да замине за Сардиния, където 

вдигна на крак почитателите на изящната музика на 
престижния фестивал Еuropean jazz expo в столицата 
Каляри.

Елица Илчева 

Г-н Петров, бяхте 

гост на Годишния бал по 

повод Деня на строите-

ля, какви са впечатлени-

ята Ви от събитието?

Чудесно организирано 
събитие. Забавлявахме се 
и по време на изпълнение-
то ми с музикантите от 
Биг Бенда на Велико Тър-
ново, и след това.

След броени дни е 

второто издание на Ва-

шия проект „Синатра: 

Вегас“. Как се роди иде-

ята, очаквахте ли неве-

роятния успех миналата 

година и какво е новото 

сега?

В сърцето на спекта-
къла е импровизацията. 
Подготвил съм нещо сред-
но между концерт, театър 
и кабаре. Във второто из-
дание акцентът е най-ве-
че в артистичната част, 
която се фокусира върху 
скечовете и пеене в така 
наречения джентълмен 
сет. Репертоарът е об-
новен, като запазваме го-
лемите хитове на всички 
времена. 

Атмосферата на Лас 
Вегас е в съдържанието 
на спектакъла „Синатра: 
Вегас“ 2, а Франк Синатра 
не е буквално присъствие, 
а по-скоро препратка към 
60-те години с техния ха-
рактерен бигбендов звук. 
Включил съм евъргрийни, 
станали популярни в из-
пълнение на Синатра, зад 
които стоят най-добри-
те музикални аранжори на 
онези времена. Тази година 
участва ALL Stars Биг Бенд 
с диригент Антони Дончев 
и кабаре балет от 12 мо-
мичета, за който ушихме 
нови костюми от естест-
вени щраусови пера по ди-
зайн на Кремена Халвад-
жиян. Режисьори са Румен 
Григоров и Алекс Борназ. 
Идеята е на моя мениджър 
Маргарита Тошева.

Кои са специалните 

Ви гости? 

Това са американският 
блус соул певец и актьор 
Брус Джонсън и Орлин Па-
влов, с които ще напра-
вим сет на джентълме-
ните – нещо като малко 
съревнование между нас 
тримата. Ще влезем в 
различни роли, ще си раз-
меним забавни реплики и 
всеки от нас ще направи 
своя интерпретация вър-

ху евъргрийн. Искаме да 
се забавляваме, както по 
времето на The Rat Pack 
в Лас Вегас – публиката 
никога не е знаела какво 
ще й предложи групата 
музиканти и актьори, ог-
лавявана от Синатра, и 
всеки път я e очаквала с 
нетърпение. 

Друг скъп мой гост е 
очарователната Михаела 
Филева. С нея ще напра-
вим дует на хита Bang 
Bang! (You shot me down), 
изпълнен за първи път 
от Шер през 1966 годи-
на, а след това и от Нан-
си Синатра. Михаела ще 
направи и своя версия на 
много известна песен на 
Шърли Беси, и още някои 
заглавия, които ще запазя 
в тайна.

Кой всъщност е за 

Вас Синатра? Кога за-

почнаха да Ви наричат 

Българския Франк Сина-

тра и приятно ли Ви е 

това или напротив? Все 

пак Вие отдавна сте ле-

генда в джаза.

Синатра е човекът, 
осъществил моста между 
джаза и поп музиката. А 
мен да наричате легенда 
ми се вижда малко преси-
лено. Казвал съм го вече - 
нито ме ласкае, нито ме 
обижда това. От друга 
страна никак не е лошо 
да те оприличават с един 
от най-гениалните интер-
претатори на всички вре-
мена. Този мой псевдоним 
си има кръстник и това 
е един журналист - Же-
ляз Сагаев. Преди повече 
от 20 години той написа 

в „Поглед“: „Вили Казасян 
представи изпълнение на 
Българския Франк Сина-
тра.“ Това се хареса явно 
на колегите Ви и започна-
ха да го тиражират, леп-
наха ми го като етикет.

С коя от световните 

знаменитости бихте ис-

кали да пеете на българ-

ска сцена? 

С Нанси Уилсон, Лейди 
Гага, Тони Бенет, Барбара 
Стрейзънд и други.

Създател сте на един 

от първите пиано барове 

в София, имахте и идея 

да направите истински 

джаз клуб в София? До-

ближава ли се тя до своя-

та реализация?

Преди известно време 
приключих с клубовете, 

просто ми мина меракът, 
а и ми пречат на кариера-
та. 

Трудно ли беше в на-

чалото да започнете да 

пеете джаз?

Нещата при мен се 
случиха след промените, 
духът излизаше от бу-
тилката, когато започна 
кариерата ми. През 1991-
1992 г. хората бяха жадни 
за една американска биг-
бендова музика и тя се 
приемаше много добре. И 
аз се развих много бързо и 
точно. Имал съм късмета 
да работя с най-добрите 
музиканти. В миналото 
с Румен Тосков - Рупето, 
сега със Заберски-младши. 
Много е хубаво да имаш до 
себе си такива талантли-
ви творци, на които може 
да се осланяш.

Как се поддържа не-

престанно перфектната 

форма, която е станала 

част от същността Ви? 

О, благодаря Ви, но 
истината е, че не пола-
гам някакво старание и 
май нямам отговор. Не се 
вманиачавам в себе си. Не 
правя нищо особено, освен 
че спортувам и си слагам 
обелки от краставици на 
лицето. Последното съм 
го научил от баба ми, Цар-
ство й небесно. 

В едно от последните 

си интервюта казвате, 

че отдалечаването от 

Бога обезсмисля същест-

вуването на човека. Как 

обаче да се държим близо 

до Него днес?

Като се обръщаме към 
Него ежедневно и искрено.

Кога да очакваме но-

вата Ви книга и наисти-

на ли смятате да разкри-

ете тайни за живота си 

в нея?

Работим по нея, надя-
вам се да излезе в най-ско-
ро време. Там ще включа 
най-трудните и най-ус-
пешните си периоди на 
сцената.

А ще видим ли скоро 

поредна Ваша изложба?

Имам много ангажи-
менти и планирани кон-
церти до края на тази 
и началото на другата 
година и най-вероятно 
няма да имам време да 
направя изложба скоро. 
Но наистина обичам ри-
суването. 

С Брус Джонсън

Снимка Ренета Николова
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Светослав Загорски

Урбино е един от най-
уникалните и интересни 
градове на Италия. Мяс-
тото не е много популярно 
като туристическа дести-
нация, въпреки че впечат-
лява с историческото си 
богатство, поради което 
често е сравнявано с Фло-
ренция. Именно в Урбино е 
роден един от гениите на 
ренесансовата живопис – 
Рафаело. Това е една от при-
чините през 1998 г. градът 
да бъде включен в списъка 
на ЮНЕСКО на световното 
културно и историческо на-
следство. 

Урбино се намира в се-
верната част на италиан-
ския регион Марке, югоза-
падно от Пезаро и на около 
30 км от Адриатическото 
крайбрежие. Исторически-
ят град е построен на два 
хълма, които са свързани с 
4 основни пътя и повечето 
от тях все още са заоби-
колени от масивни стени и 
здрави порти. В близост до 
катедралата на централния 
площад има туристическо 
бюро, от което може да по-
лучите полезна информация.

Днес Урбино е универси-
тетски град, като 

500-годишното висше 

учебно заведение

е сред най-старите в 
Европа. То е туристическа 
дестинация и важна част 
от историческото наслед-
ство на Италия, запазил 
еманацията на епохата на 
Ренесанса. Затова не бива 
да се учудваме, че няма ита-
лианец, който да не е посе-
щавал Урбино поне веднъж в 
живота си.

През II I век Урбино е 
под римско владичество, но 
получава статут на град 
през 568 г. От най-стари-
те селища на мястото на 
Урбино - Urbs Bina и Urbinum 
Metaurense, днес няма почти 
никакви следи, но за сметка 
на това средновековното 
наследство е огромно. 

Макар и да възниква още 
в римски времена, Урбино 
бележи своя апогей през XV 
– XVI век, когато херцог Фе-
дерико да Монтефелтро съз-
дава тук мощна автономна 
област и едно от най-ста-
билните съдилища в цяла Ев-
ропа. Родът Монтефелтро 
от наемници успяват да 
се издигнат до управите-
ли на Урбино. От 1474 г. до 
1626 г. градът е столица на 
едноименното херцогство. 
През този период е прочут 
художествен център. До 
1631 г. Урбино е управляван 
от херцозите Дела Ровере, 
които извършват преврат 
срещу Монтефелтро, не без 
голямата помощ на папски-

те наместници и специално 
на Чезаре Борджия. Градът 
става част от Кралство 
Италия едва през 1860 г.

Като една от културни-
те столици на Италия Урби-
но е място на творци, арти-
сти, историци и археолози. 
Историческият център на 
града е съставен от къщи 

и паметници, датиращи от 
XV - XVI век, създаващи една 
особена атмосфера, която 
не може да се усети в никой 
от по-големите градове на 
страната. 

Няма как да пропуснете 

Палацо Дукале,

известен като Хер-
цогския дворец, където се 
намирало седалището на 
семейство Монтефелтро. 
Днес тази част от Урбино 
е важен пример за ренесан-
сова архитектура. Дворе-
цът е разположен на Пиаца 
Дука Федерико, а неговата 
окончателна реставрация 
завършва през 1985 г. От 
тогава насам Палацо Дукале 
е една от най-големите ту-
ристически забележително-
сти и исторически памет-
ници не само за Урбино, но и 
за цяла Италия. Замъкът е 
издигнат през втората по-
ловина на XV век по заповед 
на Федерико II Монтефел-
тро. Той поръчва на най-до-
брите художници и архите-
кти да построят и украсят 
неговия огромен дом. Резул-
татът - Палацо Дукале се 
смята за съвършения израз 
на Ранния ренесанс. Прид-
ворният архитект Балдаса-
ре Кастильоне нарича тази 
властна крепост „град под 
формата на дворец“. 

Днес в Палацо Дукале 
се помещава Националната 
художествена галерия на 
Марке, която съдържа една 
от най-важните колекции 
от ренесансови картини в 
цял свят. В нея могат да се 
видят произведения на Ра-
фаело, Паоло Учело, Лучано 
Лурена и други. Местните 
твърдят, че ако Национална-
та галерия на Марке в Урби-
но беше разположена в град 
като Флоренция, щеше да 
има опашки по площада от 
посетители, които очакват 
да влязат.

Сред останалите забе-
лежителности на Урбино е и 

крепостта, известна 

като Ла Фортеза. 

Тя е построена от пап-
ския легат през XIV век. 
През 1507 - 1511 г., когато 
херцог Дела Ровере прави 
нова серия от стени към 
града, крепостта попада зад 
тях. Днес около Ла Фортеза 
е общественият парк, от 
който се разкрива чудесна 
панорамна гледка.

Забележителна и ин-
тересна е катедралата в 
Урбино, наричана от ита-
лианците просто Duomo. 
Основите й са положени 
преди повече от 10 века, 
но от тогава до днес ка-
тедралата е претърпяла 
много трансформации. Едно 
земетресение през XVIII 
век нанася големи щети по 
конструкцията, но тя е на-
пълно реставрирана през 
1801 г., когато архитектът 
Джузепе Валадиер създава 
една великолепна религиоз-
на постройка с величествен 
купол и неокласическа архи-
тектура. Във вътрешност-
та на катедралата в Урбино 
могат да се видят безценни 
художествени произведения 
като „Тайната вечеря“ на 
Федерико Барочи.

Хиляди туристи всяка 
година посещават и 

родната къща  

на Рафаело,

която е сред забележи-
телностите в града и е до-

бре съхранена. Тук можете 
да се насладите на произ-
ведения на младия Рафаело, 
както и картини на баща му 
Джовани Санти. 

Урбино е град с неиз-
броими църкви, но някои от 
тях си заслужава да се ви-
дят заради връзката им с 
известни личности и съби-
тия. Параклисът „Св. Йоан 
Кръстител“ е туристически 
обект, който впечатлява 
със своя интериор. Тук има 
стенописи, изобразяващи 
разпятието на Христос, 
както и сцени, показващи 
живота на св. Йоан Кръсти-
тел.  

Една от най-старите и 

красиви църкви е  

„Св. Августин“.

Построена е в римски 
стил през XIII век, но през 
следващите векове значи-
телно се видоизменя.

Фасадата й притежава 
красив портал от края на 
XIV век в готико-романски 
стил, а интериорът е из-
ключително пищен. В нея 
има резбован олтар от XVI 
век, създаден специално за 
брака на Костанцо Сфорца 
и Камила от Арагона. Кам-
банарията пък е от XV век.

Друга известна църква 
е „Св. Франциск“ от XIV век, 
издигната първоначално в 
готически стил. След въз-
становителните работи 
през XVIII век от първона-
чалния й вид са останали 
само портикът и камбанари-
ята. Тук можете да видите 
„Прошката на Св. Франциск“, 
дело отново на великия Фе-
дерико Барочи.

Един от най-важните па-
метници на Урбино е бивши-
ят манастир „Санта Киара“. 
Издигнат е през XV век от 
сиенския архитект Франче-
ско дьо Джорджо Мартини. 
Храмът постепенно се пре-
връща в своеобразен мавзо-
лей, след като в него са по-
гребани няколко членове от 
династията на херцозите 
Ровере. От 70-те години на 
ХХ век тази сграда е дом на 
Института за висши худо-
жествени индустрии.

Палацо Дукале

Фасадата на двореца

Паметникът на Рафаело

Изглед към ул. „Гарибалди“, която отива до Площада на Републиката

Красивите папски фонтани Стената на двореца
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Превод Радостина Иванова

Mr. Ivanov, for another con-

secutive year the Bulgarian Con-

struction Chamber (BCC) and 

the Bulgarian Water Association 

(BWA) organize a national con-

ference, focused on the OP „En-

vironment” (OPE) and the Rural 

Development Programme (RDP). 

On 20th November this forum will 

be held for the eight time. What is 

going to be the topic of the event? 

For the past years this national 
conference became traditional. 
During it we are always trying to 
summarize what has been ac-
complished during the year within 
the different programmes, which 
are main source of financing of 
the large infrastructure projects in 
the water sector. Our intention is 
on 20th November we will make 
the regular estimation, in order to 
see how far did we get and what 
follows.  The idea of the forthcom-
ing forum is to set an accent not 
only on that follows in 2019, but 
also what is envisaged during the 
next operative period. Debates at 
European level are already ongoing 
about how the funds in the Europe-
an Union (EU) will be allocated and 
under what conditions the financial 
aids from the Cohesion Funds are 
going to be obtained. This informa-
tion is extremely important for the 
construction sector, Water supply 
and sewerage networks sector and 
water sector as a whole. I hope we 
will be successful in attracting rep-
resentatives from institutions, that 
are able to inform us of develop-
ment of debates in the EU, and 
together with us to discuss these 
significant topics.

The collaboration between 

BCC and BWA is of many years. 

How this partnership could get 

deeper?

It is obvious that if for eight con-

secutive years we carry out this na-
tional conference, focused on the 
OP „Environment” and the Rural 
Development Programme, and  not 
only it, our collaboration is useful. 

The Bulgarian Construction 
Chamber and the Bulgarian Water 
Association have common mem-
bers. I think, that one of main direc-
tions to deeper our collaboration is 
the support by the BCC members 
for our initiative „Quality Mark of 
BWA“. It is intended to warranty 
that the water supply and sewer-
age networks projects are being 
implemented with quality materials.

BWA and BCC could further de-
velop their partnership in respect to 
professional training, having in mind 
the future large projects and the 
necessity to form internal teams for 
their management. I am convinced 
that the expertise available within 
BCC is exactly the way to support 
the water sector by project man-
agement trainings and knowledge 
about FIDIC contracting conditions. 
BWA, on its behalf, could provide to 
the staff of construction companies 
trainings on indoor and outdoor wa-
ter supply and sewerage networks.

Eng. Ivan Ivanov, 
President of the Bulgarian Water Association:

The Bulgarian construction Chamber, FCIW-Podkrepa and FICS within CITUB have signed a Sectoral Collective Labour Agreement 

The Eighth Conference of 
BCC and BWA will provide 
information on the activities  
forthcoming in the water sector

The Bulgarian Construction 
Chamber (BCC), the Federation 
„Construction, industry and water 
supply“ – „Podkrepa“ (FCIW – „Pod-
krepa“) and the Federation of the in-
dependent construction syndicates 
(FICS) within CITUB have signed a 
sectoral collective labour agreement 
(SCLA). The event took place in 
the building of BCC. The document 
was endorsed by the Chairman of 
the Management Board of BCC – 
Eng. Iliyan Terziev, the President of 
FCIW-Podkrepa - Eng. Ioanis Part-
eniotis, who is also a Vice President 
of CL Podkrepa, and Eng. Tsveteli-
na Ivanova, President of FICS within 
CITUB. The meeting was attended 
by the Executive director of BCC 
Eng. Miroslav Maznev, Yordan Nikle-
nov – member of CL Podkrepa, and 
Reneta Nikolova, PR of BCC, procu-
rator and Editor-in-chief of „Stroitel“ 

Newspaper EAD.
„You have demonstrated a mod-

ern and European approach in the 
industrial sector. For us BCC is 

the biggest and the most impor-
tant branch organisation. You are 
a predictable and responsible so-
cial partner”, Eng. Ioanis Parteni-
otis stated. He underlined that by 
signing the Agreement the Chamber 
demonstrated it correct approach to 
the companies and workers in the 
sector, and FCIW – „Podkrepa“ ful-
fills its commitments towards the 
people it represents.

  „You can consider us as your 
real partner, and with our common 
efforts we will continue together 
ahead”, said the Chairman of BCC 
Eng. Iliyan Terziev. He underlined, 
that the Chamber works for obser-
vation of safe labour conditions, as 
well as for introduction of pricing 
regulations and for searching pos-
sible ways to increase the remu-
neration in the sector. Eng. Iliyan 
Terziev thanked the two syndicate 

organisation for the excellent com-
munication they maintain with BCC, 
as well as for the support they pro-
vide to the sector.

„The lowest price should not be 
decisive criteria in public procure-
ment contracting was categorial 
opinion of participants in the meet-
ing. „With the Agreement we signed 
today we will create better condi-
tions for our workers“, stated the 
Executive Director of the Chamber 
Eng. Miroslav Maznev. „We thank 
the syndicates for their support in 
fight with the grey sector”, he said 
also and added that the syndicates 
and employers will keep working 
on the sectoral policies. „We must 
unite our efforts towards make the 
prices in construction adequate to 
the standard ones within the EU“, 
commented the Executive director 
of the Chamber.

Veliko Tarnovo 

The Regional Office of the Bul-
garian Construction Chamber in 
Veliko Tarnovo has celebrated the 
professional holiday of the industry 
– the Builder’s day.

The event was attended by Eng. 
Daniel Panov, Mayor of Veliko Tar-
novo Municipality and the Chair-
man  of the Management Board 
(MB) of the National Association 
of the municipalities in the Repub-
lic of Bulgaria, Eng. Dobromir Do-
brev, Mayor of Gorna Oryahovitsa, 
Eng. Emanuil Manolov, Mayor of 
Pavlikeni, Pencho Chanev, Mayor 
of Zlataritsa, Eng. Plamen Petkov, 
Deputy Mayor of Svistov respon-
sible for the „Public works and in-
vestment policy“ sphere, Denitsa 
Koeva, Deputy Mayor of Gorna 
Oryahovitsa on „Spatial planning, 
construction works and municipality 
property”, Dimitar Mashov, Director 
of the Regional Directorate - Veliko 
Tarnovo of the Ministry of interior, 
and Krasimir Krastev, Head of the 
„Fire Safety and Civil Protection” 
Regional Directorate - Veliko Tar-
novo. Guests on the behalf of the 
Bulgarian Construction Chamber 
were the Chairman of the MB Eng. 
Iliyan Terziev, Executive Director 
Eng. Miroslav Maznev and Reneta 
Nikolova, Editor-in-chief and Procu-
rator of „Stroitel” Newspaper and PR 
of BCC. The host of the event was 
the Chairman of the Regional office 
of BCC – Veliko Tarnovo, Eng. Ly-
ubomir Sherbetov. 

All official guests received priz-
es specially prepared by the RO of 
BCC – Veliko Tarnovo. Prizes were 
handed over to the Chamber’s man-
agement, mayors of municipalities 
and „Stroitel” Newspaper.

Burgas

At an official ceremony the re-
gional representatives of the Bulgar-
ian Construction Chamber in Burgas 
handed over the traditional awards to 
the most prominent companies. The 
Annual Ball of the RO took place on 
24th October in the restaurant of 
the „Primoretz Grand Hotel & Spa”. 
Guests of the event were the Deputy 
Governor of Burgas Region Prof. 
Sevdalina Turmanova, the Deputy 
Mayors on the Finance, Budget 
and Economy - Krasimir Stoychev, 
and on Construction, Investments 
and Regional Development - Eng. 
Chanka Koralska, the Chairman of 
the Public Works Committee within 
the Burgas Council - Arch. Dimitar 

Georgiev, Eng. Dimitar Bakalov – 
acting director of Construction Di-
rectorate in Burgas Municipality, the 
Commissioner Vasil Vasilev, Director 
of the „Fire Safety and Civil Protec-
tion” Regional Directorate, Executive 
Director of „ViK” EAD Burgas and the 
Chairman of the MB of the Bulgarian 
Water Supply and Sewerage Associ-
ation Eng. Gancho Tenev, Director of 
the Professional High School of Con-
struction, Architecture and Geodesy  
„Kolyo Ficheto” - Eng. Daniela Sime-
onova and other representatives of 
municipality and state structures. 

Pleven

The RO of BCC in Pleven has 
given out its traditional awards per 
2018, the Construction crown, for 
achievements of companies in the 
region. The event was held on 31st 
October in the restaurant „Central”. 
Official guests were the Chief Engi-
neer of Pleven Municipality Vladislav 
Ivanov, the Chairmen of Regional of-
fices: of the Chamber of Architects 
in Bulgaria - Arch. Stefan Neshev, of 
the Union of Architects in Bulgaria - 

Arch. Emil Dechev, of  the Chamber 
of Engineers in Investment Design - 
Eng. Zhivko Ivanov. The ceremony, 
hosted by Milen Iliev, Chairman of 
RO of BCC – Pleven, was attended 
as well by the Chairman of the Pro-
fessional Ethics Committee within 
BCC - Eng. Rozeta Marinova, who 
is also a member of the MB of BCC, 
members of the Control and Region-
al Council of RO of BCC – Pleven, 
the Chairman of the regional club of 
builders-veterans - Eng. Vasil Ivanov, 
registered in the CPRC companies, 
and members of BCC.

Stara Zagora

On 30th October in the „Green 
Hill” restaurant, the Regional office of 
BCC in Stara Zagora held a ceremo-
ny on the occasion of Builders Day. 
Official guests of the event were the 
Governor of Stara Zagora Gergana 
Mikova, the Deputy mayor of Stara 
Zagora  Municipality, responsible 
for Spatial development, Construc-
tion and Investments - Eng. Yancho 
Kaloyanov and the Deputy mayor of 
Kazanlak, responsible for „Infrastruc-
ture, Construction and Transport” - 
Daniela Koeva, Veska Uzunova-Ki-
rova – Director of „Construction and 
Investments” Directorate within Stara 
Zagora municipality, Dobromir Der-
mendzhiev - Head of „Construction 
and Investments” Unit within Stara 
Zagora municipality, the chairmen of 
the regional colleges of the Chamber 
of Architects in Bulgaria - Arch. Petar 
Kiryakov and of the Chamber of En-
gineers in Investment Design - Eng. 
Stefko Dragov. During the celebra-
tion were handed over the awards of 
the RO of BCC – Stara Zagora. 
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Красен Кралев, министър на младежта и спорта: 

Инж. Борис Недялков

ПЪРВА ФАЗА

В 11-ия кръг на Българската строителна футбол-
на лига (БСФЛ) жребият определи да се противопос-
тавят фаворити срещу аутсайдери във временното 
класиране до момента. Изненадата беше поднесена 
от отбора на „Архитектурно студио Стивън Джор-
дж“, който до този момент беше спечелил само една 
точка от изиграните мачове в БСФЛ. Сега „архи-
тектите“ успяха да се наложат с 6:3 над тима на 
„Ромстал ХЕС“, като главният виновник за победата 
беше Александър Господинов. Той реализира четири 
попадения в противниковата врата, а по един гол 
вкараха Йордан Начев и Ивайло Костов. Точни за 
ромсталци бяха Дилян Василев, Владислав Савов и 
Цветан Стефанов.

Временните водачи в шампионата „Марибор 
строй“ срещнаха трудности само в първата част 
срещу „Теразид“ и на почивката двата тима се от-
теглиха при резултат 2:2. Но във втората половина 
всичко си дойде на мястото след четири безответ-
ни гола на мариборци и пореден успех с финално 6:2. 
С по два гола за победителите се отличиха Никола 
Георгиев и Станислав Гошев, а по един вкараха Росен 
Паналов и Кевин Генчев. За „канарчетата“ реализира-
ха Димитър Гергов и Давид Монтоя.

„Инфра Холдинг“ надигра с 4:1 Old Boys след два 
гола на Иво Велчев и по един на Георги Асенов и Ва-
лентин Маринов, а почетното попадение за „стари-
те момчета“ беше дело на Михаил Димов. 

„Каммартон България“ постигна пореден успех, 
след като се наложи много трудно над „Ергодом“ с 
3:2 с голове на Спасимир Наков (2) и Адриан Иванов, 
а за ергодомци вкараха Йордан Димитров и Райко 
Глухарски.

„Контракт сити“ записа поредна суха мрежа в 
лигата, след като разгроми с 4:0 „Главболгарстрой“ 
благодарение на Мохамед Сила, реализирал 2 попаде-
ния, Ерсин Георгиев – 1, и автогол на Емил Маринов.

След неубедителната си игра в предишния кръг 
тимът на „Монтаж Строителни Конструкции“ изне-
се футболна лекция на „Кондекс“. Мачът приключи с 
10:2 с головете на Петър Койчев (4), Калин Митов (4) 
и Александър Генов (2). Ивайло Русев се разписа на 
два пъти за „Кондекс“.

Дебютантите от „Булстрой груп“ продължават 
с доброто си представяне в лигата, като в тази 
среща от кръга се наложиха с 9:2 над АПИ. Младен 
Младенов реализира 3 попадения, като две бяха в про-
тивниковата врата и едно в собствената му. Другия 
гол за „агентите“ вкара Иван Мичев. За „Булстрой“ с 
хеттрик се отличиха Петко Петков и Юлиан Младе-
нов, веднъж се разписа и вратарят Свилен Младенов.

Футбол

Тимът на „Цървена 
звезда“ записа изключи-
телно престижна пър-
ва победа в Група „С” на 
Шампионска лига, след 
като разгроми с 2:0 „Ли-
върпул” на стадион „Райко 
Матич“. „Мърсисайдци” 
изиграха един от най-
слабите си мачове от 
началото на сезона и ло-
гично инкасираха второ 
поражение в надпрева-
рата. В същото време 
„Цървена звезда“ нанесо-
ха своя удар в рамките на 
седем минути през пър-
вата част, като големи-
ят герой за домакините 
бе Милан Павков (22', 29'), 
който реализира и двете 
попадения. След почив-

ката „Ливърпул“ наложи 
сериозен натиск в про-
тивниковата половина, 
но вратарят на домаки-
ните Милан Борян напра-
ви няколко спасявания, а 
на два пъти и гредите 
помагаха.

Припомняме, че само 

преди две седмици ан-
глийският гранд победи 
сръбския шампион с 4:0. В 
крайна сметка  „Ливърпул“ 
остава на първото мяс-
то в групата със скром-
ния си актив от 6 точки 
в четири мача. „Звезда“ 
има четири пункта и 

все още заема 4-тата 
позиция. Това статукво 
стана факт, след като 
в другия двубой от Група 
„С” отборите на „Напо-
ли“ и „Пари Сен Жермен“ 
регистрираха ново реми 
помежду си, а в предния 
кръг футболистите на 
Карло Анчелоти и Томас 
Тухел си бяха спретнали 
2:2 в Париж.

В следващия кръг „ад-
зурите” приемат „Цър-
вена звезда“, а ПСЖ има 
решаващ мач с „Ливърпул“ 
във Франция. В момен-
та четирите отбора са 
рамо до рамо в класира-
нето. ПСЖ събра 5 точ-
ки, а „Наполи“ дели върха 
с 6 т.

Представящият се на 
много високо ниво от на-
чалото на сезона отбор 
на „Интер“ завърши при ре-
зултат 1:1 в сблъсъка си с 
„Барселона“ от 4-тия кръг 
на Шампионската лига. 
Двубоят на „Джузепе Ме-
аца” бе от Група „В”.

Каталунците оста-
наха лидер с актив от 10 
точки, а „Интер“ е втори 
със 7 т. На трето място 
се намира „Тотнъм“ с 4 
точки, а последен е „ПСВ 
Айндховен“ със само 1 т.

В един наглед равнос-
тоен сблъсък между „Ин-
тер“ и „Барселона“ дра-
мата дойде в самия край 

на срещата. В 83-тата 
минута появилият се Мъл-
ком на терена на мястото 
на Усман Дембеле изведе 
„Барса“ напред в резулта-
та. Радостта на гостите 
обаче не продължи твърде 
дълго, тъй като 3 минути 
преди края на редовното 
време Мауро Икарди из-
равни. Аржентинецът бе 
изпуснат от бранителите 
на „Барселона“ в наказа-
телното поле и успя да на-
несе удар, който Тер Сте-
ген не можа да отрази - 1:1. 
До края на срещата не се 
случи нищо интересно и 
двата тима закономерно 
си поделиха точките.

Страницата подготви 
Теодор Николов

„Обща кандидатура на Балкани-
те за Световното по футбол през 
2030 г. е важен политически знак. Тя 
показва, че балканските държави ще 
работят заедно не само в об ласт та 
на спорта, но и ще отстояват об-
щите си политически и икономиче-
ски интереси.“ Toва заяви министъ-
рът на младежта и спорта Красен 
Кралев. По думите му има сериозни 
конкуренти, но до 2024 г. има доста-
тъчно време България, Гърция, Сър-
бия и Румъния да подготвят силна 
обща кандидатура. Според спортния 
министър намерението се посреща 
с огромен интерес, но и с известна 
доза скептицизъм заради изостава-
нето на страната ни по отношение 
на спортната инфраструктура. 

„Позитивната новина е, че това 
ще ни даде стимул да изградим ста-
дионите си – ще са нужни 2 - 3 във 
всяка от четирите държави с капа-
цитет минимум 40 000 зрители, за 
да се посрещнат срещи от групова-
та фаза“, обясни той.  

„Няма как да надскочиш себе си, 
ако не мечтаеш – дълги години се 
надявахме да имаме световни пър-
венства по волейбол и художествена 

гимнастика, което се случи. Ще бъ-
дем домакини и на шорттрек. Имаме 
прекрасни зали и можем да приема-
ме състезания от висок ранг. След 
спортните зали, които изградихме, 
сега идва ред и на футболната ин-
фраструктура“, категоричен бе ми-
нистърът.

Красен Кралев подчерта още, че 
в последните три години държава-
та е показала, че има воля, защото 
са направени големи инвестиции в 
стадионите на отборите от про-
фесионалната група. „Реконструи-
рахме над 10 съоръжения, които вече 
разполагат с качествени терени и 
осветление. И няма да спрем до-
тук“, заяви Кралев. Той посочи, че са 
водени разговори със Столичната 
община да предложи терен за нов 
стадион, след което ще се обмисли 
инвестицията.

Отборът на „Атле-
тико“ (Мадрид) победи с 
2:0 „Борусия“ (Дортмунд) 
и се изравни с герман-
ския тим на върха в Гру-
па „А” на Шампионската 
лига. Саул Нигес и Анто-
ан Гризман бяха точни за 
тима на Диего Симеоне 
във всяко от полувреме-
ната. По този начин „дюшекчиите” си върнаха за разгро-
мната загуба с 0:4 в предишния мач и до голяма степен 
сложиха край на интригата около първите две места. 

„Борусия“ и „Атлетико“ имат по 9 точки, а третият 
„Брюж“ е с 4 т. и има само теоретични шансове за кла-
сиране на осминафиналите. На дъното остана „Монако“ 
с едва 1 т.

В следващия кръг испанският гранд ще приеме „Мо-
нако“, а „Борусия“ ще брани първото място в групата на 
свой терен срещу „Брюж“, като дори и равенство в този 
мач ще означава, че „жълто-черните” и „Атлетико“ ще 
играят във фазата на директните елиминации.

Тенис

Вече е ясен жребият за 
разпределението на две-
те групи от финалите на 
АТР в Лондон, които ще се 
проведат в зала „О2” меж-
ду 11 и 18 ноември. Лично 
шампионът от 1992, 1995 
и 1998 година Борис Бекер 
изтегли имената на осем-
те най-добри тенисисти 
през настоящия сезон. 

Както е известно, ти-
тулярите Рафаел Надал и 
Хуан Мартин дел Потро 

няма да вземат участие 
в последния турнир, а на 

техните места ще се 
включат Джон Иснър и 
Кей Нишикори. Тази годи-
на групите са именувани 
в чест на шампиона от 
2000 г. Густаво Куертен 
и двукратния победител 
от 2001 и 2002 г. Лейтън 
Хюит.

Първа и втора резерва 
са Карен Хачанов и Борна 
Чорич.

Ето разпределението 
по групите:

Група „Густаво Куер-
тен” (мачовете започват 
на 12 ноември)

1. Новак Джокович
3. Александър Зверев
5. Марин Чилич
8. Джон Иснър
Група „Лейтън Хюит” 

(мачовете започват на 11 
ноември)

2. Роджър Федерер
4. Кевин Андерсън
6. Доминик Тийм
7. Кей Нишикори
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Елица Илчева

Френската луксозна мъжка 
марка Berluti наскоро се обедини 
с Ferrari, за да представи стилна 
колекция обувки, вдъхновена от 
двата най-нови модела на авто-
мобилния бранд - Monza SP1 и 
Monza SP2. От Ferrari споделят, 
че във всеки един от детайлите 
на обувките, в това число обща-
та им форма и съшиването, има 
препратки към емблематични 
коли и те са с лесно разпознава-
ема връзка. 

В лимитираната серия са 
включени три основни модела 
- Slip-on, Oxford и Chelsea Boot, 
като всеки един от тях е из-
пълнен с тъкан от карбон в под-
метката. Те са с криви форми, 
премиум материали и специални 
шевове, смесени заедно по най-
добрия възможен начин за създа-
ване на три великолепни модела.

Колекцията беше предста-
вена от главния изпълнителен 
директор на Berluti Антоан Арно 
и президента на Ferrari Джон 
Елкан на коктейл по време на 
Парижката седмица на модата 

в бутик на Berluti на улица Faubourg Saint-
Honore. Сред гостите на събитието бяха га-
леристът Лари Гагосиан, френският актьор 
Ламбърт Уилсън („Матрицата“) и балерина-
та Мари-Агнес Жило. 

Според Елкан, обувките са предназначе-
ни да ни напомнят за джентълмена шофьор 

на 60-те години, като връзката към Ferrari 
допълнително е засилена с чудесен червен 
детайл на петите. Това наистина върви от-
лично с огнената червена кола.  

Джон Елкан обяви, че това са най-леките 
обувки, които някога са правили. Проектира-
ни с иновативни технологии, подметките са 

изработени от Twill 2 x 2 въглеродни влакна, 
които не само се използват, защото са мно-
го здрави, но също са изключително удобни 
за шофиране. 

Колекцията ще бъде пусната в продажба 
в първите дни на ноември в избрани магази-
ни на марката, както и онлайн.

Годишната 
награда за 

2013 г. на НСОРБ 
в категория 

„Печатни медии“

Наградата 
на НСОРБ 
„Медиен 
глас на 

общините“ 
2018 г.

Почетен 
плакет на 

ВСУ 
„Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен 
плакет на 

ВТУ 
„Тодор 

Каблешков“
2017 г.

Специална награда на  
ОП на КСБ - Велико Търново, 

статуетка на 
Уста Кольо Фичето

2018 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

Годишната 
награда на 

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

в областта 
на пътната 
безопасност

Наградата за 2010 г. на Съюза на юристите 
в България  и на Висшия съдебен съвет за 
публикация в централния печат на правна те-
матика и за точно и обективно отразяване 
дейността на съдебната система

Наградата за 2014 г. на Национал-
ната асоциация на медиаторите 
и Съюза на юристите в България 
за специален принос и подкрепа за 

утвърждаване на медиацията

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:
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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

Блондинка влиза  
в магазина и пита:

- Имате ли яйца?

Продавачът:

- Имаме – от щраус.

Блондинката:

- А от други 
композитори?

Липсва 
каквото и да е 
разрошване 

на бетона 
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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

РЕКЛАМНА ТАРИФА

50За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова

                           0884 20 22 57 – Калоян Станчев

Вестникът излиза всеки петък, материалите за публикации-
те (дизайн, текст) се подават до вторник същата седмица.

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

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, 

ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, 

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ
%

2018

BG20102

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

BG.121357Q/U

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


