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Мирослав Еленков,
Росица Георгиева

На специална церемония пред сградата на 
общината в с. Хитрино бяха връчени ключове-
те на 10-те къщи, изградени и дарени от фир-
ми - членове на Камарата на строителите в 
България (КСБ), на пострадалите семейства в 
населеното място. На събитието присъстваха 
председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзи-
ев, зам.-председателят на УС на КСБ и предсе-
дател на ОП-Бургас инж. Николай Николов, изп. 
директор на Камарата инж. Мирослав Мазнев, 
представители на компаниите дарители, кме-
тът на общината Нуридин Исмаил, зам.-минис-
търът на труда и соц. политика и председател 
на Управителния съвет на фонд „Социална закри-
ла“ Лазар Лазаров, д-р Николай Чобанов, предсе-
дател на БЧК-Шумен и др. Фирмите, членове на 
КСБ, дарили безвъзмездно къщи в Хитрино, са: 

„Главболгарстрой Холдинг“ АД, „Джи Пи Груп“ АД, 
„АТ Инженеринг 2000“ ООД, „Билдникс“ ЕООД и 
„Мидия Груп Холдинг“ АД, „Геострой“ АД и „Геоте-
хмин“ ООД, „Хидрострой“ АД, „Планекс“ ЕООД, 
„Трейс Груп Холд“ АД, „Автомагистрали – Черно 
море“ АД, „Кристална вода“ АД. 

Кметът на общината Нуридин Исмаил благо-
дари на КСБ и на компаниите, построили домове 
за хората. Той подчерта, че административните 
процедури са отнели почти половин година, след 
което къщите са били изпълнени в много кратки 
срокове и с високо качество. „Още в началото на 
миналата зима благодарение на строителите 
най-тежко пострадалите семейства вече имаха 
нови домове“, посочи кметът на Хитрино. 

 „Това е един изключително вълнуващ мо-
мент и съм благодарен, че на мен се падна чест-
та като председател на Управителния съвет на 
Камарата на строителите в България да участ-
вам в церемонията по символичното връчване 

на ключовете на построените и дарени къщи 
от фирми, членове на организацията. Радвам се, 
че тук сме заедно с колегите, представляващи 
компаниите дарители, и със семействата, за 
които бяха построени домовете“, посочи инж. 
Илиян Терзиев.

„След трагичния инцидент КСБ бе сред пър-
вите, които се отзоваха, и нейни представи-
тели още на следващия ден бяха на място, тук 
в Хитрино, за да предложат помощ и подкрепа. 
КСБ откри дарителска сметка с 50 хил. лв, а 
фирми - членове на Камарата, изградиха безвъз-
мездно 10 къщи за пострадалите семейства, 
като те бяха определени от Обществения съ-
вет“, изтъкна инж. Терзиев. „Искам да благодаря 
на строителите на тези 10 сгради за професио-
нализма, но най-вече за човечността и за голе-
мите им сърца!“, заяви председателят на КСБ. 

КСБ
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Други 12 семейства влязоха в своите нови домове, построени със средства от 
фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика
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30 ноември 
Николина Ангелкова, министър на туризма 

3 декември 
Инж. Атанас Апостолов, управител на „Аргогруп Екзакт“ ООД

6 декември 
Лиляна Павлова, министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018

Мартин Славчев

За седма поредна година ЧЕЗ ще пре-
достави стипендии на талантливи уче-
ници от 12-и клас на професионалните 
технически гимназии в Западна България. 
Състезанието по електроенергетика се 
провежда под патронажа на регионалния 
мениджър на ЧЕЗ за България Карел Крал 
и е част от графика на националните 
надпревари през учебната 2018 – 2019 
година на Министерството на образо-
ванието и науката.

„Конкурсът се наложи като традиция, 
чрез която ние се надяваме да мотиви-
раме учащите да изберат професията 
енергетик и да останат да се развиват 
професионално в България. Българската 
енергетика има нужда от млади талан-
ти“, е казал Карел Крал.  

Началото на надпреварата е през де-
кември, а финалът - през март 2019 г., 
когато на тържествена церемония ще 

станат известни и имената на шести-
мата носители на стипендии на ЧЕЗ. От 
миналата година обхватът на програма-
та бе разширен и стипендии вече получа-
ват и студенти.

Регистрацията за участие в конкурса 
се осъществява на сайта www.stipendiant.
com, където може да се намери и повече 
информация за регламента на състе-
занието и периодите за провеждане на 
отделните кръгове. Досега в конкурса са 
участвали над 750 ученици от 12-и клас 
на професионалните технически гимна-
зии в Западна България. Общо 45 са полу-
чили стипендии. Някои от финалистите 
са намерили своя кариерен път в компа-
ниите от групата ЧЕЗ в България.

Емил Христов

Съхран яването  на 
потенциала на кохезион-
ната и общата селско-
стопанска политика е 
инвестиция в единство-
то на Европейския съюз. 
Преодоляването на иконо-
мическите и социалните 
различия между държави-
те членки от Източна и 
Западна Европа е гарант 
за равномерно и стабилно 
развитие и трябва да за-
легне в Многогодишната 
финансова рамка на ЕС. 
Това беше общата пози-
ция на президентите на 
България и Полша Румен 
Радев и Анджей Дуда след 
проведена между двамата 
среща в София. Полският 
държавен глава е на офи-
циално посещение у нас по 
покана на своя български 
колега. 

На пресконференция 
след края на срещата 
двамата откроиха и не-
обходимостта от общи 
действия за постигането 
на устойчиви резултати 
в миграционната полити-
ка на ЕС, която да се ос-
новава на по-ефективен 
граничен контрол и под-
крепа за икономическото 
и социалното развитие 

на държавите, от които 
произхождат мигрантите. 
Президентът Радев изра-
зи позицията на страна-
та ни срещу връщането 
на мигрантите в държа-
вите, които охраняват 
външните европейски 
граници. 

Задълбочаването на 
двустранните търговско-
икономически връзки меж-

ду България и Полша беше 
определено от Румен Ра-
дев и Анджей Дуда като 
знак за доверието, което 
е в интерес на бизнеса и 
ще спомогне за увелича-
ването на заетостта и 
конкурентоспособността 
на нашите икономики. Го-
дишният стокообмен над-
хвърля 1,7 млрд. евро, като 
българският държавен 
глава открои потенциала 
за увеличаване на взаим-
ните инвестиции и реа-
лизацията на съвместни 
проекти в енергетиката 
и в други сфери от общ 
интерес. Страната ни 
е традиционна дестина-
ция за полските туристи, 
като почти 400 000 пол-
ски граждани са посетили 
България през 2017 г., а 
над 65 000 български ту-
ристи са избрали да почи-
ват в Полша.

Георги Сотиров

„Столичната община 
има устойчива политика 
в създаването на добри 
условия за развитие на 
бизнеса и насърчаване на 
предприемачеството в 
града. Заедно с Общинска-
та агенция за инвестиции, 
която създадохме преди 
три години, и с Общинския 
гаранционен фонд, рабо-
тим именно за стимулира-
не на предприемачески и 
инвестиционни проекти в 
София.“ Това каза кметът 
на Столичната община 
Йорданка Фандъкова при 
откриването на нов кон-
султантски офис за под-
крепа чрез достъп до фи-
нансиране на иновативни, 
стартиращи и социални 
предприемачи на Общин-
ския гаранционен фонд за 
малки и средни предприя-
тия, който е разположен в 

„София Тех Парк“. 
„Концепцията на ин-

телигентните градове се 
състои в интеграция на 
информационните и кому-
никационните технологии, 
както и в човешкия капи-
тал за подобряване ка-
чеството на живот. Визи-
ята за развитие на София 
като зелен и иновативен 
град е съсредоточена и в 
иновационната екосисте-

ма", подчерта столичният 
градоначалник.   

Йорданка Фандъкова 
обяви, че първият консул-
тантски офис ще пре-
доставя предимно инфор-
мация за проектите и 
финансовите инструмен-
ти на общината в облас-
тта на социалното пре-
дприемачество. Това ще 
бъде полезно особено за 
стартиращите компании.

Снимка авторът

Снимка Румен Добрев

Министър-председателят Бойко Борисов също проведе 
среща с полския държавен глава. „Полша е значим партньор 
на България в областта на търговията и инвестициите. 
Уверен съм, че това сътрудничество ще продължава да се 
задълбочава“, каза премиерът Бойко Борисов.

„Надявам се след ня-
колко години проектът 
„Виа Карпатия“ да свър-
же Полша и България и да 
стане един трансевро-
пейски коридор. Това ще 
е огромен скок не само в 

транспортно отношение, 
защото ще се улеснят 
контактите между хора-
та, но и ще допринесе за 
развитието на туризма”, 
заяви по време на прескон-
ференция Анджей Дуда.

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

Българска браншова 
камара „Пътища“ (ББКП) 
връчи традиционния приз 
„Инженер на годината“. Три-
надесетото поред меропри-
ятие, на което се отличава 
представител на сектора 
за принос и постижения в 
пътното дело, се проведе 
в „Гранд Хотел София“. Це-
ремонията откри предсе-
дателят на Управителния 
съвет (УС) на ББКП инж. 
Стефан Чайков. На събити-
ето присъстваха инж. Ве-
селин Давидов, член на УС 
на Агенция „Пътна инфра-
структура“, членовете на 
УС на Камарата на строи-
телите в България (КСБ) д-р 
ик.н. Николай Иванов и инж. 
Росен Колелиев, изп. дирек-
тор на КСБ инж. Мирослав 
Мазнев, инж. Кирил Маслев, 
управител на „Хидромат“ 
ООД и д-р инж. Петко Ни-
колов, управител на „Път-
строй-92“ АД.

„Благодаря Ви, че ува-
жихте традицията, което 
е израз на единството на 
пътната гилдия. Това е на-
града, която беше учреде-
на преди доста години от 
Сдружението на пътните 
инженери и консултанти 

(СПИК)“, каза в началото на 
церемонията инж. Чайков. 
Той сподели, че през 2017 г. 
СПИК е прието за колекти-
вен член на ББКП, с което се 
постига значимо обедине-
ние за отстояване и защи-
та на интересите на фир-
мите и заетите в сектора. 
„Управителният съвет на 
Българска браншова камара 
„Пътища“ взе решение да 
продължи традицията на 
СПИК и да организира под 
свое домакинство меропри-
ятието“, заяви инж. Чайков. 
В словото си той подчер-
та, че годината не е била 
лека за целия строителен 
бранш. „Надяваме се, че със 

стартирането на ТОЛ сис-
темата държавата ще съ-
умее да акумулира бюджет, 
който да даде на фирмите 
възможност за постоянно и 
устойчиво планиране както 
на инвестициите в пътна-
та инфраструктура, така 
и в хора и техника“, допъл-
ни председателят на УС на 
ББКП.

За създадена отлична 
организация и координация 
по време на строител-
ството званието „Инженер 
на годината“ за 2018 г. бе 
присъдено на инж. Желяз-
ко Друмев, изп. директор 
на „Пътперфект – Т“ ЕАД 
за успешното изпълнение 

на проекта лот 14 „Път II-
49 Кубрат – Тутракан“ от 
км. 89+100 до км. 98+876, с 
обща дължина 9,7 км. От-
сечката е финансирана от 
Оперативна програма „Ре-
гиони в растеж 2014 – 2020“ 
(ОПРР) чрез Европейския 
фонд за регионално разви-
тие.

„За мен наградата е при-
знание от колегите, защото 
пътят е трънлив и труден и 
единственият начин да си 
успешен в днешно време е 
да се трудиш наистина мно-
го“, заяви при получаването 
на отличието инж. Желязко 
Друмев. По думите му про-
ектът, който е отличен от 
ББКП, е изпълнен в срок, с 
високо качество и без ни-
какви забележки от страна 
на възложителя – Агенция 
„Пътна инфраструктура“ 
(АПИ). Обектът беше от-
крит символично на 18 юли 
тази година. С изпълнение-
то на участъка е възстано-
вена носимоспособността 
на настилката и е осигу-
рена оптимална скорост 
на движение. Отсечката е 
с нови ограничителни път-
ни системи, пътни знаци и 
маркировка. Инж. Друмев 
получи метална пластика 
на Дон Кихот и грамота.

Инж. Стефан Чайков, председател 
на УС на ББК „Пътища“: 

Инж. Друмев е изключително опитен колега, 
който има високи познания в надзора и строител-
ството. Познавам го повече от 20 години. Правейки 
анализ на 2018 г., установихме, че голям инфраструк-
турен проект, който безапелационно да спечели, все 
още няма. Очаква се завършването на АМ „Струма“, 
лот 3.3, но това вероятно ще е в края на годината. 
Дадохме си сметка, че фокусирани върху големите 
обекти, се пренебрегна усилието на колеги, рабо-
тещи в Северозападна и Североизточна България, 
които се водят за по-периферни райони. Те съвсем 
съвестно и отговорно си вършат работата и пре-
дават отлични обекти, които остават недооценени 
от обществото. В същото време и АПИ, и Управля-
ващият орган на ОПРР са очаровани от качеството 
на изпълнението.

Искам да подчертая, че годината определено не 
беше лесна за пътностроителните фирми. Въпреки 
това АПИ декларира и прави усилия за една много 
мащабна инвестиционна програма, която се надявам 
скоро да стане факт. За съжаление, един от основни-
те проблеми за всички бяха странните обжалвания 
на търговете за бъдещото поддържане на републи-
канската пътна мрежа. Така се създаде допълнител-
но напрежение. Радвам се, че това до някаква степен 
ще се промени в следващите години. 

Георги Сотиров

С тържествен водосвет започна 
изграждането на Многофункционал-
ния проект SEG Work & Logistic Hub в 
с. Кривина. Той е разработен от „Иво 
Петров – Архитекти“ за SEG (Special 
Events Group) – водеща група от ком-
пании, предоставяща специализирани 
услуги за събитийната индустрия в 
България и Европа. „Пайп Систем“ АД 
е строителен мениджър на проекта.

 Белоградчишкият епископ По-
ликарп, викарий на Софийския мит-
рополит, благослови началото на 
изграждането и пожела здраве и бла-
годенствие на всички участници в 
него. Символичната първа копка на-
правиха изп. директор на фирмата 
инж. Николай Чомаковски, който е и 
член на УС на КСБ. 

Логистичният комплекс е разполо-
жен близо до летище София. Сградата 
ще се състои от три основни части 
– складова, административна и рабо-
тилници. В околното пространство 
ще бъдат изградени необходимите 
за функционирането на обекта еле-
менти на вертикалната планировка и 
площадкова инфраструктура – улица 
за леки и тежкотоварни автомобили, 
паркинги, озеленени площи.

 Административната част ще 
бъде с разгъната застроена площ 1285 
кв. м, решена на три нива. На покрива 
ще бъде изградена голяма тераса за 
почивка на персонала и за вътрешно-
фирмени събития. При проектирането 
на фасадите на сградата са избрани 
модерни енергийноефективни матери-
али, отговарящи и на корпоративната 
идентичност на фирмата. 

 Складовата част е с разгъна-
та застроена площ 3325 кв. м и ще 
представлява еднопространствен 
обем, свързан с товаро-разтоварна-
та зона. Конструкцията ще бъде от 
сглобяеми стоманобетонови колони и 
стоманен покрив. Работилниците са 
с разгъната застроена площ 750 кв. м 
и са разположени в обема на склада, 
като всяка има директна връзка със 
складовата част. В тях ще се изра-
ботват декори и елементи, свързани 

със събитията. Специално е 
помислено за отоплението и 
достъпа до чист въздух на 

ангажираните специалисти 
в цеховете – за създаване на 
максимален комфорт на ра-

ботното място.
Логистичният комплекс с 

офиси клас А ще представя 
една впечатляваща визия, 
надграждаща стандартна-
та представа за склад, пре-
връщайки се в мини фабрика 
за подготовка на събития. В 
него ще бъде създадено всич-
ко необходимо – изложбени 
щандове, сцени за междуна-
родни конференции, декори 
за бляскави церемонии. Ще 
се извършва проектиране, 
изработване и съхранение 
на мебели, инсталации и де-
кор елементи, подготовка на 
техническо оборудване, фло-
рална и сватбена декорация 
и т.н. Предвидена е и зона за 

продажба и демонстрации на 
най-модерното оборудване в 
света, както и селекция от 
нов инвентар за интериор-
но обзавеждане на събития, 
офиси и конферентни зали. 

Инвеститорът ще от-
дели особено внимание на 
входната зона, в която ще 
интегрира най-модерните 
технологии в света за вход-
ни обществени простран-
ства – концепция, разрабо-
тена от фирма в групата. 
За пръв път в София ще 
има инсталация, която ще 
провокира интеракция с по-
сетителите, и дори „умен" 
мокет, който ще поздравява 
гостите по име.

Снимка авторът

Снимка авторът
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Росен Желязков, министър на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията: 

Деница Николова, зам.-министър на регионалното 
развитие и благоустройството: 

Стойността на обекта е 
70 млн. лв. 

Мартин Славчев
 
„86% от модернизация-

та на жп отсечката Ску-
таре – Оризово са завър-
шени. Участъкът ще бъде 
приключен в началото 
на следващата година“. 
Това заяви министърът 
на транспорта, информа-
ционните технологии и 
съобщенията Росен Же-
лязков по време на инспек-
цията на проекта. „По-го-
ляма част от работата 
по жп трасето е изпълне-
на. Остава по-трудната 
и по-важната задача от 
гледна точка на пътни-
ците – да бъде подобрен 
комфортът и да се намали 
времето за пътуване”, по-
сочи Росен Желязков. 

Министър Желязков 
коментира, че до момен-
та в рамките на двата 
програмни периода са за-
вършени над 70% от стро-
ителните дейности по на-
правлението от София до 
Бургас. 

Проект „Рехабилита-
ция на железопътен учас-
тък Скутаре - Оризово“ е 
част от втората фаза на 
проект „Рехабилитация 
на железопътната инфра-
структура по жп линията 

Пловдив – Бургас“, финан-
сиран от ОПТТИ. Отсеч-
ката Скутаре – Оризово 
е с дължина 26 км и ней-
ната рехабилитация е 
на стойност 70 млн. лв. 
Изпълнението на обекта 
предвижда проектиране, 
укрепване на земното 
платно, полагане на нов 
железен път, изграждане 
на нова контактна мре-
жа в участъка Скута-
ре – Оризово, работи по 
системи за осигурителна 
техника и телекомуни-
кации, рехабилитация на 
технически сгради и при-
емни здания на жп гарите 
Маноле и Белозем, както и 
жп спирка Опълченец.

Министър Росен Же-
лязков обяви и началото на 
реализацията на проект 
„Реконструкция на гаров 
комплекс Стара Загора“ на 
обща стойност 11 млн. лв. 

„Средствата ще бъ-
дат използвани и за из-
цяло  нова  инженерна 
инфраструктура със съ-
ответните телекому-
никации, както и за об-
новяване на перонното и 
околното пространство 
– нещо, което град като 
Стара Загора заслужава 
и очаква с нетърпение“, 

каза министърът. Той 
добави, че в рамките на 
проекта ще бъде модер-
низирана и гарата в Нова 
Загора.

Министър Желязков 
посочи, че ще бъдат на-
пълно обновени още жп 
гарите Искър, Казичене, 
Подуяне и Карнобат.

„Инфраструктурата 
се модернизира с огромни 
финансови ресурси, част 
от европейската солидар-
ност. Само до момента в 

програмните периоди, кои-
то са реализирани или са 
в процес на изпълнение, са 
вложени в инфраструкту-
ра около 6 млрд. лв.“, от-
чете Желязков. По думите 
на министъра за след-
ващия програмен период 
парите няма да бъдат по-
малко. „Всичко това е с 
цел развитието в Европа 
на бърз екологичен транс-
порт – такъв, какъвто 
всъщност е железопът-
ният“, добави той.

Мартин Славчев

Нови 12,1 млн. евро 
ще бъдат инвестира-
ни в пограничния регион 
между България и Сър-
бия. Средствата ще бъ-
дат разпределени между 
41 нови проекта, които 
бяха одобрени по време 
на Шестото заседание 
на Съвместния комитет 
за наблюдение на Програ-
мата за трансгранично 
сътрудничество между 
двете държави, състояло 
се в Пирот. Заседанието 
бе съпредседателства-
но от зам.-министъра на 
регионалното развитие и 
благоустройството Де-
ница Николова. Повече от 
половината средства са 
за развитие на туризма 
и опазване на околната 
среда, а малко над 3,3 млн. 
евро са за стимулиране на 
младежки инициативи.

Зам.-министър Нико-
лова подчерта, че проек-
тите са изключително 
качествени и в най-голяма 
степен ще допринесат за 
изпълнение на целите и 
резултатите на програма-

та. Тя напомни, че за първи 
път кандидатстването се 
е осъществило изцяло по 
електронен път. „Ние от-
читаме това нововъведе-
ние като успешна стъпка, 
която улесни процеса на 
подготовка и подаване на 
проектни предложения“, 
коментира Деница Нико-
лова. 

Зам.-министър Николо-
ва изтъкна, че Програмата 
за трансгранично сътруд-
ничество се радва на го-
лямо внимание, тъй като и 
нуждите на пограничните 
области са много и високи. 

„Нужно е да набеле-
жим нови цели, с които 
да постигаме ефекта за 

граничните региони, за-
щото имаме и възмож-
ности, и потенциал, но 
трябва да заложим върху 
най-важните от тях, за 
да постигаме максимални 
ефекти за повишаването 
на стандарта и качест-
вото на живот“, каза тя. 
Според зам.-министъра на 
регионалното развитие и 
благоустройството в кон-
текста на перспективата 
Западни Балкани има добра 
предпоставка за осигуря-
ване на по-големи ресурси 
и възможности през бъде-
щия програмен период въ-
преки намалението на об-
щия бюджет за кохезионна 
политика.

Мартин Славчев

С над 624 млн. лв. от Оперативна програма „Ре-
гиони в растеж 2014 - 2020“ до края на 2020 г. ще 
обновим и преоборудваме 80% от учебните заведе-
ния в страната. Това обяви зам.-министърът на ре-
гионалното развитие и благоустройството Деница 
Николова, която откри реновираната Професионална 
гимназия по селско и горско стопанство в Кърджали. 

Зам.-министър Николова отбеляза, че обновените 
училища са видимият резултат от целенасочената 
политика на държавата в подкрепа на образование-
то. „Обектът показва нашите усилия, които влага-
ме за развитие на децата, и по-добрите условия за 
работа, знания и резултати“, каза тя. По думите 
й обновяването на професионалните гимназии е с 
основен фокус, защото се подпомага обучението на 
кадри за важни отрасли на икономиката. 

В Кърджали зам.-министър Николова откри и 
информационна кампания за популяризиране на ин-
вестициите в туризма и градската среда, предос-
тавяни чрез финансови инструменти по Оператив-
на програма „Региони в растеж 2014 - 2020“. В нея 
участваха експерти от министерствата на реги-
оналното развитие и благоустройството, на кул-
турата и на туризма, кметът на община Кърджали 
инж. Хасан Азис, областният управител Никола Ча-
нев и др.

Елица Илчева

„ Б ъ л г а р и я 
трябва да доиз-
гради липсваща-
та инфраструк-
тура в областта 
на природния газ 
и електроенерги-
ята в региона, за 
да може да се вър-
ви към интегриране на пазарите“, заяви министърът 
на енергетиката Теменужка Петкова по време на 
кръглата маса на тема „Рискове и перспективи за 
енергийната сигурност на Югоизточна Европа“. По 
думите й в управленската програма на българско-
то правителство един от основните приоритети 
в енергийния сектор е именно диверсификацията на 
източниците и маршрутите за доставки на приро-
ден газ. 

Министър Петкова обяви, че до май 2022 г. ще 
бъде изграден интерконектор между Сърбия и Бълга-
рия. „За проекта до момента е подписана декларация 
със сръбския енергиен министър“, каза още тя.

По думите на министър Петкова, що се отнася 
до интерконектора Гърция – България, той е един 
от ключовите за Балканския регион. Чрез него от 
края на 2020 г. в страната ще се доставят 1 млрд. 
куб. м газ годишно от азербайджанското находище 
Шах Дениз. Към настоящия момент интерконекто-
рът е в своята решаваща фаза – финализират се 
обществените поръчки за доставчик на тръби, ин-
женер-консултант, за избор на строителен проек-
тант. От своя страна българското правителство за 
четвърта поредна година дава държавна гаранция за 
проекта в размер на 110 млн. евро. „Неслучайно този 
приоритет е определен от Европейската комисия 
като един от седемте основни в областта на евро-
пейската енергетика“, каза още Петкова. 

Теменужка Петкова информира също, че е запо-
чнало изграждането на електропровод от Варна до 
Бургас, който се финансира от ЕК с 30 млн. евро. 

Общият бюджет на 
програмата до 2020 г. е 
34,1 млн. евро, а страте-
гическата й цел е да се 
насърчи балансираното 
и устойчиво развитие на 
трансграничния регион 
между България и Сърбия 
чрез интелигентен иконо-
мически растеж, приспо-
собяване към промените 
в околната среда и подо-
бряване на културата на 
обучение. Допустимият 
регион обхваща области-
те Видин, Монтана, Враца, 
Софийска, Перник и Кюс-
тендил на територията 
на Република България и 
областите Бор, Зайчар, 
Нишава, Топлица, Пирот, 
Ябланица и Пчиня на те-
риторията на Република 
Сърбия. Управляващ орган 
по програмата е Дирекция 
„Управление на територи-
алното сътрудничество“ 
в Министерството на 
регионалното развитие 
и благоустройството на 
Република България, а На-
ционален партниращ орган 
е Министерството на ев-
ропейската интеграция на 
Република Сърбия.
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Лъчезар Борисов, зам.-министър на икономиката: 

Мартин Славчев

Малките и средните 
предприятия (МСП) със-
тавляват 99.8% от всич-
ки компании в България и 
осигуряват 75% от зае-
тостта, както и 66% от 
добавената стойност в 
икономиката. Това заяви 
зам.-министърът на ико-
номиката Лъчезар Бори-
сов при откриването на 
информационен бизнес фо-
рум на тема „Искаш биз-
несът ти да расте? Ние 
имаме ноу-хау“, който се 
проведе в Пловдив. Съби-
тието беше организирано 
от Министерството на 
икономиката и Европей-

ската банка за възстано-
вяване и развитие (ЕБВР) 
в партньорство с община 
Пловдив.

Целта на форума бе 
представители на мал-
ки и средни компании от 
Пловдив и региона да се 
запознаят с възможност-
ите, които дава програ-
мата „Подкрепа за малкия 
бизнес“ на ЕБВР, както и 
възможностите за под-
помагане на бизнеса чрез 
Оперативна програма 
„Иновации и конкурентос-
пособност 2014 – 2020“ 
и Оперативна програма 
„Инициатива за МСП 2014 
– 2020“.

По думите на зам.-ми-

нистър Борисов, отчи-
тайки значимостта на 
МСП за повишаването на 
конкурентоспособността 
на българската икономи-
ка, към тях са насочени 

няколко програми в съот-
ветствие с Националната 
стратегия за насърчаване 
на МСП 2014 – 2020 г. „Биз-
несът може да се възполз-
ва от грантовите схеми 

по ОП „Иновации и конку-
рентоспособност 2014 
– 2020“ (ОПИК), различни 
финансови инструменти и 
програми на Европейската 
комисия, каквито са „Хори-

Росица Георгиева

В Постоянната коми-
сия по инженерна инфра-
структура и енергийно 
планиране към Столичния 
общински съвет (СОС) 
беше представен проект 
за Регионално предин-
вестиционно проучване 
(РПИП) за изграждане на 
ВиК мрежа в столицата. 
На заседанието присъст-
ваха зам.-кметът по на-
правление „Инвестиции 
и строителство” Ирина 

Савина и представители 
на консултанта, който 
подготвя документа. При 
разработката на РПИП е 
анализирана съществува-
щата към момента ВиК 
мрежа на територията 
на Столичната община. 
Консултантът е иденти-
фицирал две агломерации 
с над 10 хил. еквивалент 
жители - „София“ и „Кре-
миковци“. Подготвен е 
разширен списък с обекти 
на тези територии, от 
които ще бъдат избрани 

приоритетните. Тяхна-
та стойност е над 500 
млн. лв., като местната 
власт ще кандидатства 
за финансиране по Опера-
тивна програма „Околна 
среда 2014 – 2020”. 400 
млн. лв. от сумата ще 
бъдат безвъзмездни ев-
ропейски средства и 100 
млн. лв. – съфинансиране 
от бюджета на Столич-
ната община. До края на 
годината СОС ще разгле-
да списъка с обектите, 
с които София ще канди-

датства по ОПОС. 
С проекта на РПИП се 

предвижда също да бъдат 
реконструирани и модер-
низирани двете пречис-
твателни станции за пи-
тейни води „Бистрица“ и 
„Панчарево“, както и да се 
увеличи капацитетът на 
стопанството за трети-
ране на утайките от пре-
чиствателната станция 
за отпадъчни води „Кубра-
тово“.

В момента 100% от пи-
тейната вода на София се 

пречиства, а 76% от те-
риторията на общината е 
покрита с канализационна 
мрежа. Според анализите 
на експертите с реали-
зацията на проектите по 
ОПОС този показател ще 
достигне 90%. Чрез инвес-
тиционната програма на 
дружеството „Софийска 
вода“ АД и Предприятието 
за управление на дейност-
ите по опазване на окол-
ната среда (ПУДООС) ще 
бъдат изграждани обекти-
те, които не са включени 
за финансиране по ОПОС. 
С реализацията на проек-
та по ОПОС Столичната 
община ще направи голяма 

крачка за постигане на съ-
ответствие с директиви-
те на ЕС за пречистване 
на питейните и отпадъч-
ните води. 

В следващите 5 г. във 
ВиК инфраструктура на 
Столичната община ще 
бъдат направени инвес-
тиции на стойност над 
800 млн. лв. За периода 
от 2009 г. досега са из-
градени и реконструирани 
над 200 км ВиК мрежа. По 
предварителни разчети 
на експертите, за създа-
ване и рехабилитация на 
ВиК мрежа на цялата СО 
ще са необходими над 2 
млрд. лв. 

зонт 2020“, Програмата за 
конкурентоспособност на 
малките и средните пред-
приятия (COSME), Прозоре-
цът за МСП на Европейския 
фонд за стратегически 
инвестиции, и не на по-
следно място, Оперативна 
програма „Инициатива за 
МСП 2014 – 2020“, която е с 
бюджет от 102 млн. евро“, 
подчерта Борисов. 

Зам.-министър Лъче-
зар Борисов изтъкна, че 
Българската банка за раз-
витие е още един инстру-
мент, който е насочен към 
стимулиране на МСП в 
страната и предлага про-
грама за 300 млн. евро по 
плана „Юнкер“ за подкрепа 
на микро, малки, средни и 
междинни предприятия. 
„Целта на всички тези 
програми е да се улесни 
достъпът до финансира-
не, да се стимулират ино-
вациите, интернациона-
лизацията на МСП, като 
по този начин се повиши 
конкурентоспособността 
им“, обясни той.
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Бяха приети основните политики за развитие на Камарата през 2019 г.

Мартин Славчев,
Ренета Николова

Камарата на строи-
телите в България (КСБ) 
проведе редовно Общо 
събрание (ОС) на 22 но-
ември. Беше взето реше-
ние да започне подписка 
в подкрепа на български-
те строители. Камарата 
настоява да спре използ-
ването на бранша за по-
литически цели, да бъдат 
преустановени необосно-
ваните и неподкрепени с 
доказателства публични 
твърдения за корупция и 
злоупотреби в строител-
ството, както и да бъдат 
гарантирани спокойствие 
и сигурност на заетите в 
сектора компании, работ-
ници и служители. Подпи-
ската ще се провежда на 
територията на цялата 
страна. КСБ призовава 
всички желаещи да изра-
зят с подписа си своята 
подкрепа към българските 
строители.

„ К а к т о  в и ж д а т е , 
няма нито едно полити-
ческо искане. Желаем да 
ни оставят на мира и да 
продължим да работим. 
Срещнахме се с всички 
парламентарни групи и за-
явихме нашата позиция“, 
каза председателят на УС 
на КСБ инж. Илиян Терзиев. 

ОС прие отчет за изпълне-
ние на дейностите на УС на 
КСБ от 1 септември 2017 г. 
до 31 август 2018 г.

„През периода усилията 
на ръководните органи на 
Камарата бяха насочени 
основно към провеждане на 
работни срещи със законо-
дателната и изпълнител-
ната власт в лицето на 
министерствата и инсти-
туциите, имащи пряко от-
ношение към сектор „Стро-
ителство“, парламентарно 
представените партии и 
комисии, местните власти 
и браншовите организации. 
Целенасочената политика 
на КСБ бе съсредоточена 
в търсенето на промяна в 
нормативната уредба по 
основните закони ЗУТ и 
ЗОП – в посока намаляване 
на „сивата“ икономика чрез 
вписване на всички фирми, 

изпълняващи обекти от 
първа до пета категория 
в ЦПРС, регламентира-
не на по-ясни правила за 
участниците в тръжните 
процедури, в това число на 
подизпълнителите, прави-
ла за избор на изпълните-
ли при минимизиране на 
използването на критерия 
„най-ниска цена“, типизира-
не на тръжната докумен-
тация по сектори“, обясни 
инж. Терзиев. По инициа-
тива на КСБ вече са разра-

ботени стандартизирани 
документи за възлагане 
на обществени поръчки 
по Оперативна програма 
„Околна среда 2014 – 2020“ 
за инфраструктурни про-
екти в сектор „Води“, при-
помни той.

В международен ас-
пект КСБ е номинирала 
члена на ИБ и УС и предсе-

дател на ОП на КСБ – Со-
фия, инж. Любомир Качама-
ков, за вицепрезидент на 
Европейската федерация 
на строителната индус-
трия (FIEC). С направения 
избор от FIEC той вече 
представлява страните 
от Централна и Източна 
Европа и отговаря за ре-
сор „Малки и средни пред-
приятия“. КСБ е избрана и 
за асоцииран член в Конфе-
дерацията на асоциациите 
на международните кон-
трактори (CICA).

„Работата по реализа-
цията на приетите основ-
ни насоки за дейността на 
организацията, както и по 
защитата на правата и 
интересите на членовете 
продължава и в настоящия 
момент“, каза още предсе-
дателят на Камарата.

През периода са прове-
дени следните заседания 
на управителни органи на 
КСБ – едно на УС; четири 
на Разширения УС; шест 

заседания на Изпълнител-
ното бюро (ИБ); едно ре-
довно и едно извънредно 
Общо събрание на КСБ.

Приет беше отчет за дей-
ността на Комисията за 
воденето, поддържането и 
ползването на Централния 
професионален регистър на 
строителя (КВППЦПРС). 

„През последната го-
дина сме постигнали два 
върхови резултата – има-
ме най-малко заличени и 
най-много вписани фирми в 
ЦПРС. От 1 януари 2019 г. 

ще бъде пуснато в експло-
атация в експериментален 
вид пълното електронно 
обслужване при оказва-
не на услугите на ЦПРС“, 

каза председателят на 
КВППЦПРС доц. д-р инж. 
Георги Линков. 

Бе приет отчет и за 
работата на Контролния 
съвет (КС) на Камарата. 
„Измина една трудна, но 
като цяло благотворна 
година за отрасъла и за 
КСБ. От организационна 
гледна точка отправен 
момент бе промяната в 
ръководството на Кама-
рата. Новото ръководство 
заработи с впечатляваща 
енергия, като оценката 
на КС е категорично по-
ложителна“, заяви пред-
седателят на КС на КСБ 
Валентин Николов. „В за-
ключение ще кажа, че са 
налице всички условия и 
предпоставки КСБ да про-
дължи да се развива в по-
сока утвърждаването си 
като важен фактор в об-
щественото развитие на 
страната и равностоен 
партньор на изпълнител-
ната и общинската власт, 
както и на обществените 
организации“, каза още 
той. 

Прие се отчет за из-
пълнение на бюджета на 
КСБ за 2017 г. Освободени 
от отговорност за пери-
ода от октомври 2017 г. до 

октомври 2018 г. бяха чле-
новете и председателите 
на УС, КС и КВППЦПРС. 

ОС на КСБ прие основните 
политики за развитие на 
Камарата през 2019 г. 

КСБ ще продължи ак-
тивното партньорство и 
комуникацията с Област-
ните представителства 
(ОП) и изграждането на 
непрекъсната връзка меж-
ду администрацията на 
Камарата, строителните 
фирми и общините. Ще се 
поддържат контактите на 
ОП с местната власт за 
получаване на информация 
за предстоящи инвести-
ционни програми на об-
щините. Ще бъде отсто-
явана активната позиция 
на КСБ по отношение на 
нормативната уредба в 
областта на строител-
ството. Ще се работи за 
запазване лидерската по-
зиция на Камарата като 
обединител на бизнеса и 
образователните и обучи-
телни институции и про-
дължаване на развитието 
на политиката за профе-
сионална квалификация в 
бранша и за преодоляване 
на предизвикателствата, 
свързани със заетостта 
и работната сила. Ще се 
цели превръщането на пуб-
личната част на Регистъ-
ра в база данни при оценка 
и избор на изпълнители 
на обществени поръчки в 
частта „Технически и про-
фесионални способности”. 
Камарата ще има активна 
позиция в международната 
строителна организация 
– FIEC, и ще поддържа до-
бри отношения със сродни 
организации от Европа и 
света за търсене на въз-
можности пред български-
те фирми за излизането 
им на световния пазар. Ще 
бъде водена медийна поли-
тика с цел продължаване 
утвърждаването на КСБ 

като изразител на инте-
ресите на строителите в 
обществото чрез вестник 
„Строител“ и активно ме-
дийно присъствие. Ще про-

Снимки Румен Добрев
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прилагане на ЗОП, в т.ч. 
утвърждаване на стан-
дартни форми за типови 
договори за строител-
ство, за инженеринг, както 
и рамкови споразумения с 
балансирани договорни 
условия,  гарантиращи 
ефективност, прозрач-
ност и предвидимост при 
усвояването на публични-
те фондове, отпадане от 
ЗОП на изискуемите дока-
зателства за опит и тех-
нически възможности на 
строителни фирми, като 
информацията може да се 
ползва служебно от ЦПРС 
и др. 

По отношение облек-
чаване на регулаторните 
и административните 
процедури в областта 
на строителното зако-
нодателство Камарата 
ще продължава да рабо-
ти чрез участието си в 
Работна група към КРИБ 
за електронизацията на 
строително-инвестицион-
ния процес – от подаване 
на заявлението до създа-
ване на електронно досие 
на строителните книжа 
за конкретния строеж. 
КСБ ще продължи обсъжда-
нията с останалите бран-
шови организации за изра-

ботване на обща визия за 
новото законодателство 
в следните основни насо-
ки:

– Разрешение за стро-
еж – да се издава по идеен 
инвестиционен проект, 
като следва да се прецизи-
рат обхватът и съдържа-
нието на идейния проект 
така, че да е възможно той 
да бъде оценен за съот-
ветствие с основните из-
исквания към строежите; 

– Инвестиционните 
проекти да се изработват 
от Проектантски бюра, 
като подписването и съ-
гласуването на частите 
на проекта да се извършва 
с електронен подпис;

– Юридическите лица 

(Проектантски бюра и 
Консултантски фирми) 
следва да притежават 
адекватни застраховки, 
гарантиращи покриване 
на евентуално нанесени 
щети за конкретния стро-
еж; 

– Категоризация на 
част от видовете стро-
ежи по чл. 137 от ЗУТ и 
строителен надзор; 

– Въвеждане на етап-
ност в изпълнението на 
строителството и реду-
циране на допустимите 
съществени отклонения 
по смисъла на чл. 154, ал. 2 
от ЗУТ; 

– Отпадане на Държав-
ните приемателни комисии 
и въвеждане на строежите 
в експлоатация от консул-
танта/строителния над-
зор/ след подписване на 
констативен Акт 15; 

– Предаване на стро-
ежа и строителната до-
кументация от строителя 
на възложителя; 

– Гаранционни срокове – 
да започват да текат след 
подписване на констати-
вен Акт 15.

КСБ ще инициира за-
конодателна промяна, въ-
веждаща изискване всички 
фирми, участващи в кон-

сорциуми и обединения, да 
бъдат вписани в ЦПРС за 
видовете строителни и 
монтажни работи, които 
ще изпълняват. 

Беше приет бюджетът 
на Камарата за 2019 г. Об-
щото събрание на КСБ гла-
сува и промени в Устава на 
организацията. 

Важен момент бе и при-
емането на нов Кодекс за 
професионална етика на 
строителя. 

„Документът надграж-
да действащия досега. Из-
растването и утвърждава-
нето на Камарата налага 
да приемем по-прецизни 
етични правила и норми. 
По този начин ще бъде по-
лесно да опазим бранша 
от външни нападки“, каза 
председателят на Коми-
сията по професионална 
етика към КСБ инж. Розе-
та Маринова. 

ОС на КСБ прие реше-
ние за освобождаването 
като член на УС на Камара-
та на Мирослав Манолов. 
За нов член на УС на КСБ 
беше избран инж. Евтим 
Янев от фирма „Янев - 55“ 
ЕООД – Пазарджик. 

дължи сътрудничеството 
на КСБ с КРИБ, БСК, КТ 
„Подкрепа“ и с други бран-
шови организации –  БААИК, 
КАБ, КИИП, САБ, ББК „Пъ-
тища“, Камарата на ин-
женерите по геодезия, 
Българското общество по 
строително право и др. Ще 
се предприемат действия 
в съответствие с чл. 8 от 
Правилника за ЦПРС – към 
Регистъра да могат да се 
създават допълнителни 
групи, предназначени за 
вписването на лица, кои-
то подпомагат отрасъл 
„Строителство“, като 
производители и достав-
чици на строителни ма-
териали, полуфабрикати и 
изделия за влагане в стро-
ежите и др. Създаването 
на пълна база с публичен 
достъп ще подпомогне 
строители, производите-
ли, търговци и граждани. 
Ще се търсят норматив-
ни облекчения за внос на 
работна ръка в строител-
ството от трети страни. 
Според представителите 
на бранша, въпреки напра-
вените промени в норма-
тивната уредба, все още 
има сериозни ограниче-
ния в тази посока. КСБ 
ще препоръчва на своите 
членове медиацията като 
бърза, безпристрастна, 
удобна и евтина форма за 
разрешаване на възникнали 
спорове.

Основните планови 
задачи и предложения за 
развитие на Камарата 
през 2019 г. са свързани с 
подобряване управление-
то на целия строително-
инвестиционен процес и 
с реализиране на строи-
телна продукция, която да 
отговаря на действащите 
технически правила, норми 
и стандарти, за постигане 
на по-високо качество на 
изпълнение на строежите 
и по-ефективен контрол, и 
не на последно място – за 
своевременно решаване 

на актуалните проблеми, 
които създават действа-
щото законодателство и 
административните про-
цедури пред фирмите от 
бранша. 

И през 2019 г. КСБ ще 
продължи обсъждането и 
разработването на прин-
ципни предложения за ново 
законодателство и пред-
ложения за подобряване на 
действащата нормативна 
уредба по проектиране и 
строителство, за подо-
бряване и уеднаквяване 
на условията в процеса по 
възлагане на обществени 
поръчки. През следваща-
та година ще продължат 
дискусиите със заинтере-

сованите институции по 
предложенията на КСБ за 
промени в ЗОП, тъй като 
не всички бяха включени в 
приетия законопроект в 
началото октомври 2018 г. 

П о - съ щ е с тве н и те 
предложения, на които КСБ 
държи, са:

✓При повече от четири 
оферти да отпадат учас-
тниците, предложили най-
високата и най-ниската 
цена – с повече от 20% от 
средно претеглената цена 
(нова алинея към чл. 72 от 
ЗОП);

✓При възлагане на 
обществени поръчки за 
строителство – в случаи-
те на подбор по най-ниска 

цена, задължително да има 
преквалификация за пред-
варителен подбор на фир-
ми с подходящ капацитет 
и опит (допълване на ал. 3 
към чл. 70 от ЗОП);

✓Създаване на възмож-
ност за законосъобразни 
промени на договорите по 
време на изпълнение, които 
до момента не се практи-
куват и ограничават полз-
ването на международно 
признати стандартни об-
разци на договори, които 
гарантират приложение 
на най-добрите практики 
в строителството.

Освен законодателни-
те инициативи, КСБ ще 
работи и за изготвяне на 
методически указания за 
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Инж. Терзиев благо-
дари на кмета и админи-
страцията на общината 
за добрата съвместна 
дейност. „Не мога да не 
отбележа успешното съ-
трудничество, което има-
хме през целия период на 
организация и подготов-
ка на строителството и 
след стартирането му с 
кмета на Хитрино Нури-
дин Исмаил. Без този син-
хрон в работата между 
местната власт и изпъл-
нителите СМР нямаше да 
може да се реализират в 
такива наистина кратки 
срокове“, посочи още пред-
седателят на УС на КСБ. 
Той завърши изказването 
си с пожелание всички бъ-
дещи посещения в Хитри-
но да бъдат по хубави по-
води, като изграждането 
на нови инфраструктурни 
обекти, които да напра-
вят Хитрино по-модерно 
и привлекателно за жи-
телите и гостите му. „За 
Камарата на строители-
те в България Хитрино 
е и винаги ще бъде едно 
много специално място!”, 
подчерта инж. Терзиев.

Още 12 семейства по-
лучиха нови домове. Те са 
изградени със средства 
от фонд „Социална закри-
ла” към Министерството 
на труда и социалната 
политика.

Преди връчването на 
ключовете на новопос-
троените къщи поради 
големия медиен интерес, 
официалните лица дадоха 
пресконференция в сгра-
дата на общината. 

„Две години за  ня -
кои са много, за други са 
малко. Може би за тези, 
които нямат понятие от 
възстановяване от една 

такава щета. За нас в Хи-
трино те минаха неусет-
но. За голямо съжаление, 
през този период някои 
търсеха политика. А ние, 
хората от общинската 
администрация, фонд „Со-
циална закрила” и БЧК, 
търсихме начини за реша-
ването на проблемите”, 
каза кметът на община 
Хитрино.

Той обясни, че в момен-
та усилено се подготвят 

процедурите и вече има 
подписани договори и за 
възстановяване на пуб-
личната инфраструктура. 

„Куклата Хитрино, за ко-
ято говореше премиерът 
Бойко Борисов, ще стане 
факт. 

Догодина по това вре-
ме, живи и здрави, пак ще 
Ви поканим, за да видите”, 
обърна се Нуридин Исмаил 

към представителите на 
медиите.

„Едни от първите хора, 
които се отзоваха тук, 
бяха представителите на 
МТСП в лицето на социал-
ните работници и на Фонд 
„Социално подпомагане”, 
посочи зам.-министърът 
на труда и соц. политика 
Лазар Лазаров. „Правител-
ството одобри безпреце-
дентна програма, която 
досега не е разработвана 
и прилагана. Тя съдържа-
ше подкрепа с финансови 
средства и конкретна по-
мощ за възстановяване и 
рехабилитация. Искам да 
отбележа, че през тези 
две години имахме много 
добро партньорството 
между общината и минис-
терството. Противопос-

тавяне между местната 
администрация и фонда не 
съществува“, посочи зам.-
министърът. 

„Към този  момент 
3 754 720 лв. са изплатени 
и отчетени. Фонд „Соци-
ална закрила“ осъщест-
вява ежемесечни провер-
ки на място в Хитрино, 
в резултат на което се 
одобряват единствено 
разходите за реално из-
пълнените и документал-
но описаните дейности. 

Средствата са употребе-
ни публично, всички етапи 
по осъществяването на 
дейностите са извършва-
ни под строг контрол“, 

подчерта зам.-минис-
тър Лазаров. 

Приключило е изпла-
щането на еднократната 
помощ за наследниците на 
7 починали лица в размер 
на общо 70 000 лв. На 53 
семейства са изплатени 
15 182 лв. за ежедневни 
разходи от първа необ-
ходимост. Лечението и 
рехабилитацията на ня-
кои от 13-те заявители, 
които са подпомогнати 
по проекта, все още про-
дължават. До момента е 
одобрен разход за плаща-
не в размер на 17 058 лв. 
Проектът за подпомагане 
на населението на Хитри-
но е удължен до края на 30 
април 2019 г. 

Сменена е дограмата 
на 244 сгради, за което 
са изплатени 427 816 лв. 
За помощ за разрушаване 
на 9 опасни и негодни за 
обитаване домове и раз-
чистване на терени са 
насочени 38 446 лв. Склю-
чени са договори за укреп-
ване и възстановяване на 
125 жилищни постройки на 
стойност 2 210 369 лв. Из-

 от стр. 1
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Шенай Ахмедова получи ключа за новия си дом от представител на „Главболгарстрой Холдинг“ АД

Ертан Джера получи своя ключ от Даниела Теофанова за къщата, дарена от „Геотехмин” ООД и 
„Геострой” АД Хамди Сарач получи своя ключ  от инж. Илиян Терзиев. Фирмата дарител е „Кристална вода” АД

граждането на 12-те нови 
къщи в Хитрино със сред-
ства от фонд „Социална 
закрила” е на стойност 
975 849 лв.

Лазар Лазаров посочи, 
че не отговарят на ис-
тината твърденията,че 
цените на строително-
монтажните дейности 
са високи. „Беше споме-
нато, че стойността на 
дейностите, която сме 
задали, е висока. Това не 
е вярно! Реализираното в 
Хитрино покрива всички 
критерии за изразходва-
не на публични средства. 
Имаше много спекулации 
за тези ремонтни дей-
ности и сравняване със 
строителството на нови 
сгради. Не може да се 
прави сравнение между 
цената за изграждане на 
една кооперация и цената 
на къща, която се въз-
становява. Има разлика 
и в зависимост дали имо-
тите се нуждаят от ук-
репване. МТСП изпълнява 
и друг проект - „Красива 

България”, и тук също има 
обекти за СМР, за които 
твърдя,че са извършени 
изключително качестве-
но“, посочи зам.-министъ-
рът. 

„Благодаря  на  зам.
министър Л азаров  за 
обективните думи, кои-
то каза. Ние като бранш 
н ас то ява ме  з а  това 
оценките, които се да-
ват, да са на базата на 
фактите“, каза от своя 
страна инж. Илиян Тер-
зиев. „Преди време имаше 
правила, по които се фор-
мираха цените за СМР и 
се приемаха обектите, 
така можеше да се напра-
ви реална оценка дали са 
качествени, или не. Сред 
приоритетите на КСБ за 
следващата година ще е 
именно това- да се въве-
дат единни правила и нор-
ми, които да важат и за 
тези, които възлагат, и 
за тези, които приемат и 
строят“, допълни той. 

 стр. 10
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Рушен Хасан получи своя ключ от представител на „Автомагистрали - Черно море” АД 

Цветан Цветков получи своя ключ от Димитър Янакиев - „Мидия Груп Холдинг” АД,  
и от инж. Николай Николов - „Билдникс” ЕООД

Г-жа Маркова получи своя ключ от инж. Терзиев. Фирмата дарител е „АТ Инженеринг 2000” ООД

„Аз не знам представите-
ли на друг бранш, които 
винаги първи да помагат с 
машини, с техника и с хора 
при природни бедствия - 
при пожари, наводнения, 
земетресения, при аварии. 

Строителите са тези, 
които твърдя, са и най-
големите дарители - из-
граждат църкви и джамии, 
детски градини и площад-
ки, подкрепят ремонти на 
училища и са най-отго-
ворният партньор както 
на общините, така и на 
държавата“, посочи инж. 
Илиян Терзиев.

Председателят на 
Областния съвет на БЧК 
– Шумен, д-р Николай Чо-
банов обясни, че от помо-
щи в сметката на орга-
низацията са постъпили 
2,2 млн. лв., от които в 
момента са останали око-
ло 200 хил. лв. Предстои 
Общинският съвет на Хи-
трино да вземе решение 

за тяхното разпределе-
ние. „Искам да благодаря 
на бизнеса. Почти ведна-
га се предоставиха храни, 
препарати, неща от първа 
необходимост. Ако така 
продължава партньор-
ството между държавни-
те и местните власти, 
между неправителствени-
те организации и бизнес 
организациите, това ще е 
от полза за българската 
страна и нещата ще се 
правят качествено, както 
тук - в Хитрино. 

Това, което се случи, е 
образец, от който трябва 
да почерпим опит кой и 
как трябва да реагира в 
такива ситуации“, 

изтъкна Чобанов. 
След пресконференци-

ята се състоя церемони-
ята по връчване на клю-
човете на пострадалите 
семейства. След това 
бяха разгледани няколко 
от напълно обзаведените 
къщи.

 от стр. 9
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Емил Мартинов, проектов ръководител в „Джи Пи Груп” АД връчи ключа от построената от 
компанията къща на кмета на Хитрино Нуридин Исмаил, който ще го предаде на собствениците 
Атанас Алексиев и Шенай Бахри Хасан

Тодор Илиев получи 
своя ключ от инж. 

Илиян Терзиев. 
Фирмата дарител е 
„Трейс Груп Холд” АД

Халисе Хасанова 
получи своя 

ключ от 
Радостина 
Вълкова и 

Мартин Илиев, 
представители 
на компанията 

дарител 
„Планекс” ЕООД

Инж. Илиян Терзиев връчи на кмета на Хитрино Нуридин Исмаил ключа от къщата, изградена от „Хидрострой“ АД, който ще бъде предаден на собственика Майфер Емин Халил
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Превод Радостина Иванова

In the village of Hitrino the keys to the 10 houses, 
donated by companies – members of BCC, were handed in 
Other 12 families had entered into their new homes, built with the resources provided by 
the „Social Protection” Fund within the Ministry of Labour and Social Policy

At a special ceremony 
held in front of the Munici-
pality building in the village 
of Hitrino, the keys to the 
10 houses built and donat-
ed by companies-members 
of the Bulgarian Construc-
tion Chamber (BCC), were 
handed in to the affected 
families from this settlement. 
The event was attended by 
the Chairman of the MB of 
BCC Eng. Iliyan Terziev, the 
Executive Director of the 
Chamber - Eng. Miroslav 
Maznev, representatives of 
the companies-donors, the 
Mayor of Municipality - Nu-
ridin Ismail, the Deputy Min-
ister of Labour and Social 
Policy and Chairperson of 
the Management Board of 
the „Social Protection” Fund 
- Lazar Lazarov, Dr. Nikolay 
Chobanov - Chairman of the 
„Bulgarian Red Cross” (BRC) 
in Shumen, etc. The compa-
nies-members of BCC, that 
gratuitously donated hous-
es in Hitrino are as follows: 
„Glavbolgarstroy Holding“ 
AD, „GP Group“ AD, „AT Engi-
neering – 2000“ OOD, „Bild-
nix“ EOOD and „Midia Group 
Holding“ AD, „Geostroy“ AD 
and „Geotechmin” OOD, „Hy-
drostroy“ AD, „Planex“ EOOD, 
„Trace Group Hold“ AD, „Av-
tomagistrali - Tcherno more“ 
AD, „Cristalna voda” AD.

The Mayor of Municipal-
ity Nuridin Ismail thanked 
BCC and the companies, 
that had built homes for the 
people. He underlined that 
the administrative procedures 
had taken up almost half an 
year, and after that the hous-
es were constructed in a very 
short period and with a high 
quality. „Yet in the beginning 
of the previous winter, thanks 
to the constructors, the most 
heavily affected families al-
ready had new homes”, point-
ed out the Mayor of Hitrino.

„This is an exception-
ally exiting moment and I am 
grateful that, in my capacity 
of Chairperson of the Man-
agement Board of the Bulgar-
ian Construction Chamber, I 
am honored to participate 
in this ceremony for sym-
bolic handing in the keys to 
the houses, constructed and 
granted by the companies-
members of our organisation. 

I am glad that we are here to-
gether with the colleagues, 
representing the companies-
donors, and with the families, 
for which homes have been 
built”, pointed out Eng. Iliyan 
Terziev. 

„After the tragic accident 
BCC was among the first, 
who responded, and its rep-
resentatives on the very next 
day arrived at site, here in 
Hitrino, in order to offer help 
and support. BCC set up a 
donation account with BGN 
50 thousand, and compa-
nies-members of our Cham-
ber built, for free, 10 houses 
for those affected families, 
that had been appointed by 
the Public Council”, under-
lined Eng. Terziev. „I would 
like to thank those who built 
these 10 houses, for their 
professionalism, but most of 
all – for their humanity and 
for their big hearts!“, the BCC 
Chairman had stated.

Eng. Terziev thanked the 
Mayor and the administra-
tion of the Municipality for 
the fruitful collaboration. „I 
cannot miss to note the suc-
cessful cooperation that we 
had with the Mayor of Hitrino 
Nuridin Ismail throughout 
the overall organization and 
preparation period of the 
construction, and after it has 

started. Without this synchro-
nization of work in between 
the local authorities and the 
builders, the construction and 
repair works could not be 
realized in such very short, 
actually, time-frame", aslo 
pointed out the Chairman of 
MB of BCC. He finished his 
speech by wishing that all fu-
ture visits to Hitrino are to be 
on good occasions, such as 
the construction of new infra-
structure projects that would 
make Hitrino more modern 
and attractive to its residents 
and guests. „For the Bulgar-
ian Construction Chamber 
Hitrino is and will always be 
a very special place!”, under-
lined Eng. Terziev.

Other 12 families got new 
homes. They were built with 

the resources provided by 
the „Social Protection” Fund 
within the Ministry of Labour 
and Social Policy.

Because of the high me-
dia interest, prior to handing 
in the keys to the newly built 
houses, a press conference 
was held in the premises of 
the Municipality with the of-
ficial persons.

„Two years are long time 
for some people, for others 
– it is a short period. As may 
be, for those who have no 
idea about the process of re-
covery after such a damage. 
For us here in Hitrino, this pe-
riod has past imperceptibly. 
Unfortunately, during that pe-
riod, some had been seeking 
for political interests. While 
we, the people from the mu-

nicipal administration, from 
the „Social Protection Fund” 
and the BRC, had been seek-
ing after how to solve the 
problems”, said the Mayor of 
Hitrino Municipality. 

He had explained, that 
in the moment an intensive 
preparation of procedures is 
going on and that there are 
already signed contracts for 
recovery of the public infra-
structure.

„The pretty as a picture 
Hitrino, of which the Premier 
Boyko Borissov was talking, 
is going to become a fact.

At this time in the next 
year, when we hopefully 
would be safe and sound, 
we are going to invite you 
here again, so that you can 
see and make sure”, were 
the words Nuridin Ismail ad-
dressed to the representa-
tives of the media. 

„One of the first people, 

who responded and arrived 
here, were the representa-
tives from the MLSP - the so-
cial workers and those from 
the „Social Protection Fund”, 
pointed out the Deputy Min-
ister of Labour and Social 
Policy Lazar Lazarov. „The 
Government has adopted 
an unprecedented program, 
which never before had been 
elaborated and implemented. 
It covered financial support 
and specific support for re-
covery and rehabilitation. I 
would like to note, that dur-
ing these two years we had 
a very good partnership in 
between the municipality and 
the ministry. No confrontation 
exists between the local ad-
ministration and the Fund”, 
pointed out the Deputy Min-

ister.
„Up to this moment an 

amount of BGN 3 754 720 
was paid and accounted for. 
„Social Protection Fund” im-
plements monthly check-ups 
at site in Hitrino, and this re-
sults in approval only of the 
expenditures, actually made 
for the executed and docu-
mented activities.

The funds have been 
utilized publicly, all stages 
within the execution of activi-
ties have been implemented 
under a strict control”, the 
Deputy Minister Lazarov un-
derlined.

„I do not know if there are 
representatives of another 
sector, who always are first 
to help with machines, equip-
ment and people in cases of 
natural disasters – conflagra-
tions, floods, earthquakes, 
damages. 

Constructors are those 
people, about whom I can as-
sert, are the biggest donors 
– they build churches and 
mosques, kindergartens and 
playgrounds, they support re-
pairs of schools and they are 
the most responsible partner 
– both of the municipalities 
and of the state”, Eng. Iliyan 
Terziev pointed out.

After the press confer-
ence a ceremony for handing 
in the keys to affected fami-
lies was held. After that some 
of the fully equipped houses 
were presented.
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Гост-лектори от Русия представиха ползите от системата

Легенда:  
ПВп - първоначално вписване в ЦПРС 
РОб - разширяване на обхвата в ЦПРС 
СОб -  свиване на обхвата в ЦПРС 
З - заличаване от ЦПРС 
ПОб - промени в обстоятелствата 
ДОп - допълване на опит 

Пълната информация  може да се получи на http://
register.ksb.bg/, блок „Справки в регистъра“, с изписване 
на ЕИК или името на строителя се отваря индивидуал-
ната страница за конкретния строител.

Вестник „Строител“ публикува списъка на строителите с взетите решения от Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС за първона-
чално вписване в ЦПРС, разширяване на обхвата на вписване, свиване на обхвата и заличаване. 

Решението за публикуване е взето на заседание на разширения Управителен съвет на Камарата на строителите в България, проведено на 19.03.2015 г.

Протокол № 1191/01.11.2018 г. на Комисията за 
воденето, поддържането и ползването на ЦПРС

Протокол № 1193/14.11.2018 г. на Комисията за 
воденето, поддържането и ползването на ЦПРС

Протокол № 1194/15.11.2018 г. на Комисията за 
воденето, поддържането и ползването на ЦПРС

ЕИК Строител Канд 
потв

202277083 ЗЗ КОНСУЛТ ПВп

205193362 ИИ ИНЖЕНЕРИНГ ПВп

203783127 Калвърт ПВп

202590772 БАЛКАН МВ ПВп

203220726 АСГАРД ИНВЕСТ ПВп

203179261 Продест-СИ ПВп

205036454 БЪЛГЕРИАН БИЛДИНГ КЪМ-
ПЪНИ

ПВп

201696705 ЕР ИНВЕСТ 2011 ПВп

202126334 ПМГ СТОУН ПВп

204087218 ВИДАС 2016 ЕООД ПВп

202550219 МВВ  СТРОЙ ПВп

204154720 ИСКОН ГРУП ПВп

202820045 Фриготерм СК ПВп

205065712 АГРО СТРОЙ 77 ПВп

202664183 МАКС СТРОЙ 05 ПВп

200383060 МИРО - М - 2008 ПВп

121273028 КОМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ ПВп

203606934 ДОМИНУС ГРУП ПВп

204915830 ГЕОСТРУКТ ПВп

200643685 ЛУКСОР 2009 ПВп

203360105 БРИЗ - 2В ПВп

202425742 ПИТЕР ИНЖЕНЕРИНГ РОб

203418640 ФОР ГРУП БГ РОб

202239823 Шипи 94 РОб

116590614 ЕЛЕКТРОИНВЕСТ РОб

Строител Канд потв

АКМОН АTД З

Петер Якобсен  Щрасен - унд Тиeф-
бау ООД & Ко КД

З

МАЛАГЕНЯ ФОРЕСТАЛ ООД З

САНИМОБЕЛ АД З

ЕИК Строител Канд 
потв

204781349 ЛЕГО ГРУП 5 ПВп

204288000 АКВА ВИЖЪН ПВп

201672316 СИТИКОН 011 ПВп

205353561 АСА БИЛД ПВп

205259934 ЗИД-КО ИНЖЕНЕРИНГ ПВп

201962522 ФУНДАМЕНТ ИНЖЕНЕРИНГ ПВп

201819008 МЛ - ИНЖЕНЕРИНГ ПВп

203611408 ТЕХНОБИОМЕД ПВп

121877053 ИНТЕРСТРОЙПРОЕКТ 90 ПВп

204386277 ЛАЗУР СТРОЙ ПВп

102860416 АЛСИ ПВп

200920207 СТЕВА-2 ПВп

205220739 АТТ ИНВЕСТ ПВп

999999140 ЧАЙНА - ИЙСТ РИЗОРСЕС 
ИМПОРТ ЕНД ЕКСПОРТ 
КАМПЪНИ

ПВп

205359703 АДИ ЕНЕРДЖИ ГРУП ПВп

040203784 СТАКОМ ПВп

202596960 ВЕРТИКАЛ 90 ПВп

123154880 ШАУЛА ПВп

200642334 ИВРА  2009 ПВп

131180978 АНИВАЛ КЪМПАНИ РОб

834071147 РОЯЛ РОб

102874914 Булстрой РОб

204719130 МАГС БИЛД РОб

202743225 Самандови Електроинвест 
Инженеринг

РОб

205047041 ЗИТА АБАСТРОЙ РОб

175167270 Вамар РОб

831768842 МОНИМЕКС РОб

202843294 Билд Динамик РОб

204396905 Европавименти Плюс РОб

200405602 Севсем РОб

202068297 Лювик 07 РОб

147008574 АРТСТРОЙ 1 КЪНСТРАКШЪН РОб

108686659 СТИЛМЕД-СА РОб

202741181 РАВДАИНВЕСТ РОб

203135642 РАДИЯН КОНСУЛТ РОб

175196705 ЕВРОНЕТ РОб

202770553 СК ЕКСПРЕССТРОЙ РОб

115871266 МАРИНА ЕКСПРЕС 2013 РОб

202073853 МОНОЛИТСТРОЙ  2012 РОб

203799305 ПИК 77 РОб

123681417 ТИ ЕС ДИ РОб

811047710 Благоустройствени строежи РОб

126092505 МАРСТЕН РОб

121273028 КОМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ РОб

147098536 Форс РОб

160086706 ЕВРОСИСТЕМ РОб

204531438 Елмонтажи ГЕЦ РОб

201603804 СТАБО СТРОЙ РОб

101749167 ПЕЛА ММ РОб

123531922 ЕНЕРЖИ РОб

124608019 СТИЛСТРОЙ РОб

131570444 БИЛДИ СТРОЙ РОб

204352937 Еко Строй Проект РОб

123755429 ВАЛ-КОМ РОб

826051910 ЕФРЕМОВИ СЪДРУЖИЕ РОб

203409196 НОВОСТРОЕНЕ РОб

203047509 ГЕО-КРИ РОб

202741167 ВИ КЕЙ ИНЖЕНЕРИНГ РОб

123736044 КРОМ РОб

836151834 Климакомерс РОб

175140483 ХАЛИМИНСКИ РОб

201221683 Крес инвест 2007 РОб

112618863 Марица Строй РОб

203260464 ЕС ДЖЕЙ СТРОЙ РОб

115865025 СИТИ БИЛД-2004 РОб

200809484 ДЕНИС-1992 РОб

ЦПРС

КСБ 

Емил Христов

„Времето на линейни-
те структури вече при-
ключва и който иска да 
върви напред и да е ефек-
тивен, трябва да умее да 
строи информационни мо-
дели чрез технологията 
BIM (Building Information 
Modeling)”. Това заяви Ве-
селин Бойчев, автор и 
собственик на платфор-
мата ASIC, предназначена 
за създаване на информа-
ционни модели в проект-
ното управление, по време 
на семинар на тема „BIM 
практики и приложения в 
строителството“, кой-

то беше организиран от 
Областното представи-
телство на Камарата на 
строителите в България 
в София (ОП на КСБ – Со-
фия). Домакин на събити-
ето бе инж. Любомир Ка-
чамаков, председател на 
ОП на КСБ – София и член 
на Изпълнителното бюро 
(ИБ) и Управителния съвет 

(УС) на КСБ. Сред участни-
ците бяха председателят 
на УС на КСБ инж. Илиян 
Терзиев, изп. директор на 
Камарата инж. Мирослав 
Мазнев, Руен Панчев, член 
на ИБ и УС на КСБ, Ренета 
Николова, главен редактор 
и прокурист на в. „Строи-
тел“, Борислав Брайков, 
прокурист на „Строител-

на квалификация“ ЕАД и 
представители на строи-
телни компании.

Специално за конфе-
ренцията пристигнаха 
водещите специалисти 
от Русия Владимир Та-
лапов, главен експерт 
BIM в Министерството 
на строителството на 
Руската федерация, Ва-

лери Орлов,  проектен 
мениджър на повече от 
20 инвестиционно-стро-
ителни проекта, и Елена 
Кунавич, генерален дирек-
тор в административна 
дирекция на „Група Ком-

пании Сетл Сити Санкт 
Петербург“. 

„Целта на форума е да 
покаже ползите и перспек-
тивите на системата, 
както и конкретни прак-
тики, които доказват до 
каква степен построява-
нето на общо информа-
ционно поле в инвести-
ционния проект може да го 
обърне от губещ в изклю-
чително печеливш“, спо-
дели Веселин Бойчев. Той 
подчерта, че при използ-
ването на BIM има до 40% 
по-голяма ефективност. 
По думите му това е нова 
технологична платформа, 
която интегрира архитек-
тура, проектиране и инже-
неринг. В основата си тя 
представлява набор от 
цялостната строителна 

информация в дигитален 
формат. Бойчев сподели, 
че процесът на проекти-
ране на сградата може да 
се подобри значително със 
създаването на примерен 
триизмерен модел чрез 

BIM. Той заяви, че тази 
технология се изработва 
повече от 15 години. Пър-
воначално проектът на 
системата е бил създаден 
в България, но след това е 
намерил реализация в Ру-
сия. 

„Въвеждането на ин-
формационното моделира-
не е един неизбежен про-
цес. Чрез технологията 
могат да се решават мно-
жество възникнали задачи. 
Получава се един модел, в 
който може да се види все-
ки етап от процеса на реа-
лизиране“, каза по време на 
презентацията си Влади-
мир Талапов. Главният екс-
перт от Министерството 
на строителството на Ру-
ската федерация допълни, 
че за BIM технологията 

важат три прин-
ципа. „На първо 
място е общият 
модел, което зна-
чи, че цялата ин-
формация трябва 
да бъде обобщена. 
Вторият принцип 
е на прагматизма, 
а именно да се мо-
делира само това, 
което е нужно. 
Последната стъп-
ка е свързана със 
съгласуването“, 
подчерта Талапов.

Гост-лектори-
те представиха 

резултати от работа-
та на платформата ASIC 
3.00 в десетки продукти в 
Санкт Петербург, а също 
така и добри практики в 
използването й от строи-
телния бранш.

Снимки Румен Добрев
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Г-н Георгиев, твърди-
те, че прозрачността 
и обективният подход 
към всеки едни проблем, 
както и реалната оценка 
на всичко, случващо се 
около Вас, ще бъдат най-
важната гаранция, че ра-
ботите заедно с всички 
в името на по-доброто 
бъдеще на община Ка-
лояново. В този смисъл 
можете ли да откроите 
стратегическите цели 
за развитието на общи-
ната?

Благодаря за интереса 
към община Калояново от 
страна на уважавания от 
мен в. „Строител”, кой-
то аз и специалистите в 
Общината с внимание и 
удоволствие четем. На-
истина, работим заедно в 
името на доброто бъдеще 
на хората. Това се отнася 
и за взаимоотношенията 
ни с Общинския съвет, 
без значение от партий-
ните принадлежности на 
членовете му. Всички за-
едно разработваме оне-
зи най-важни проблеми – 
като бюджета например 
– които касаят цялото 
население. Наистина в Ка-
лояново това е една про-
верена и добра практика. 

В тази връзка мога да 
откроя и стратегически-
те цели за развитието 
на нашата община. Ние 
сме селски район, но ге-
ографската даденост да 
сме близо до Пловдив, до 
курортния град Хисар, до 
АМ „Тракия” предопределя 
някои наши интересни на-
мерения за развитието ни 
чрез привличане на инвес-
тиции. Това е една от ос-
новните ми идеи, защото 
оценявам предимствата 
на общината като насе-
лено място.

Имаме няколко по-го-
леми села, други – с око-
ло 200 – 300 жители. Но 
моето дълбоко убеждение 
е, че кметът е еднакво 
отговорен за всички в 
общината. На човек му 
трябва малко – да има до-

бра инфраструктура, да 
има благоустроено насе-
лено място – осветление 
по улиците, добра вода и 
чистота, да няма прес-
тъпност и да има удобни 
транспортни връзки. В 
някои от селата се офор-
мят и вилни зони, които 
също притежават своята 
специфика, която пак ко-
респондира с грижата на 
нашата администрация. 
Скоро ще дойде зимният 
сезон и проходимостта на 
пътищата и до вилните 
зони не трябва да пречи 
хората да отидат през 
уикенда на свеж въздух, 
да се насладят на красиви 

гледки и на спокойствие. 

Вероятно сте от мал-
цината кметове в стра-
ната, които имат близо 
15-годишен професиона-
лен опит само в общин-
ската администрация. 
Да започнем с европей-
ското финансиране, това 
ли е най-реалната помощ 
за един управленец?

Към днешна дата няма 
нещо по-реално от рабо-
тата по европейските 
проекти и финансира-
нето за тях. Ние канди-
датстваме навсякъде, 
където сме допустими, и 
основно по Програмата 
за развитие на селските 
райони (ПРСР), по ПУДО-
ОС и по някои програми 
на Министерството на 
околната среда и водите. 
По ПРСР сега работим по 
реконструкцията и реха-
билитацията на общин-
ската пътна мрежа за 
5 700 000 лв. Става дума 
за шосето от жп гара Ка-
лояново до с. Дълго поле 
и връзката със с. Ръжево 
Конаре. Другият маршрут, 
който ще реновираме из-
цяло, е от гара Калояново 
през Ръжево Конаре до с. 
Главатар. Това са чет-
въртокласни пътища, 
които са особено важни 
за свързващите се с тях 
села, защото по тези 
трасета, освен обичайни-
те транспортни превози, 
става и придвижването на 

учениците до училищата. 
Имаме спечелен про-

ект и за облагородяване и 
озеленяване на парковите 
пространства в общин-
ския център и в Ръжево 
Конаре. Това също е важно 
за добруването на хора-
та, защото там почиват 
пенсионери, майки с дет-
ски колички и т.н. Затова 
тази грижа е постоянно 
на вниманието ми. 

Освен на европейското 
финансиране, разчитаме и 
на бюджетните средства 
в частта „Капиталови 
разходи”. Става дума за 
пари, необходими например 
за превантивни дейности 
по отводнителни канали. 
Имаме горчив опит от 
2005 г. с наводнението в 
едно от големите ни села 
– Дълго поле, където от 
обилните валежи постра-
даха към 400 къщи, около 
100 от които се срутиха. 

С бюджета оправихме 
и подобен канал в общин-
ския център, който е по-
строен през 1962 г. Сега 
той отговаря на всички 
изисквания за дълбочина, 
наклони и т.н., и хората 
могат да бъдат спокойни 
за своите дворове и ма-
зета.

Готвим проект за до-
вършване на третоклас-
ния път, който минава 
през Калояново. При не-
говата реконструкция не 
са били предвидени необ-
ходимите нови бордюри 

и тротоари и тяхното 
повдигане предвид безо-
пасността на пешеходци-
те. Това е много важно, 
защото движението там 
е интензивно и грижа на 
администрацията е всич-
ко по него да бъде напра-
вено според съвременните 
норми. 

15 села с общ брой над 
12 000 души като посто-
янно живеещи… Това не 
се среща често по наши-
те географски ширини. 
Близостта до индустри-
алните зони на Пловдив 
и региона ли е основната 
причина за малката миг-
рация? Или вашите гри-
жи – за хляб, за лекар, за 
превоз на учениците, са 
водещите?

Хубав въпрос! Това е 
важен демографски про-
блем, защото традицион-
но младите хора се „спа-
сяват” там, където има 
работа за тях и детски 
градини и училища за де-
цата им. Ние постигнахме 
определена устойчивост 
благодарение на близост-
та ни до различните пред-
приятия в общината и 
областта, до които хора-
та лесно и бързо пътуват. 

Аз лично нямам намере-
ние да затворя нито една 
детска градина или учи-
лище, с дълбокото убеж-
дение, че тези заведения 
правят живи селата ни. 
Осигурили сме транспорт 

СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Георги Сотиров

Историята е била милостива към този 
край. В периода VIII в. пр. Христа – V век сл. 
Христа земите около Калояново са част 
от територията на Древна Тракия. Сведе-

ния за праисторически селища са откри-
ти в могилите край Калояново, Житница и 
Дуванлии. Един от първите центрове на 
Одриската държава е бил съсредоточен 
в Горнотракийската низина. В него е бил 
изграден и царският дворец. Останките 

на този градски център днес се намират 
в околностите на Калояново. 

Разположена в северната част на Го-
рнотракийската низина, община Калояно-
во е част от Пловдивска област и включ-
ва, освен общинския център, още 14 села 

– Бегово, Главатар, Горна махала, Долна ма-
хала, Дуванлии, Дълго поле, Житница, Иван 
Вазово, Отец Паисиево, Песнопой, Ръжево, 
Ръжево Конаре, Сухозем и Черноземен. Об-
щината е обособена като самостоятелна 
административна единица през 1979 г. 

Кметът Георги Георгиев:

Георги Георгиев е роден през 
1980 г. в Пловдив. Завършил е 
Професионалната гимназия по 
електротехника и електроника в 
Пловдив, а след това се дипломира по 
специалността „Социална педагогика” 
в ПУ „Паисий Хилендарски”. От 
2004 г. до 2015 г. работи в Община 
Калояново като гл. специалист 
„Социална политика”, където 
основно се занимава с подготовка 
и кандидатстване по европейски 
проекти. От 2015 г. е кмет на община 
Калояново. 

Реновирано училище в общинския център
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за децата от отдалечени-
те населени места до учи-
лищата и обратно. Грижи-
те в детските градини за 
малчуганите са прекрасни 
и може би това е една от 
причините да се наблюда-
ва обратната тенденция 
– хората се завръщат в 
бащините си села, пъту-
ват до индустриалните 
зони за работа, вкл. и 
тази в Раковски, а децата 
са грижа на нашите възпи-
татели и учители. 

Определено трябва да 
кажа няколко думи и за без-
работицата, която в об-
щината в никакъв случай 
не е определящ фактор. Тя 
просто е нулева. Навсякъ-
де около нас се търсят ра-
ботници, при това не ста-
ва дума за изпълнителски 
кадри със средно специ-
ално образование или ин-
женерно-технически пер-
сонал. С един англичанин 
от висшите мениджъри 
в Индустриалната зона в 
Раковски наскоро обмених-
ме мисли и стана ясно, че 

в неговата просперираща 
компания не се търсят ин-
женери. Производството 
е роботизирано и просто 
търси работници. И поема 
тяхното обучение за ме-
сец – два. Тук става ясен 
нов български феномен. 
Нашенецът не иска „да 
се гърби”, ако заплатата 
му е близка до това, кое-
то получава като помощи. 
Стоте лева в повече не го 
блазнят. 

И да завърша Вашия 
въпрос – навсякъде по се-
лата имаме магазин, оси-
гуряваме и лекар. 

Община Калояново е 
с важно транспортно-
географско местополо-
жение. Територията й е 
пресечена от основните 
пътни артерии, свърз-
ващи Северна и Южна 
България, респективно 
страните от Североиз-
точна Европа и Сканди-
навието с Турция и Близ-
кия Изток. През шест от 
Вашите села минава жп 

линията Пловдив – Кар-
лово, а през други три: 
Пловдив –Хисаря. 

Пътната инфраструк-
тура, както посочих преди 
малко, е добра. Главното 
шосе от Пловдив за Карло-
во е великолепно, а откло-
нението към нас осигурява 
бързото и безпроблемно 
придвижване на хора и то-
вари. Има още какво да се 
желае за качеството на 
пътищата в селата, а и 
в общинския център. Под-
държаме ги, изкърпваме 
дупките, а особено внима-
ние обръщаме на т.н. меки 
улици в селата, които ре-
довно насипваме с чакъл и 
подравняваме с грейдер, 
който да даде и необходи-
мия за оттичането на во-
дите наклон със съответ-
ната денивелация. Това 
пак си е работа, макар да 
не се вижда много от хо-
рата. Иначе генералното 
асфалтиране е сериозна 
инвестиция, която засега 
няма как да бъде реализи-
рана. 

Работата с европей-
ските проекти отваря 
следващия въпрос – една 
селска община има ли 
достатъчен админи-
стративен капацитет?

В повечето случаи 
сами се справяме, но при 
по-сложните проекти при-
бягваме до услугите на 
специализирани в мате-
рията външни консултан-
ти. Не е грях това да си 
го признаем, важното е да 
осигурим работещи и фи-
нансирани от Европа про-
екти. Правим партньор-
ства със специализирани 
фирми, защото специфики-
те са много и най-разноо-
бразни.

Общината е в подчер-
тано равнинен до нис-
копланински район. Как 
ще коментирате ВиК 
проблемите, каква вода 
пият хората?

Работим много добре с 
ВиК – Пловдив. Нашата во-
допреносна мрежа е стро-
ена през 60-те години на 
миналия век и е морално и 
физически остаряла. Така 

впрочем е и в останали-
те общини в страната. 
С пловдивските ВиК спе-
циалисти работим по т.н. 
споразумения – от нас из-
копните работи, от тях 
специализираните дей-
ности. Стремежът ни е 
да подменим остарелите 
тръби на довеждащите 
трасета до населените 
места. Това е много обем-
на и сериозна дейност. За 
авариите няма да говоря, 
те се отстраняват прио-
ритетно, но загубите по 
трасетата са наистина 
големи. Вода черпим от 
дълбоки сондажни кладен-
ци, които после се при-
помпват до трасетата. 
Самата вода е хубава, но 
имаме населени места, 
с. Дълго поле най-вече, къ-
дето все още има периоди, 
в които тя е мътна. 

Кажете няколко думи 
и за изкуствените во-
доеми за напояване, ри-
болов и туризъм. Как се 
осъществява тяхното 
поддържане?

Към 80% от язовирите 
са отдадени под наем за 

срок от 10 години. Сега 
много се говори, че общи-
ните искали да върнат на 
държавата собственост-
та на тези водоеми. Аз 
не споделям тази теза, 
защото ние по-добре от 
всеки друг си знаем обек-
тите, които по принцип 
са потенциално опасни. 
Имаме назначен оператор, 
хидроинженер, чиито ан-
гажименти са да следи за 
изправността на водните 
съоръжения. Наемателите 
отглеждат в язовирите 
аквакултури и за тяхно-
то развитие са вложили 
много пари. Самите те 
имат интерес от изправ-
ността на съоръжението, 
за да не им избяга риба-
та. Добрата комуникация 
между администрацията 
и наемателите позволява 
нещата да се случват в 
обща полза. 

Вие сте експерт в 
областта на социалните 
дейности. Как ще комен-
тирате състоянието на 
базата на образовател-
ната инфраструктура? 

На територията на 
общината имаме осем 
детски градини и пет 
основни училища, две от 
които станаха средищ-
ни с обучение до 10 клас. 
Идеята е те да обучават 
младежи по позабравени-
те професии на шлосера, 
стругаря, фрезиста, за-
щото не само в област-
та се усеща голям глад 
за такива металообра-
ботващи специалисти. 
Спецификата на района, с 
индустриалните зони, на-
лага различен поглед към 
средното образование и 
това е мнението на мои-
те колеги от об ласт та. 
Теорията ще става в на-
шите училища, а практи-
ческите занятия ще се 
провеждат в Професионал-
ната гимназия по машино-
строене в Пловдив, която 
е с традиции в професио-
налното образование в 
сферата на машиностро-
енето, автотранспортна-
та, пътностроителната 
и подемнотранспортната 
техника. В нея се подгот-
вят специалисти, отгова-
рящи на изискванията на 

българските фирми и на 
европейските стандарти.

Иначе базата на об-
разователната инфра-
структура е добра – нови 
котли за отопление, парни 
инсталации, климатици и 
т.н. Наистина български-
те строители са онази 
движеща икономиката на 
страната сила, без която 
не може да мине нито едно 
населено място. Те са на-
всякъде – изграждат нови 
детски градини, реновират 
училища, подменят ВиК ин-
сталации, правят пътища, 
производствени бази, офис 
и жилищни сгради. 

Каква е грижата на 
администрацията за 
читалищните сгради, 
за храмовете, някои от 
които са и паметници на 
културата?

Читалищата също са 
общинска собственост и 
грижата за тях не спира 
и за ден. И в 15-те ни села 
активистите на тази 
благородна структура 
развиват дейности в ин-
терес на българщината 

– библиотеки, танцови и 
фолклорни състави, ет-
нография и т.н. Понеже 
питате и за храмовете, 
трябва да кажа, че в Ка-
лояново католиците и пра-
вославните са поравно, а 
имаме села – Житница и 
Дълго поле, които са из-
цяло католически. Според 
силите си общинската 
администрация помага за 
поддържането на църкви-
те. 

По-малките села с 
добри природни харак-
теристики стават ли 
притегателни за ново 
строителство, за т.нар. 
вилни зони, и какво е със-
тоянието на туризма 
като отрасъл? 

Да, в общината се 
строи и това е една от 
причинете да твърдя, че 
нашите населени места 
са живи села. Туризмът не 
ни е приоритетен, защо-
то самата равнина, която 
обитаваме, няма с какво 
да привлече гостите. За 
сметка на това селата 
Песнопой, имащо няколко 
минерални извора, и Отец 
Паисиево, където се нами-
ра и голям розов масив, са 
предпочитани от хората 
за строителство на вили. 
Това са села в предплан-
ската област на Средна 
гора и там имаме пробле-
ми с пътищата. 

Може би ще завърша 
интервюто за читате-
лите на в „Строител” с 
информацията, че ние 
имаме и автописта, наре-
чена „Дракон”, която беше 
открита през 2005 г. на 
мястото на бившето сел-
скостопанско летище. 
Сега на този затворен 
маршрут стават много 
интересни състезания, 
вкл. кръгове от национал-
ния шампионат, както и 
различни прояви на лю-
бителите на определени 
марки автомобили. Трябва 
да Ви кажа, че на такива 
мероприятия се събират 
много ентусиасти, те 
„окупират” хотелите от 
Калояново до Хисар от 
петък до неделя. Икономи-
чески погледнато, събити-
ята на нашата писта са 
от голяма полза за всички 
в общината. Към това ще 
добавя и дейността на 
спортен комплекс „Траки-
ец”, който развива конна-
та езда. Прекрасна база, 
разнообразни съоръжения, 
хотелска част и т.н. 

Кога изтича първият 
мандат на кмета на об-
щина Калояново? 

Остава по-малко от 
година, но отсега със 
сигурност мога да кажа, 
че уцелихме правилната 
посока на развитие. Моя-
та равносметка е, че и с 
малко средства могат да 
се направят доста неща в 
полза на хората. 

Конната база „Тракиец”

Католическата църква „Св. Апостол Андрей”

Детска градина в Калояново

Снимки авторът
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Мирослав Еленков

По данни на Съвета на Европа 
близо 10% от населението на Бъл-
гария са роми. Голяма част от тях 
нямат работа и добри жилища, как-
то и достъп до социални и здравни 
услуги, а децата им – до качествено 
предучилищно и начално образова-
ние. Швейцария финансира Програ-
ма „Здраве и образование за всички“ 
(ЗОВ), за да помогне за решаването 
на тези проблеми, както и да под-
крепи българското правителство 
в изпълнението на Националната 
стратегия за интегриране на роми-
те. ЗОВ цели да подобри достъпа 
на уязвими групи до детски градини 
и начални училища, до качествени 
грижи и образование, както и до 
първично здравеопазване, репро-
дуктивно, майчино и детско здраве. 

Програмата работи в шест 
големи общински центъра и приле-
жащите общини: Бургас, вкл. общи-
ните Малко Търново (с. Звездец) и 
Средец, Монтана, кв. „Кошарник“ и 
съседното с. Габровница, Пловдив, 
вкл. близкия Куклен, Русе, вкл. об-
щините Ветово, Сеново, Иваново 
и Борово, Сливен и Шумен, вкл. с. 
Ивански. В резултат на изпълнени-
то й са построени и ремонтирани 
14 училища, детски градини и здрав-
ни центрове. 

Нова детска градина отвори врати в 
кв. „Надежда“ в Сливен

На официалната церемония по 
откриването присъстваха зам. 
-министърът на труда и социал-
ната политика Зорница Русинова, 
зам.-министърът на образованието 
и науката Деница Сачева, послани-
кът на Конфедерация Швейцария 
Н.Пр. Мюриел Берсе Коен, кметът 
на Сливен Стефан Радев. 

„Преди малко повече от година 
дойдохме тук и теренът беше едно 

голямо игрище. Благодарение на до-
брата работа на Министерството 
на труда и социалната политика, 
Министерството на образование-
то и науката и Министерството 
на здравеопазването успяхме да 
изградим тази прекрасна детска 
градина заедно с новия Център за 
административно обслужване. В 
него има здравен кабинет за профи-
лактика, Бюро по труда, екипи на 
Дирекция „Социално подпомагане“, 
на общината и на полицията. За нас 
това е важно послание, защото ако 
не работим всички заедно на място, 
много трудно бихме могли да огра-
ничим социалната изолация и безра-
ботицата“, заяви при откриването 
зам.-министър Русинова. Тя подчер-
та, че новата детска градина ще 
даде различно бъдеще на децата от 
кв. „Надежда“ в Сливен. „Смисълът 
на този проект е инвестицията 
в ранно детско развитие“, изтък-

на Русинова. Зам.-министърът на 
образованието и науката Деница 
Сачева подчерта, че истинският 
празник ще бъде тогава, когато 
посещавате детската градина, за-
вършат училище и се реализират на 
пазара на труда.

Швейцарският посланик Н.Пр. 
Мюриел Берсе Коен поздрави съ-
бралите се за откриването де-
сетки родители на български и на 
ромски език. Тя посочи, че достъпът 
до образование и здравеопазване е 
основата за успешен живот на вся-
ко дете в България. „Ние подкрепяме 
усилията на българското общество 
да се даде равен достъп до обра-
зование на всички деца“, заяви тя. 
Кметът на Сливен Стефан Радев 
подчерта, че ползите от реализи-
рането на проекта ще идват през 
годините. „Поколения деца ще из-
раснат и ще получат шанс за по-до-
бър живот, за интеграция, а българ-

463 деца вече посещават новите 
учебни заведения

Нова сграда за Основно училище „Христо Ботев“  
в Бургас

От учебната 2016/2017 година 90 деца на пет- и 
шестгодишна възраст и 55 на 7 и 8 години имат це-
лодневно обучение в новоизградената пристройка за 
предучилищно и начално училищно образование към Ос-
новно училище „Христо Ботев“ в бургаския кв. „Побе-

да”. Кварталът досега не е имал детска градина, 
нито достатъчно помещения за допълнителни 
занимания на учениците от началните класове.

Сградата е с обща площ 870,7 кв. м. На пър-
вия етаж са стаите за учениците, както и физ-
културният салон, с какъвто училище „Христо 
Ботев” досега не е разполагало. На втория са 

разположени залите за подготвителни-
те предучилищни групи, медицинският 
и методичният кабинет, кабинети за 
логопед и психолог, както и за работа 
с родители. От екипа на проекта са 
посетили 150 семейства от ромски и 
турски произход, за да ги мотивират да 
изпращат децата си на детска градина 
и училище.

Обновена детска градина „Ален мак“  
в с. Звездец

От септември 2016 г. 25 деца посещават 
цялостно обновената целодневна детска гра-
дина „Ален мак“ в с. Звездец. Сградата пред-
ставлява едноетажна постройка с частичен 
сутерен с обща площ 327 кв. м.

Направена е топлоизолация, подменен е 
покривът, монтирана е изцяло нова инста-
лация за топла вода и отопление. Изградени 
са площадки за игра, инсталирани са модерни 

детски съоръжения, дворът е озеленен. Градината има 
ново оборудване и обзавеждане – детски легла, гарде-
робчета, шкафове, маси, столове и скамейки.

В рамките на проекта е планиран ремонт на дет-
ската градина в с. Звездец, но работата се оказва 
почти равностойна на ново строителство, защото 
необходимите промени са огромни – нов покрив, нова 
стоманена плоча за основа, ремонтирана топлинна 
инсталация. Старата сграда, недопустима като 
структура за възпитание и пребиваване на 5-6 го-
дишни деца, след ремонта е превърната в нова мо-
дерна детска градина. Стойността на проекта е 
2 613 544 лв.

Зорница Русинова, зам.-министър на 
труда и социалната политика: 

За мен е истинско удовлетворение да видя, че с 
усилията на общината и подкрепата, която получава-
ме по линия на двустранната швейцарска програма, 
солидарността, която имаме с колегите от Минис-
терството на образованието и науката и Минис-
теството на здравеопазването, успяхме да изградим 
този център, който ще даде възможност на децата 
редовно да посещават ясла и детска градина. Но не 
само. Ще има и здравен кабинет, така че профилак-
тиката, ранната интервенция, част от проблемите, 
свързани с облекчаване на достъпа до здравеопазване, 
могат да бъдат решавани тук на място. За нас това 
е важен подход, защото ако не работим всички заедно, 
много трудно ще можем да преодолеем социалната 
изолация. Около 25 хил. са жителите на кв. „Надежда“ 
и считам, че тази детска градина ще даде различно 
бъдеще на тези, които учат тук. Ако не инвестираме 
от ранна възраст в тях, много трудно ще преодоля-
ваме проблемите с отпадане от училище, с безрабо-
тицата на младите хора.

Официалните гости на събитието прерязаха лентата на новопостроената детска 
градина в квартал „Надежда“

Шумен

В с. Звездец стартира ремонтът на детската градина

Снимки авторът и Програма ЗОВ



ТЕМА 17петък, 30 ноември 2018 Ñòðîèòåë

В Шумен интегрират чрез образование, здравеопазване 
и култура 

В общината изпълняват проект „Взаимодействие 
с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна 
интеграция“. Серия образователни, здравни и културни 
дейности ще подпомогнат социалното включване на 
роми и други уязвими групи в трите квартала в града 
с малцинства – „Млада гвардия“, „Еверест“ и „Витоша“, 
както и в с. Ивански.

В реновираната по проекта детска градина „Про-
летна дъга“ ще се сформира нова предучилищна група 
за деца на възраст 5-6 г. В основно ремонтираните 
здравни кабинети в с. Ивански ще заработят педиа-
тър, АГ специалист и здравен медиатор. Стойността 
на проекта е 723 656 лв.

Две нови ясли и две обновени детски градини в Русе

По Програма ЗОВ 25 деца от ромски, турски и бъл-
гарски произход посещават детска ясла №6 в квартал 
„Дружба 3“. За целта е направено значително преустрой-
ство на помещения за две яслени групи в бившия Дом 
за медико-социални грижи за деца. По проекта са наети 
четири медицински сестри, четири детегледачки и един 
педагог. Основно ремонтирана и обзаведена детска гра-
дина в квартал „Тракция“ е приела 8 нови деца на възраст 
3-5 г. и 10 на възраст 5-6 г. Първият етаж на градината 
е изцяло ремонтиран и превърнат в здравен пункт с ка-
бинети за общопрактикуващ лекар, гинеколог и здравен 
медиатор. Стойността на проекта е 2 458 984 лв.

Здравна и образователна интеграция в  
кв. „Столипиново“ в Пловдив

През октомври 2016 г. община Пловдив започва из-
пълнението на проект „Всички заедно – за по-добро об-
разование и здраве“. Усилията са насочени основно към 
образователната и здравната интеграция на ромите 
и другите уязвими групи, живеещи в ромския квартал 
на града и съседния град Куклен. Към ДКЦ „Изток“ ще 
бъде построена допълнителна сграда с кабинети за 
лекари и медиатори. В нов образователен център в 
двора на училищата „Найден Геров“ и „Кирил Нектариев“ 
в кв. „Столипиново“ ще се организират разнообразни 
извънкласни дейности. В Куклен фокусът е върху рабо-
тата с родителите и задържането на децата в учи-
лище. По проекта ще работят трима здравни и трима 
образователни медиатори. Стойността на проекта 
е 1 077 495 лв.

Нова детска градина в Монтана

Предвижда се през следващите три години да бъде 
построена нова сграда на Целодневна детска гради-
на №8 „Пролет” в монтанския кв. „Кошарник”, където 
живее компактно ромско население. Непосредствено 
до нея ще бъде ремонтирана сградата на Здравно-
консултативния център. Тук, както и в двете ремон-
тирани помещения на Общинския медицински център 
– Монтана, ще има повече лекарски кабинети и стаи 
за здравните медиатори. В сградата на кметство-
то в с. Габровница ще бъдат обособени помещения 
за срещи на родители и деца. Ремонтираната сграда 
ще поеме профилактиката и медицинската грижа и 
за двете съседни села Вирове и Безденица. Общата 
стойност на проекта по ЗОВ в Монтана е 2 226 260 лв.

Деница Сачева, зам.-министър на 
образованието и науката: 

Стефан Радев, кмет на Сливен: Динко Господинов, представител 
на изпълнителя: 

  
 

Радвам се, че се реализира такъв интегриран 
модел. Това е много важно, защото ранното детско 
развитие е предпоставка за успешно бъдеще. Трябва 
да отбележим, че децата, които ходят на детска 
градина, след това рядко отпадат от образовател-
ната система. Именно затова тази постройка ще 
бъде от основно значение, защото малчуганите в 
нея ще бъдат пример, че с образование може да спо-
лучиш.

Добрият ефект от новата градина ще се почув-
ства от момента, в който децата влязат в нея. За на-
шия град ползите ще идват и напред в годините, цяло 
поколение ще получи образование и шанс за по-добър 
живот и интеграция. За обществото ни е важно да 
има образовани и мотивирани граждани. Убеден съм, че 
тази инвестиция е най-правилното нещо, което можем 
да направим, и ще има положителен и траен ефект. 
Сградата ще увеличи местата в детските градини 
за децата на Сливен. Искам да посоча, че в момента 
изпълняваме проект за реновация на още 4 детски гра-
дини на територията на общината.

Започнахме обект, който беше 2000 кв. м раз-
гърната площ, и успяхме да го завършим много ка-
чествено в рамките на година. Отзивите са добри 
и хората от Българо-швейцарската програма оста-
наха доволни. Двете фирми в консорциума – „Гео Кри“ 
ЕООД и „Супер Строй инженеринг“ ЕООД – работи-
хме в прекрасен синхрон и изградихме много хубав 
обект.

ското общество ще получи по-образовани и 
по-мотивирани граждани“, допълни кметът.

Модерната сграда на детската градина е в 
непосредствена близост до Центъра за ад-
министративно обслужване в кв. „Надежда“, 

което я прави достъпна за всички граж-
дани. Това е първият по рода си комплекс за 
образование, здраве и култура в квартала, 
където живее предимно ромско население. 
В него ще се помещават още здравен цен-
тър с три лекарски кабинета и културно-
образователен център, от който жители-
те също имат належаща нужда. Единствен 
в кв. „Надежда“ за интегрирани услуги, но-
вият комплекс е изключително важен за 
работата на община Сливен, местните 
неправителствени организации, училища, 
детски градини, здравни и образователни 

Русе
Монтана

медиатори за интеграция-
та и социалното включва-
не на ромската общност.

Изграждането на мно-
гофункционалната сграда 
е по проект на община Сли-
вен за социално включване 
на роми и други уязвими гру-

пи, изпълняван в рамките на 
Програма ЗОВ на Българо-
швейцарската програма 
за сътрудничество. Стой-
ността е 2 791 985 лв., 
като 85% е швейцарско-
то, а 15% - националното 
съфинанси ране. 

Нова детска градина отвори 
врати в кв. „Надежда“
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Ще се възстанови и изгорелият покрив на „Царските конюшни“

Страница 
подготви
Росица Георгиева

До началото на след-
ващата учебна година 
ще приключи основният 
ремонт на сградата на 
бившето Военно окръжие. 
След това зданието ще се 
използва от 43 ОУ „Христо 
Смирненски”, като базата 
му ще се разшири с 6 клас-
ни стаи, физкултурен са-
лон, ателиета за изкуства 
и библиотека. Дейности-
те, които се извършват, 
са на стойност 3,3 млн. лв. 
Това каза кметът на Сто-
личната община Йорданка 
Фандъкова, която направи 
проверка на обекта. Тя 
беше придружена от зам.-
кмета по направление 
„Инвестиции и строител-

ство” Ирина Савина и от 
кмета на район „Илинден” 
Иван Божилов. Ремонтът 
е част от проекта за мо-

дернизиране на сградите 
на 26 учебни заведения в 
София, който се финан-
сира със средства от ОП 

„Региони в растеж 2014 – 
2020”. 

„Пет училища и детски 
градини, които се рено-

Столичната община обяви про-
цедура за избор на изпълнител  на 
ремонта на улици в 4 администра-
тивни района. Търгът е свързан с об-
новяване на трасета в „Нови Искър”, 
„Кремиковци”, „Подуене” и „Сердика”. 
В обхвата на проекта влизат ул. „Че-
пинско шосе” в участъка от начало-
то на регулацията на с. Чепинци до 
жп прелез на ул. „Жак Дюкло“, ул. „Жак 
Дюкло” от жп прелез до ул. „Рояк“, 
включително мост над р. Владай-
ска, ул. „Рояк” от ул. „Жак Дюкло” до 
бул. „Първа българска армия”, ул. „Езе-
рата“ в участъка от началото на ре-
гулацията на с. Негован до кръсто-
вището с ул. „Чепинско шосе”. 

Предвидените за основен ре-
монт участъци са с приблизителни 
дължини: ул. „Чепинско шосе“ – 6 км, 
ул. „Жак Дюкло” – 1,2 км, ул. „Рояк” 
– 950 м, ул. „Езерата“ – 3,3 км. Те 
спадат към първостепенната улич-
на мрежа. Дейностите са на стой-
ност 10 млн. лв. без ДДС. Продъл-
жителността на поръчката е  24 
месеца, а оферти се приемат до 18 
декември. 

Столичната община обяви 
търг за изпълнение на проек-
та „Ремонт и надграждане на 
лявата корекционна дига на 
река Лесновска в землище-
то на с. Долни Богров, район 
„Кремиковци“, етап 1. Строи-
телно – монтажните работи 
(СМР) ще бъдат извършвани в 
участък от края на новоизгра-
дената лява дига при с. Долни 

Богров в посока срещу тече-
нието, до жп моста преди с. 
Равно поле. СМР включват 
дейности, характерни за хи-
дротехническите обекти, кои-
то са почти изцяло механизи-
рани. Предвидено е изкопните 
работи да се извършват от 
багер и самосвал, а насипните 
работи – от булдозер, валяк и 
самосвал. Съгласно експерт-

ната оценка на съществува-
щата трайна растителност, 
приложена към проекта, ще 
се премахнат и изкоренят 470 
дървета с диаметър от 10 см 
до 40 см и 10 с диаметър над 
70 см. Същите ще се извозят 
до инсталация за преработка 
„Хан Богров“. Ще се извърши 
компесаторно озеленяване в 
съотношение 1:3 спрямо пре-

махнатата растителност 
съгласно приложената техни-
ческа спецификация.

Дължината на участъка е 
1897 м. Целта е осигуряване 
на безпрепятственото от-
веждане на постъпили високи 
води. Стойността на проекта 
е 875 000 лв. без ДДС. Оферти 
могат да се подават до 11 де-
кември. 

Столичната община 
ще изтегли заем от 22 
млн. евро от Европейската 
инвестиционна банка. Със 
средствата ще бъде съфи-
нансирано разширението 
на третата линия на ме-
трото, етап II, в участъка 
от ул. „Житница” – кв. „Овча 
купел“ – Околовръстен път. 
Този етап е с дължина 
3,8 км и включва 4 стан-
ции. Срокът на заема е 25 
години с 4 години гратисен 
период. Решението за това 
беше взето на последното 
заседание на Столичния об-
щински съвет. 

Част от проекта е по-
строяването на жп спирка 
за връзка с националната 
жп мрежа. Ще бъде обо-

собен и буферен паркинг 
за ограничаване на авто-
мобилния трафик към гра-
да. Общата стойност на 
етап II от третата ме-
тролиния е 199,39 млн. лв. 
без ДДС. 134,05 млн. лв. от 

тази сума се осигурява от 
ОП „Транспорт и транс-
портна инфраструктура”, 
а 65,34 млн. лв. е частта 
на съфинансирането от 
страна на Столичната об-
щина. 

1 млн. лв., генерирани 
от приватизация на об-
щински имоти, ще бъдат 
вложени в изграждането 
на нова детска градина в 
кв. „Манастирски ливади 
– Изток”, реши Столични-
ят общински съвет. Пред-
вижда се сградата да бъде 
двуетажна, с полувкопан 
сутерен поради голямата 
денивелация на терена. 
Планирано е зданието да 
е с 4 корпуса, в които да 
се помещават 2 яслени и 6 
градински групи, медицин-
ски кабинет, басейн, музи-
кално-физкултурен салон, 
съблекални и санитарни 
възли. Разрешението за 
строеж е издадено през 
ноември 2017 г. Други 2,4 
млн. лв. от Специализира-

ния общински приватиза-
ционен фонд (СОПФ) ще 
бъдат инвестирани в до-

изграждането и обзавеж-
дането на нова забавачка 
в кв. „Кръстова вада”. 

вират с европейски сред-
ства, ще бъдат готови до 
края на тази година. По 
останалите ще се работи 
през цялата 2019 г. Това 
е изключителна възмож-
ност да се обнови среда-
та в учебните заведения 
в столицата”, подчерта 
Фандъкова. 

Сградата на бившето 
Военно окръжие е постро-
ена преди 110 години от 
македонската общност в 
София. От 2004 г. е изо-
ставена и при старти-
рането на дейностите е 
била в аварийно състоя-
ние.

Проектът включва кон-
структивно укрепване на 
подове и стени, подмяна 
на всички съществуващи 
инсталации, изграждане 
на асансьор за осигурява-
не на достъпна среда за 
хора с увреждания, обосо-
бяване на вход към новата 

сграда на 43 ОУ „Христо 
Смирненски”. 

„Зданието на бившето 
Военно окръжие не е със 
статут на паметник на 
културата, но ние ще по-
искаме такъв”, каза кме-
тът на СО. По отношение 
на друга знакова за столи-
цата сграда, тази на би-
вшите „Царски конюшни“, 
Фандъкова обясни, че Сто-
личната община ще ре-
монтира изгорелия покрив. 
„Ние изпратихме всички 
необходими документи на 
МВР, за да бъде възста-
новен покривът, но от 
министерството нямат 
такава възможност. Вече 
има готов проект и пред-
стои да започне същинска-
та дейност по ремонта. А 
след това от МВР и от 
частния собственик ще 
поискаме да ни възстано-
вят направените разходи”, 
каза още тя. 

Сградата на Военното окръжие ще бъде 
напълно обновена

През 2018 г. нова детска градина беше построена 
и в кв. „Драгалевци”

Изграждането на метрото е най-големият инфраструктурен 
проект в София 

Снимки в. „Строител“

Столичната община ще обнови поме-
щения в Общински културен институт 
(ОКИ) Дом на културата „Искър” с цел 
обособяването на детски център. Прос-
транството е с големина от 400 кв. м и 
предвид на лошото му общо състояние, 
в момента не се използва. Състои се от 
зала на сутеренния етаж, входно фоайе, 
5 помещения и санитарни възли. Пред-
вижда се демонтаж на старата и по-
ставяне  на нова дограма, шпакловане и 
боядисване на тавани и стени,  поставя-

не на ламиниран паркет, подмяна 
на осветлението, отоплителна-
та система, както и на ВиК ин-
сталацията. Общата стойност 
на дейностите е до 60 500 лв. с 
ДДС,  като средствата са от 
Специализирания общински при-
ватизационен фонд. Разходите 
за оборудването и детските ат-
ракциони, както и за персонала, 
ще бъдат поети от културната 
институция.
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Мартин Славчев

Г-н Дяков,  как 
оценявате награ-
дата, която полу-
чихте по време на 
традиционния Бал по 
повод Деня на стро-
ителя?

Наистина се по-
чувствах изненадан и 
поласкан, че сравни-
телно малка фирма като 
моята е успяла да постигне 
резултати, които са били 
оценени и възнаградени. 
Този приз ни стимулира да 
работим още по-мотивира-
но, като в същото време е 
реклама за нашата дейност.

Представете се с ня-
колко думи – как се на-
сочихте към строител-
ството?

Роден съм в Чирпан. 
Завърших Професионална-
та гимназия по електро-
техника „Г. С. Раковски” в 
Стара Загора. Първона-
чално започнах с търгов-
ска дейност и едва през 
2004 г. се ориентирах към 
строителството. В този 
момент реших да се насо-

ча към сфера, която вина-
ги ме е привличала и която 
осъществява мечтите на 
много хора да имат хубав и 
уютен дом.

Кои са най-интересни-
те обекти, върху които 
компанията е работила?

Един от най-интерес-
ните ни обекти е сграда, 
чиято форма наподобява 
кораб. Това беше по-трудно 
за изпълнение, но резулта-
тът ни донесе удовлетво-
рение. В момента строим 
най-мащабния ни проект 
– здание, в което има 114 
апартамента, 90 гаража, 
магазини и ресторант.

Качеството на изпъл-
нение е приоритет за мен. 
За това спомагат не само 

добрите строителни ма-
териали, но и прилагането 
както на знания и умения, 
така и на нови технологии 
за завършване на проекти-
те и постигане на поста-
вените цели и изисквания. 
Благодарение на факта, 
че спазваме тези прави-
ла, изпълняваме точно и 

навреме поставените ни 
срокове за строителство.

Кое за Вас е предиз-
викателство в професи-
ята?

Предизвикателство 
за мен е закупуването на 
нови парцели, върху които 
могат да се построят още 

нови жилищни сгради.

Какво бихте искали 
да споделите с нашите 
читатели?

Всичко, което се пра-

ви с желание, но и с много 
труд, рано или късно води 
до постигането на добри 
резултати. Затова поже-
лавам на всички читатели 
на в. „Строител” да не се 
отказват от мечтите си.

Каква според Вас е 
ролята на Камарата на 
строителите в Бълга-
рия?

През годините Кама-
рата на строителите в 
България се доказа като 
основен фактор в секто-
ра на национално ниво и 
се утвърди като важен 
партньор на фирмите от 
бранша.

Какво е Вашето мне-
ние за в. „Строител?

Вестник „Строител” 
е изданието, което улавя 
проблемите в нашия биз-
нес и ни предоставя ин-
формация за всички нови 
тенденции, иновации и 
предизвикателства в сек-
тора.

В рубриката „Строителни „Оскари 2017“ Ви представяме компаниите, които бяха на-
градени по време на традиционния Бал по повод Деня на строителя, който се проведе на  
26 октомври 2018 г. 

В класацията участваха 4345 фирми, вписани в Централния професионален регистър 
на строителя (ЦПРС) и изпълнили процедурата по чл. 20, ал. 2 от Закона за Камарата 
на строителите за 2017 г. към 10.10.2018 г. В първата група попадат 3370 компании, 
изпълняващи строежи от високото строителство (жилищно, обществено-обслужващо, 
промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съ-
оръжения. Във втората са 254 дружества, работещи по строежи от транспортната 
инфраструктура. В третата – 449, ангажирани в сферата на енергийната инфраструк-
тура, а в четвъртата – 272, специализирани в благоустройствената инфраструктура, 
хидротехническото строителство и опазването на околната среда.

Победителите са избрани от комисия на основание декларираната информация от 
годишните отчети за 2017 г. в електронната система на ЦПРС и по определените по-
казатели за оценка съгласно чл. 3, ал. 2 от Правилника за годишната класация. Сред 
критериите за оценка от последната финансова година с най-голяма тежест е „Нетни 

приходи от продажби“, за който фирмите получават по 15 точки. Следват „Средносписъчен персонал“ с 10 т. и „Дълготрайни 
материални активи“ – 5 т.

„Eврострой  инженеринг” ЕООД
Бронзова награда в Първа група „Строежи от 
високото строителство (жилищно, общест-
вено-обслужващо, промишлено), прилежаща-
та му инфраструктура, електронни съобщи-
телни мрежи и съоръжения“, раздел „Малки 
строители“

„Eврострой инженеринг” ЕООД е регистри-
рана през 2004 г. Основен предмет на дейност 
е цялостно строителство на сгради и обекти 
за стопанска дейност. Компанията има 17 на-
пълно завършени здания с разрешения за полз-
ване, в които са изградени общо 616 апарта-
мента, 68 търговски обекта и 328 гаража. В 
момента се изпълняват две жилищни сгради, 
които предстои да бъдат издадени през след-
ващата година.

Недялко Дяков, управител на „Еврострой Инженеринг“ ЕООД:

Наградата получава Кристина Дякова от „Еврострой Инженеринг“ ЕООД 

К АМАРА НА С ТРОИТЕ ЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

)

Ул. „Дравска епопея“ 7 Кв. „Казански“ 42

Ул. „Ген. Гурко“ 32

Снимка Румен Добрев
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Проф. инж. Добрин Денев, 
арх. Веселин Веселинов

Инвестицията в жили-
щен имот е една от най-
важните и с най-далеко-
перспективните за всеки 
човек. При такова вложе-
ние обикновено се имат 
предвид не само собст-
вените потребности, но 
и създаване на „стряха” 
за следващите поколения. 
Явно е, че не се отнася за 
всички, но към строител-
ство на собствено жили-
ще се пристъпва веднъж, 
максимум два пъти в жи-
вота. И ако това се води 
нещо, за което се плаща 
еднократно, то експло-
атацията и поддръжка-
та изискват постоянни 
грижи и съответните 
разходи. От тях най-съ-
ществен дял се пада на 
отоплението, а и на (да 
не забравяме) охлаждане-
то на сградите. Това е 
всеизвестно дотолкова, 
доколкото класическото 
строителство не изоли-
ра в достатъчна степен 
жилищните помещения 
нито от студа, нито от 
горещините.

Въпросният проблем 
не е от вчера, не е от ми-
налата, нито от по-мина-
лата година. Работата 
е в това, че с времето 
разходите за климатиза-
ция на жилищните и об-
ществените сгради ще 
нарастват. Причините не 
са една или две, но най-съ-
ществената е, че цените 
на енергоносителите се 
увеличават. Тенденцията 
няма да се промени и това 
е повече от сигурно. И в 
национален, и в световен 
план запасите от т.нар. 
фосилни горива (на кои-
то основно разчитаме, 
за да се отопляваме) на-
маляват и в най-обозримо 
бъдеще ще привършат. 
Използването на ядрена-
та енергия, на вятърните 
генератори и слънчевите 
панели ще компенсират 
донякъде това положе-

ние, но и там нищо не е 
безплатно, нито пък по-
стоянно. В землянки няма 
да влизаме, това също е 
ясно. Следователно тряб-
ва да се потърси друго 
решение. 

А то вече е намерено –  
„пасивните сгради”.

Казано иначе – време 
е да се строи по различен 
начин и (в буквалния сми-
съл) да се преместим да 
живеем в добре изолирани 
и устроени къщи, които 
няма да са подвластни на 
температурните екстре-
муми, на оскъпяването на 
електроенергията, нито 
ще бъдат с ограничения 
по отношение на удоб-
ствата и комфорта.

„Пасивните сгради”, 
които само като наиме-
нование са пасивни, ре-
шават всички ония въпро-
си, за които стана дума. 
Именно те (без да се при-
тесняваме от категорич-
ността на определение-
то) ще бъдат къщите на 
бъдещето.

Идеята за надеждно 
защитени от студ и го-
рещини жилища е стара 
като света, защото вина-
ги е мислено и работено в 
тази посока. Но за да се 
получи достатъчно добре 
изолирана къща, в минало-
то се правеха дебели ту-
хлени стени, дограма от 
висококачествен дървен 
материал, вдигаха се ви-
соки и неизползваеми по-
криви, както и ред други 
скъпоструващи допълне-
ния, които не отстраня-
ваха големия проблем. Ис-
тинското решение дойде 
в последните десетина 
години, като в резултат 
донесе поредица инова-
тивни методи и подходи, 
както по отношение на 
вгражданите материали, 
така и при архитектур-
но-конструктивните и 
технологични решения. 
Като цяло тези решения 
получиха обобщаващото 
наименование „пасивна 

къща”. Тя представлява 
нещо съвсем различно 
от известните ни сани-
рани сгради, като освен 
да бъде добре изолирана, 
разполага с технически 
инсталации, което прави 
експлоатацията й малко 
по-специфична от тази 
на традиционните сгради, 
но което в никой случай не 
означава трудности по 
време на обитаването.

Началото на изграж-
дане на пасивни къщи в 
смисъла на посоченото 
е поставено в Германия 
през 1990 г. След първо-
начално предпочитаните 
(и осъществени) по-еле-
ментарни архитектур-
ни форми, днес практи-
чески няма ограничения 
за това как да изглежда 
една такава сграда, как 
да бъде организирано ней-
ното пространство и пр. 
Нещо повече – създадени 
са поредица от стан-
дарти, респ. технически 
изисквания, на които тя 
трябва да отговаря. Това 
означава, че не е въпрос 
само на добро желание 
или самоинициатива да 
се обяви дадена сграда 
за пасивна. Необходимо е 
тя да е в съответствие 
с редица изисквания, да 
е изградена със серти-
фицирани строителни 
материали, да удовлетво-
рява вече фиксирани екс-
плоатационни критерии 
и... да не е скъпа. Целта, 
която години наред пре-
следват специалистите, 
бе получаването на задо-
волителен краен ефект 
по топлоизолацията – на 
цената на възможно най-
малки капиталовложения 
за строителството и по 
този начин превръщане-
то на „пасивната къща” в 
достъпна за всекиго.

Какво представляват  
„пасивните сгради”?

Топлоизолация. С цел 
намаляване загубите на 
топлина и осигуряване 
на оптимален комфорт, 

всички компоненти на 
сградната обвивка са 
съставени предимно от 
дебел слой топлоизолация 
с максимален коефициент 
на топлопреминаване от 
0,15 W/m2K за плътните 
елементи, а прозорците 
и вратите са решени с 
максимален коефициент 
от 0,80 W/m2K. Препоръч-
ва се също конструкция-
та да бъде изпълнена без 
термомостове. 

В ъ з д у хо п лът н о ст . 
Отново с цел намалява-
не загубите на топлина 
и осигуряване на ком-
фортна среда без влага 
и плесени е необходимо 
да се постигне макси-
мална въздухоплътност 
на сградната обвивка и 
да бъдат минимизирани 
всички малки отвори в 
нея, през които въздухът 
може да преминава сво-
бодно. Едно от условията 
за постигане на „пасивен 
стандарт” е въздухоплът-
ността на сградната об-
вивка да бъде максимум 
n50 = 0,6 1/h при тестови 
условия и надналягане от 
50 Pa, т.е. максимум 0,6 
от общия въздушен обем 
на сградата да може да 
премине навън или навъ-
тре през сградната об-
вивка при създаденото 
налягане.

Висококачествени про-
зорци. Прозорците са еле-
ментите с висок коефици-
ент на топлопреминаване, 
респективно онези, които 
генерират най-големи то-
плинни загуби, и при про-
ектиране на една „пасив-
на сграда” е необходимо 
да бъдат решени прециз-
но. При архитектурното 
планиране следва да се 
предвидят прозорци, кои-
то генерират топлинни 
слънчеви „печалби” – ви-
сококачествени като ма-
териал, с тройни или дори 
четворни стъклопакети, 
които да са изпълнени по-
средством термодистан-
ционери и да бъдат мон-
тирани в равнината на 
топлоизолацията. Всичко 

това има за цел намаля-
ване на инсталационния 
термомост. За „пасивни-
те сгради” се препоръчва 
максимален коефициент 
на топлопреминаване от 
0,80 W/m2K за целия про-
зорец (сбор от стъклопа-
кет и дограма) и соларен 
фактор (g-стойност) ми-
нимум 50% (процент слън-
чеви лъчи, които премина-
ват през стъклопакета).

Енергийни „печалби”. 
Отоплението  в  една 
действително „пасивна 
сграда” е сведено до ми-
нимум поради добрата то-
плоизолация, като основ-
ните енергийни „печалби” 
се осигуряват през зимни-
те месеци от слънчевите 
лъчи, от които пък сграда-
та е необходимо да бъде 
защитена през лятото. 
Значение имат и вътреш-
ните топлинни „печалби”, 
които се генерират от 
обитателите и от елек-
троуредите.

Вентилационна сис-
тема. Изискванията на 
съответния за „пасивни-
те сгради” стандарт са 
постижими чрез система 
за контролирана прину-
дителна вентилация на 
помещенията, която по-
стоянно да подава свеж 
и пресен въздух до всички 
помещения и да отвежда 
отработения извън сгра-
дата. По този начин ес-
тествената вентилация 
на сградата и топлинни-
те загуби се свеждат до 
минимум през зимните 
месеци, а комфортът на 
обитателите се увели-
чава. Скоростите на по-
даване на пресен въздух 
в помещенията са много 
малки и не създават осе-
заеми течения. Възможно 
е в случая нуждата от 
други активни отопли-
телни и климатизационни 
уреди напълно да отпадне, 
което в резултат води до 
значителни икономии.

В резюме, „пасивната 
сграда” може да се ото-
плява и охлажда сама и да 
поддържа микроклимат 

без активни отоплител-
ни или охладителни уреди. 

Критерии за сертифи-
циране на „пасивна сгра-
да”:

 Специфична нужда 
от енергия за отопление 
и охлаждане от максимум 
15 kWh/m2 годишно.

 Общо потребление 
на първична енергия на 
сградата за всички нужди 
от максимум 120 kWh/m2 
годишно.

 Въздухоплътност, 
измерена чрез тест при 
налягане от 50 Pa, макси-
мум n50 = 0,6 1/h.

Критерии за сертифи-
циране на „нискоенергийна 
сграда”:

 Специфична нужда 
от енергия за отопление 
и охлаждане от максимум 
30 kWh/m2 годишно.

 Общо потребление 
на първична енергия на 
сградата за всички нужди 
от максимум 120 kWh/m2 
годишно.

 Въздухоплътност, 
измерена чрез тест при 
налягане от 50 Pa, макси-
мум n50 = 1 1/h.

Предимствата на „па-
сивните сгради”, най-об-
що формулирано, са след-
ните:

 Екологична архи-
тектура, която намаля-
ва необходимостта от 
прекомерно използване 
на  природни енергий-
ни ресурси и вода, респ. 
принос към запазване на 
естествения природен 
баланс при съхраняване 
на условията за високо 
качество на живота. „Па-
сивната архитектура” 
дава възможности за на-
маляване на негативните 
въздействия върху окол-
ната природна среда и 
благоприятства нейното 
опазване чрез компактно 
планиране и оптимизи-
ране на жилищните пло-
щи, чрез използване на 
качествени материали 
с продължителен жизнен 
цикъл и възможност за 
рециклиране (вкл. и ес-
тествени елементи като 
дърво, слама и глина), чрез 
потребление на минимал-
но количество енергия и 
чрез „енергийна автоно-
мия”.

 Подобрени жизнени 
условия – микроклиматът 
в една „пасивна сграда” 
осигурява истински удоб-
ства и здравословна сре-
да за обитателите чрез 
постигане на оптимална 
температура от 20°C и 
влажност на въздуха от 
50%; чрез непрекъсната 
доставка на пресен и 
чист въздух, филтриран 
от прахови частици и с 
минимално съдържание на 
въглероден диоксид; чрез 
осигуряване на висок то-
плинен и звуков комфорт. 

 Разумна инвестиция 
– установено е, че стой-
ността на „пасивната 
сграда” е около 10% над 
стойността на една съ-
поставима по параметри 
конвенционална сграда 
при изпълнение и качест-
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во на строителството 
от среден клас. Пери одът 
на възвръщаемост на ин-
вестицията се равнява 
на около 10 години, а при 
постоянно нарастващите 
цени на традиционните 
горива може да се окаже, 
че периодът на възвръ-
щаемост ще бъде скъсен 
значително. Вложените 
качествени материали 
и детайли гарантират 
дълготрайност на кон-
струкцията и липса на 
необходимост от текущи 
ремонти, причинени от 
конденз на водни пари и 
поява на плесени.

 Реална приложи-
мо с т  –  с т ан дартъ т 
„Пасивна къща” е реално 
приложим във всяка една 
проектна ситуация  – 
както при реновиране на 
съществуващи сгради, 
така и при проектиране 
на нови (обществени и 
жилищни), независимо от 
техните характеристи-
ки и мащаб. В световен 
план са налични множе-
ство примери за „прера-
ботване” на изграждани 
в предни години сгради по 
стандарта, като в този 
случай изискванията за 
въздухоплътност и разход 
на енергия за отопление 
и охлаждане са понижени. 
Показателно е, че първи-
те „пасивни къщи” са по-
строени в Германия като 
социален експеримент, 
като днес концепцията 
се прилага широко в цяла 
Европа, Северна Америка, 
Австралия, дори в Япония, 
Китай и други части на 
Азиатския континент. 
Реализираните проекти 
варират от еднофамилни 
и многофамилни жилищни 
сгради през детски гради-
ни и училища до общежи-
тия, хотели, офиси.

В България, в сътруд-
ничество с немски произ-
водители и с немалко уси-
лия за удовлетворяване на 
посочените по-горе изиск-
вания, вече са налице пър-
вите реализации, като на 
жилищния пазар могат да 
се открият и оферти от 
строителни компании за 
продажба и за извършване 
на такова строителство. 
Реален факт са няколко 
успешни примера, за един 
от които даваме някои 
подробности. 

Еднофамилни жилищни 
сгради по стандарт  
„Пасивна къща” в полите 
на Витоша.

В кв.  „Драгалевци” 
на София вече са изгра-
дени две еднофамилни 
нискоенергийни жилищни 
сгради („А” и „Б”), серти-
фицирани по стандарт 
„Пасивна къща”, дело на 
български проектанти и 
строители. Намират се 
в местността „Габаро-
Азмата”, в имот, който 
се характеризира с кра-
сива панорама към скло-
новете на планината и 
непосредствена близост 
до съществуваща борова 

гора. Те са съответно с 
РЗП 377 и 324 m2. Две-
те къщи са със сключе-
но застрояване и сходно 
функционално и обемно-
пространствено реше-
ние. Сградният обем е 
компактен и допринася 
за постигането на ви-
соки нива на енергийна 
ефективност. Архите-
ктурният силует (както 
се вижда от снимките) 
е в унисон с природните 
дадености, като накло-
неният покрив,  който 
следва естествената 
полегатост на терена, 
е основен композиционен 
елемент във формообра-
зуването. Конструкцията 
на сградата е от сто-
манобетонен скелет, а 
скатният покрив над не-
отопляемото подпокрив-
но пространство е изпъл-
нен от дърво. Външните 
стени представляват 
зид от решетъчни тух-
ли Wienerberger Porotherm 

25 N+F с дебелина 25 cm. 
От външната страна на 
стената е поставена фа-
садна контактна систе-
ма по детайл на Caparol, 
състояща се от топлои-
золация EPS Dalmatina с 
дебелина от 35 cm. Су-
теренните стени и пло-
ча са топлоизолирани с 
30 cm XPS. Финишните 
материали върху фасади-
те са: каменна облицовка 
по стените на гаража и 
екстериорна мазилка по 
повърхността на жилищ-
ния обем. Покривът е изо-
лиран чрез топлоизолация 
от минерална вата URSA 
SF 34 с обща дебелина от 
46 cm. Покривното по-
критие е изградено чрез 
система на VJF, състоя-
ща се от хидроизолацион-
на мембрана и битумни 

керемиди. Вътрешните 
стени са изградени от 
тухлен зид Wienerberger 
Porotherm 12 N+F.

Къщите са проекти-
рани и изпълнени като 
нискоенергийни сгради 
според стандарта „Па-
сивна сграда” и са офици-
ално сертифицирани към 
Институт за пасивни 
сгради „Д-р Фейст” в Дар-
мщат, Германия. Изчисля-
ването на енергийната 
ефективност и точното 
количество необходима 
енергия за отопление и 
охлаждане на всяка сгра-
да се осъществява чрез 
специализиран софтуе-
рен пакет за калкулиране 
на „пасивни къщи” PHPP 
(Passive House Planning 
Package), включващ под-
робна информация за ком-
понентите на ограждаща-
та конструкция (плътни 
елементи – стени/под/
таван и прозрачни еле-
менти – прозорци и вра-

ти), площ, засенчване, 
вентилационна система, 
въздухоплътност, отопле-
ние и охлаждане, битова 
гореща вода, възобновя-
еми енергийни източници, 
електрически уреди, тех-
нически детайли и др.

Архитектурата на 
сградите включва де-
тайлна разработка на 
ограждащите повърхно-
сти, баланс между плът-
ни и прозрачни елементи 
и подробно калкулиране на 
коефициентите на топ-
лопреминаване на всеки 
елемент от сградната 
обвивка. Термомостове-
те в сградата са изслед-
вани и решени по опти-
мален начин. Чрез супер 
изолация са постигнати 
следните коефициенти 
на топлопреминаване за 

отделните елементи на 
сградната обвивка:

 Коефициент на топ-
лопреминаване на фасадни 
стени, U-стойност = 0,09 
W/m2K;

 Коефициент на топ-
лопреминаване на подова 
плоча, U-стойност = 0,11 
W/m2K;

 Коефициент на топ-
лопреминаване на скатен 
покрив,  U - стойност  = 
0,09 W/m2K;

 Коефициент на топ-
лопреминаване на покрив-
на плоча, U-стойност = 
0,07 W/m2K.

Прозорците са изпъл-
нени от сертифицирани за 
„пасивни сгради” PVC про-
фили Rehau Geneo PHZ (U-
стойност = 0,79 W/m2K) 
и висококачествен троен 
стъклопакет Saint-Gobain 
Glass Planilux + Planitherm 
XN (U-стойност = 0,60 
W/m2K, соларен фактор 
g-value = 0,54).  Между 
прозоречната рамка и 

стъклото са поставени 
висококачествени дис-
танционери Swisspacer V, 
които намаляват термо-
моста при стъкления ръб. 
Прозорците са с изнесен 
монтаж в равнината на 
топлоизолацията по де-
тайл на сертифицирана-
та система Illbruck, с цел 
прекъсване на инстала-
ционния термомост. Въз-
духоплътността на сгра-
дите се осигурява чрез 
вътрешна мазилка върху 
монолитната стомано-
бетонна конструкция и 
тухлените зидове, а при 
монтажа на прозорците 
и външните врати са из-
ползвани въздухоплътни 
лепенки и самораздувни 
мембрани. Постигнати са 
високи нива на въздухонеп-
роницаемост със стой-

ност от n50 = 0,49 1/h за 
къща “А” и n50 = 0,63 1/h 
за къща „Б”. Резултатите 
са установени при те-
стови условия, в които се 
наподобяват климатични 
условия, при които в сгра-
дата започва да прониква 
или изтича въздух. Висо-
ките стойности на въз-
духоплътност са важен 
фактор за намаляване на 
топлинните и енергийни 
загуби в една сграда, как-
то и за осигуряването на 
дълъг живот на конструк-
цията при поддържането 
на здравословен микрокли-
мат в помещенията.

Вентилационната сис-
тема включва енталпиени 
сертифицирани топлооб-
менници Zehnder ComfoAir 
Q350 ERV с КПД 86%, 
осигуряващи оптимален 
жизнен микроклимат във 
всяка от сградите и ком-
форт за обитателите при 
температура от 20°C и 
влажност от около 50%. В 

инсталираните рекупера-
тори се извършва топло-
обмен между изхвърляния 
и постъпващия в сгради-
те пресен въздух, като по 
този начин се спестява 
значително количество 
енергия за отопление на 
входящия въздух и в сгра-
дите винаги има темпери-
ран, пресен и свеж въздух.

Охлаждането на сгра-
дата през летния сезон 
се извършва както чрез 
вентилационната сис-
тема, така и по естест-
вен начин чрез напречна 
нощна и дневна вентила-
ция – през прозорците в 
сградите, благоприятна 
предпоставка за което е 
близостта до планината 
и гората – източници на 
хладен въздух.

Енергийно ефективна-

та и екологична концепция 
на сградата включва и 
използване на възобновя-
еми енергийни източници 
– слънчеви колектори за 
затопляне на битова го-
реща вода за покриване на 
голяма част от потребле-
нието, както и енергос-
пестяващи електроуреди 
и осветление. Технически-
те инсталации включват 
и монтаж на кондензацио-
нен газов котел Buderus 
за допълнително отопле-
ние на помещенията и 
подгряване на топлата 
вода. В дневните поме-
щения на всяка сграда е 
предвидена възможност 
за монтаж на камина.

Целта на инвеститора 
и изпълнител на проекта е 
постигане на оптимален 
жизнен комфорт, възвръ-
щаемост на инвестици-
ята чрез повишаване на 
енергийната ефектив-
ност и максимално намаля-
ване на енергията за ото-

пление и охлаждане, както 
и създаване на жилищна 
среда, която е в хармония 
със заобикалящата при-
рода. Проектът на двете 
иновативни сгради е първа 
по рода си възможност в 
България за закупуване на 
най-висок клас енергийно 
ефективна архитектура.

Надяваме се настояща-
та публикация да доприне-
се чрез страниците на 
в. „Строител” за популяри-
зиране на идеята за „пасив-
ната къща”, която според 
нас (а и не само според нас) 
се явява едно необходимо и 
напълно осъществимо ре-
шение за ония, които имат 
интерес към новостите и 
които инвестират, проек-
тират и строят с оглед не 
само на близкото, но и на 
далечното бъдеще. 
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Столичният квартал е планиран за близо 17 500 жители и предлага иновативна за времето си градска среда
Елица Илчева

В Деня на отворените 
врати Общинското пред-
приятие „Софпроект - ОГП”, 
което отговаря за Общия 
градоустройствен план, 
организира архитектурна 
обиколка на кв. „Зона Б-5“. В 
нея се включиха експерти, 
студенти и хора с интерес 
и активно отношение към 
развитието на града, които 
бяха водени от Даяна Нико-
лова от отдел „Културно на-
следство“ в „Софпроект“. Тя 
разказа историята за това 
как е замислен и реализиран 
столичният квартал, който 
е трябвало да осигури жи-
лища на интелигенцията, 
и как се е трансформирал 
през прехода и до днес. 

Изграждането на „Зона 
Б-5“ започва през 1973 г. с 
поставено от държавата 
задание на тогавашния „Со-
фпроект“, който е работил 
по урбанизирането на сто-
лицата. Проектирането 
поема колектив начело с 
арх. Васил Петров и члено-
ве Сърнела Попова, Татяна 
Добрева, Искра Щетинска, 
Димитър Жеков, Светла 
Тихолова, Тодор Илиев. По 
това време има остра жи-
лищна криза и пред архите-
ктите стои задача, която 
арх. Петров определя като 
„особено привлекателна с 
мащабността и изключи-
телното си социално пред-
назначение“. Екипът трябва 
да превърне територия от 
41 ха между индустриална-
та зона край бившата вече 
гара Средец и същинския 
център в 

комплекс за 17 452 оби-
татели.

Заключват бъдещия жк 
„Априлски“ (име, което така 
и не се налага) между буле-
вардите „Александър Стам-
болийски“, „Ген. Михаил Д. 
Скобелев“, парк „Възражда-
не” и ул. „Одрин“. Сложното 
планиране и строителство-
то са приключени в основни 

линии през 1985 г. Тогава в 
списание „Архитектура“ 
арх. Васил Петров обяс-
нява, че стремежът да се 
постигне максимален со-
циален ефект лежи в осно-
вата на всички приложени 
особености на комплекса – 
голяма плътност, цялостно 
обществено обслужване, 
обогатено съдържание, мо-
дернистичен архитектурен 
образ. С идея да отделят 
обитателите от шумния 
град и вътре хората да се 

чувстват спокойно и безо-
пасно най-високите и дълги 
блокове са подредени като 
ограждащи откъм двата 
булеварда и ул. „Одрин“ и е 
факт, че влизайки във въ-
трешното пространство, 
оставаме изумени от раз-
ликата в нивата на звука. 

Поставеното изисква-
не за голям обем жилища е 
можело да бъде постигнато 
единствено с надскачане на 
обичайния максимум по 12 - 
14 етажа до 16 - 17. 

16-те блока са доминира-
що ориентирани на юг, 

с изглед към Витоша и 
най-високите апартаменти 
предлагат уникална гледка. 
Определените тогава от 
някои критици като „нечо-
вешки“ мащаби на сградите 
са компенсирани с разчупе-
на архитектура на фасади-

те – издавания във висо-
ките части, инспириращи 
усещане за уют и топлина 
фасадни тухли и др. 

Оформянето на междуб-
локовите пространства е 
изключително модерно за 
времето си. Елементите на 
градската среда са превър-
нати в някакъв вид забеле-
жителности. Те са правени 
на различни нива в пълен 
синхрон с принципите на 
модернизма в европейската 
архитектура, като мисълта 

тук е била не само за раз-
чупване на визията, но и за 
въздействието на средата 
върху хората и в частност 
за децата, които преодо-
лявайки „препятствията“, 
всъщност изследват сами 
света. Проходите от блок 
към блок, стълбите нагоре 
и надолу създават усещане-
то, че вътре всичко е общо. 

Подземните гаражи 
също са новост, с която 
кварталът се „очиства“ от 
автомобили. Те не са само 
под сградите, но и под гра-
динките. 

При 4283 жилища са 
осигурени 3430 места за 
автомобили, 

или 70% от стопаните 
могат да паркират колите 
си, което за времето си е 
забележително. Партерни-
те нива на сградите са за-

мислени с оглед социалните 
функции - с клубове за деца, 
възрастни хора и магазин-
чета. Прави впечатление, 
че насред високите блоко-
ве има един разпрострян 
нашироко и само на два 
етажа. Днес там е дом за 
възрастни хора, каквато е 
била първоначалната идея 
- баби и дядовци да са близо 
до децата си и да могат да 
се радват на внуците. 

Пълният комплект от 
градските потреби включ-
ва две детски градини и 
училище, което е една от 
най-модерните сгради на 
квартала и забележителен 
образец на модерната ар-
хитектура на 70-те и 80-
те години на миналия век, 
който спокойно може да се 
конкурира с най-добрите за-
падните примери от онова 
време. Към учебното заве-
дение са направени спортен 
комплекс и басейн. То е било 
обявено като училище за 

надарени деца под егидата 
на Людмила Живкова и ини-
циираната от нея асамблея 
„Знаме на мира“. 

Сред немного красиви-
те гледки е нереализирана 
градинка, в която ръждяс-
ват непоместени във вре-
мето цистерни за гориво и 
други съоръжения, стоваре-
ни някога с идея да се прави 
локална топлоцентрала. 

Динамиката на времето 
в края на 80-те оставя 
незавършен парка.

В първоначалния си ва-
риант той е трябвало да 
поеме множество спортни 
съоръжения, аква център 
и дори спортно училище с 
интернат. Незапочната 
остава сградата за кому-
нални нужди, на мястото 
на която е вдигнат мол 
„София“. От днешна гледна 
точка сградата леко за-
гърбва квартала, защото 

входът й е откъм булевар-
да, но според специалисти-
те по градоустройство 
това се отразява добре на 
обитателите. 

Друга от неудачите е 
на междублоковите прос-
транства - там липсва 
богатото озеленяване в 
мрежата от вътрешни 
дворове, но това е нямало 
как да се избегне предвид 
подземията, които не поз-
воляват израстването на 
големи дървесни видове.

Основните критики все 
пак си остават към висо-
чината на сградите, но пък 
безспорно 

едно от „чудесата“ на 
квартала е блок 14, кой-
то е наречен „Китайска-
та стена“.

Той оглавява класация – 
на най-гъсто населена жи-
лищна територия в страна-
та, като оспорва титлата 
единствено с бургаския 
„Краставицата“. Гигантът, 
който затваря квартала 
откъм ул. „Одрин“, има 462 
апартамента. Ако прие-
мем, че в тях живеят 1500 
души, това означава, че 
гъстотата на население-
то там надхвърля 22 пъти 
средната за страната, в 
която има и поне 10 града 
с по-малко, като Ахтопол, 
Шипка, Бобошево, Боляро-
во, Клисура, Китен, Плиска, 
Мелник и др.

Блок 14 в „Зона Б-5“ пър-
воначално е бил проектиран 
като 12-етажен. В процеса 
на строителство обаче 
е издадено разрешение за 
надстройка на още 4 ета-
жа. Състои се от три от-
делни секции, съединени в 
едно цяло. За всяка от тях 
има по два прохода. През 
70-те години, когато е за-
вършен, на партера е имало 
обущарско ателие, книжар-
ница, занималня, магазини 
за цветя, цигари и сувенири, 
тото пункт, помещения за 
телефонни кабини. Суте-
ренът му е проектиран да 
служи като убежище при 
бомбена атака по въздуха, 
както при много други голе-
ми сгради в София. Някога 
„Китайската стена“ е бил 
гордостта на Зоната. Днес 
фасадата е олющена, пове-
чето от терасите - остъ-
клени, всяка според възмож-
ностите на стопаните. 

Независимо какви са 
били критиките при стро-
ителството на комплекса 
или тези днес, факт е, че 
проектантският екип се 
е старал и е успял да се 
отърве от някои негативи 
на панелните комплекси на 
60-те години с еднообраз-
ните фасади и липсата на 
социално обслужване. Ко-
ментаторите го наричат 
експеримент, но и като 
такъв той се оценява като 
успешен.

Снимки авторът

Даяна Николова от отдел „Културно наследство“ на общинската 
фирма „Софпроект“ обяснява градоустройствените решения за 
квартала

Дворът на училището, което е строено за надарени деца, също е 
разчупен с различни по височина екстериорни елементи

Гигантският блок, който представлява три залепени една за друга сгради с по 
два входа, се появява в средата на 70-те години, като изпълнението е с новия за 
времето си едропанелен кофраж, който осигурява по-голяма здравина за високите 
здания. После са построени много подобни в „Младост 1“, „Дианабад“ и др. В планирането на пространството си личи, че нещата са гледани отгоре

ЕДНО ВРЕМЕ...
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: Ново строителство, ремонт, реконструкция и 
рехабилитация на ВЛ ВН

Наименование: Изграждане на нов електропровод 400 kV между 
Марица-изток и Бургас

Наименование: Изпълнение на строително-монтажни работи по 
проект: „Частична корекция коритото на река Стара река, с. Кесарево, 
Община Стражица”

Наименование: Извършване на текущо поддържане и неотложни 
ремонти на сгради и съоръжения, собственост на Община Плевен, и 
учрежденията на бюджетна издръжка към Община Плевен, по обособени 
позиции

Наименование: Изпълнение на строителство по Проект 3AF31029 
„Осигуряване на противопожарна станция“ във в.ф. 26 030 – Безмер, по 
Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP)

Наименование: Изработка и монтаж на нов разширителен бак 
на ТГ-9 и 10

Наименование: Инженеринг – проектиране, включително упражня-
ване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи 
по „Реконструкция на пътен участък №1 с дължина 3.420 км от разклон 
с Поповец до с. Пътниково...“

Наименование: Извършване на СМР във връзка с изпълнение на 
проект „Подобряване водоснабдителната инфраструктура в селата 
Ботево, Роза и Безмер, Община Тунджа“ по Обос. позиция 1, Обос. пози-
ция 2 и Обос. позиция 3

Наименование: Проектиране, СМР на съществуваща инфраструк-
тура в защитената зона BG0000209 „Пирин” с 2 обособени позиции

Наименование: СМР на обект „Многофункционална спортна зала 
към ЕГ „Иван Вазов“

Наименование: Възстановяване на уличната настилка след извър-
шена рехабилитация на клонове и участъци от водопроводната мрежа 
в селата Нова Камена, Зърнево и Безмер в Община Тервел по три обо-
собени позиции

Наименование: Строително-ремонтни работи на алеи по обо-
собени позиции: обособена позиция №1 „Ремонт на алеи в Южен парк III 
част“, обособена позиция №2 „Ремонт на алеи в Борисовата градина“

Възложител: Електроенергиен системен 
оператор ЕАД
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 40 000 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 48
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 14/01/2019    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. София, бул. „Цар 
Борис III“ №201, партер, зала Обществени по-
ръчки

Дата: 16/01/2019    Местно време: 14:00 
За контакти: Татяна Немчева - по проце-
дурни въпроси; Петър Манев - по технически 
въпроси
Факс: +359 2962189
Адрес: бул. „Цар Борис III“ №201
Адрес на възложителя: www.eso.bg
Телефон: +359 9696843/ +359 9696834
E-mail: op@eso.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2
014&id=880105&mode=view

Възложител: Електроенергиен системен 
оператор ЕАД
Oсн. предмет: 45231400
Прогнозна стойност: 35 000 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 390
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 03/01/2019  Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: На адреса на въз-
ложителя: гр. София 1618, бул. „Цар Борис III“ 
№201, партер, заседателна зала Обществе-

ни поръчки
Дата: 07/01/2019    Местно време: 09:00 
За контакти: Елена Маврова по процедурни 
въпроси; Емил Николов по технически въпроси
Факс: +359 29626189
Адрес: бул. „Цар Борис III“ №201
Адрес на възложителя: www.eso.bg
Телефон: +359 29696832
E-mail: op@eso.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2
014&id=879674&mode=view

Възложител: Община Стражица
Oсн. предмет: 45240000
Прогнозна стойност: 1 336 799.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 12
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 27/12/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: гр. Стражица, ул. 
„Дончо Узунов“ №5, сграда на Общинска ад-

министрация, зала на етаж 3
Дата: 28/12/2018    Местно време: 10:30 
За контакти: Боряна Добрева
Факс: +359 61612568
Адрес: ул. „Дончо Узунов“ №5
Адрес на възложителя: http://strazhitsa.com/
Телефон: +359 61614309
E-mail: strazhitsa@mbox.is-bg.net
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=880058&mode=view

Възложител: Община Плевен
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 039 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 48
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 20/12/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: сградата на Общи-
на Плевен - гр. Плевен, пл. „Възраждане“ №2, 

заседателна зала на трети етаж
Дата: 21/12/2018    Местно време: 09:30 
За контакти: инж. Евгени Пачков
Факс: +359 064881296
Адрес: пл. „Възраждане“ №2
Адрес на възложителя: https://www.pleven.bg
Телефон: +359 064881248
E-mail: ir@pleven.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=879913&mode=view

Възложител: Министерство на отбраната
Oсн. предмет: 45212000
Прогнозна стойност: 1 000 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 20/12/2018    Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: Министерство на 
отбраната, град София, ул. „Дякон Игнатий” 
№3

Дата: 21/12/2018    Местно време: 14:00 
За контакти: инж. Зорница Батева
Факс: +359 35929880611
Адрес: ул. „Дякон Игнатий” №3
Адрес на възложителя: https://www.mod.bg/
bg/
Телефон: +359 35929220749
E-mail: z.bateva@mod.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=879818&mode=view

Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД
Oсн. предмет: 45330000
Прогнозна стойност: 998 400.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 36
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 03/01/2019    Местно време: 
16:00 
Отваряне на офертите: АЕЦ Козлодуй ЕАД, 
сградата на Управление Търговско.

Дата: 07/01/2019    Местно време: 11:30 
За контакти: Маргарита Маринова
Факс: +359 973-77006
Адрес: площадка АЕЦ Козлодуй, Централно 
деловодство
Адрес на възложителя: www.kznpp.org
Телефон: +359 973-76136
E-mail: mvmarinova1@npp.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2
014&id=879774&mode=view

Възложител: Община Стамболово
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 875 000.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 20/12/2018 Местно време: 16:30 
Отваряне на офертите: Общинска админи-
страция Стамболово - заседателна зала

Дата: 21/12/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: инж. Ермет Халил Арабаджи - 
директор дирекция УТТООС
Факс: +359 3720-7001
Адрес на възложителя: www.stambolovo.bg
Телефон: +359 3720-7000
E-mail: obshtina.stambolovo@gmail.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=879852&mode=view

Възложител: Община Тунджа
Oсн. предмет: 45230000
Прогнозна стойност: 5 639 553.31 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 22
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 07/01/2019    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: отварянето на 
офертите ще се извърши в заседателната 
зала на Община Тунджа, пл. „Освобождение” 1, 

гр. Ямбол.
Дата: 08/01/2019    Местно време: 10:00 
За контакти: Галина Иванова - директор на 
Дирекция Обществени поръчки
Факс: +359 46661574
Адрес: пл. „Освобождение“ №1
Адрес на възложителя: www.tundzha.net
Телефон: +359 46684305
E-mail: contracts@tundzha.net
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=879922&mode=view

Възложител: Дирекция Национален парк „Пи-
рин”
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 3 349 823.85 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 33
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 03/01/2019 Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: в сградата на Ди-
рекция Национален парк „Пирин”, находяща се 

на адрес: гр. Банско, ул. „България” №4
Дата: 04/01/2019    Местно време: 13:00 
За контакти: Мартин Лазаров
Факс: +359 74988202
Адрес: ул. „България“ №4
Адрес на възложителя: https://www.pirin.bg
Телефон: +359 74988204
E-mail: dnp@pirin.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=880051&mode=view

Възложител: Община Пловдив
Oсн. предмет: 45200000
Прогнозна стойност: 858  333.33 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 10
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 28/12/2018 Местно време: 17:15 
Отваряне на офертите: гр. Пловдив, пл. 
„Стефан Стамболов“ №1, ет. 3, зала №36
Дата: 04/01/2019    Местно време: 10:00 

За контакти: Елена Караманова - гл. юрис-
консулт
Факс: +359 32660571
Адрес: пл. „Стефан Стамболов“ №1
Адрес на възложителя: www.plovdiv.bg
Телефон: +359 32656800
E-mail: todor_todorov@plovdiv.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=879962&mode=view

Възложител: Община Тервел
Oсн. предмет: 45233220
Прогнозна стойност: 1 922 314.86 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 40
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 27/12/2018 Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: Общинска админи-
страция Тервел, зала 201

Дата: 28/12/2018    Местно време: 14:00 
За контакти: Дияна Илиева
Факс: +359 57512391
Адрес: ул. „Св. св. Кирил и Методий“ №8
Адрес на възложителя: www.tervel.bg
Телефон: +359 57512070
E-mail: tervel2000@yahoo.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=880086&mode=view

Възложител: Софинвест ЕООД
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 347 878.73 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 60
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 20/12/2018 Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. София, п.к.1309, 
Зона Б-19, бл. 15-16, вх. Б административна 

сграда на Софинвест ЕООД
Дата: 21/12/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: Е. Вучкова
Факс: +359 29882741
Адрес: Зона Б-19, бл. 15-16, вх. Б 
Телефон: +359 29337062
E-mail: op@sofinvest.org
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=879686&mode=view

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

СТАИ ПОД НАЕМ
ЗА РАБОТНИЦИ 

ПРЕДЛАГАМЕ СТАИ С 2, 3 И 4 ЛЕГЛА, 
СОБСТВЕН САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ, ХЛАДИЛНИК

ПОЛЗВАНЕ НА КУХНИ И ПЕРАЛНИ, 
ИНТЕРНЕТ, САТЕЛИТНА ТЕЛЕВИЗИЯ

0885 331 585 – фирма „СПИЙД – 5“ ООД

бул. „Искърско шосе“ 30
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Елица Илчева

Експо 2020 (World Expo) 
традиционно обединява воде-
щите архитекти и дизайне-
ри в света, за да представи 
най-новите идеи в бранша. 
Форумът ще се проведе за 
първи път в Близкия изток – 
в Изложбения център Jebel Ali 
в Обединените арабски емир-
ства (ОАЕ). 

Т. нар. „Изложба на из-
ложби“ се провежда на все-
ки най-малко пет години и е 
най-старото събитие, обеди-
няващо държави и континен-
ти, които искат да покажат 
постиженията на своите 
индустрии и да споделят оп-
ита си. Началото се слага с 
„Великата изложба на индус-
триалните произведения на 
всички нации”, която е напра-
вена в Лондон през 1851 г. По-
следната беше в Милано през 
2015 г. и мина под надслов 
„Храна за планетата. Енергия 
за цял живот“. Сега в ОАЕ ще 
се насърчи друга тенденция 
– универсалното групиране 
на различните страни и на-
роди в името на планетарно-
то развитие, озаглавена  „С 
обединяване на умовете, ние 
създаваме бъдещето”.

World Expo се провежда 
под егидата на Междуна-
родното бюро за изложби 
– специална междуправител-
ствена организация, която 
наблюдава тези глобални съ-
бития, и продължава от 3 до 
6 месеца. Такова мащабно ме-
роприятие има огромно въз-
действие върху икономиката, 
защото превръща мястото и 
в туристическа дестинация 
– очаква се Dubai Expo 2020 
да бъде посетено от около 18 
млн. души. 

Мастърпланът е раз-
работен от Бюрото HOK в 
сътрудничество с Populous и 
Arup. Официалната площадка 
ще бъде изцяло новостроящ 
се район, наречен District 2020 
с площ от 483 хектара. Око-
ло 40 млрд. долара вече са 
изразходвани за неговото 
създаване. След шоуто 80% 
от построените сгради ще 
бъдат превърнати в бизнес 
центрове, лаборатории, ме-
дийни платформи и офиси. 

Например Националният па-
вилион на Обединените араб-
ски емирства, проектиран 
от арх. Сантяго Калатрава, 
ще продължи да съществува 
като Център за образование 
и изследване на децата. Тъй 
като избраният район е раз-
положен близо до летището, 
ще остане и безмитен цен-
тър, освободен от данъци.

„Главното блюдо“ на ця-
лото световно изложение 
са националните павилиони. 
Най-интересните архите-
ктурни решения, новите 
технологии и интердисци-
плинарни постижения демон-
стрират първите имена на 
световната архитектура, 
към които активно се присъ-
единяват  художници и дизай-
нери. Проектирането на все-
ки от тях е важно събитие в 
кариерата на тези, на които 
е поверен престижът на съ-
ответната страна.

Павилионите в Dubai Expo 
2020 ще бъдат 136 (дори и Та-
джикистан ще се присъедини 
към страните). Три от тях 
маркират трите главни те-
матични тренда —  Mobility 
(„Мобилност“), Opportunity 
(„Възможност“) и Sustainability 
(„Устойчиво развитие“). Те са 
възложени на Foster + Partners, 
BIG и Grimshaw Architects и ще 
бъдат разположени около цен-

тралния площад, за да форми-
рат ядрото на събитието.

BIG: „Възможност” 

От презентацията на 
датската компания Bjarke 
Ingels Bjarke Ingels Group (BIG) 
става ясно, че тя ще изгради 
оребрена структура на три 
стълба със зелена площ и 
ресторант в центъра. BIG, 
както винаги, използва мест-
ния климат като ресурс, като 
„материал“ за строителство. 
Южната част е оборудвана 
със слънчеви панели, които 
подават линейно осветление 
вътре. А покривът, прости-
ращ се от основата, прави 
огромна сянка за посетите-
лите, създавайки баланс на 
светлината в централното 
фоайе, където се разпрости-
ра необичаен за пустинята 
оазис.

Foster + Partners:  
„Мобилност” 

Най-известната архите-
ктурна фирма на планетата 
– Бюрото на сър Норман Фос-
тър, работи над многоетаж-
на сграда под формата на 
трилистник, заобиколен от 
неонова платформа. Злите 
езици сравняват формата й 
с главата на мъжката елек-

трическа самобръсначка. Ар-
хитектите са вдъхновени от 
проекта на бъдещия еко град 
Масрад в Абу Даби, който ще 
съществува изключително с 
възобновяеми енергийни из-
точници.

Grimshaw Architects:  
„Устойчиво развитие“

Павилионът на британ-
ския отбор Nicholas Grimshaw 
ще бъде елипсовиден слънчев 
колектор. Основният „диск” 
е заобиколен от малки копия 
под формата на дървета. 
Архитектурата следва ес-
тествените процеси и се фо-
кусира върху възобновяемите 
източници: фотосинтезата, 
слънчевата енергия и произ-
водството на чиста вода от 
влажния въздух.

Santiago Calatrava 

Павилионът на ОАЕ, пове-
рен на великия испански архи-
тект Сантяго Калатрава, 
прилича на крилата на сокол 
(соколът е един от симво-
лите на ОАЕ). Четириетаж-

ната му сграда с изложбени 
платформи, аудитории, мага-
зини и VIP зали заема 15 000 
кв. м. Вътрешните експози-
ции са посветени на исто-
рията на нацията и пости-
женията на страната през 
последните години. Всичко 
е проектирано в съответ-
ствие със стандартите за 
зелено строителство, при-
ети днес по целия свят.

Es Devlin 

Палатата на Великобри-
тания е само 20 м и е въз-
ложена на дизайнерката Ес 
Девлин. Това ще бъде първи-
ят в историята на светов-

ните изложби павилион, съз-
даден от жена. Девлин си е 
поставила глобална цел – да 
направи послание към чужди 
цивилизации. Постройката 
е снабдена с „изпълнителна“ 
структура, която ще използ-
ва изкуствен интелект, за да 

пише стихове.

Paul Cocksedge Studio 

Триизмерният интериор 
на студиото на британеца 
Пол Кокаджа ясно демонстри-
ра възможността за светов-
но обединение на страните. 
Дизайнерът е решил да съ-
бере цветовете на всички 
флагове на света и да ги 
разбърка в една композиция. 
Визуалният ефект се пости-
га благодарение на стотици 
цветни стъклени дискове, 
които се наслагват един 
върху друг. Триизмерното ри-
суване варира в зависимост 
от изменението на слънцето 

и сянката.

Selgascano и FRPO 

Девет гигантски надува-
еми балона представлява ис-
панският „дишащ павилион”. 
Екипът на Selgascano вни-
мателно разглежда концеп-
цията за нов тип временни 
градски сгради. Такъв обект 
е лесен за придвижване или 
разрушаване, а простата му 
структура ще позволи да се 
трансформира, когато кли-
матичните условия се про-
менят или в зависимост от 
времето. Надуваемите еле-
менти ще бъдат направени 
от 80% полимер, съставен от 
рециклирани материали.

Jasmax 

„Внимание и уважение към 
хората и терена” – така са 
охарактеризирали своя про-
ект архитектите на Jasmax 
от Нова Зеландия. Тамошни-
ят народ, маорите, нарича 
това „катиакитанга” – най-
висшата връзка между човека 
и природата. Хората трябва 
да се грижат за това, което 
ги заобикаля, и да внимават 
за ресурсите, за да спасят 
планетата за бъдещите по-
коления.

Querkraft 

Австрийският павилион, 
проектиран от архитектур-
ното бюро Querkraft, приканва 
хората да бъдат внимателни 
към своите ресурси и да по-
търсят нови възможности за 
енергия. Конусовидният ком-
плекс е направен от глина и 
пясък – тези материали няма 
да навредят на околната сре-
да и могат да бъдат върна-
ти в природата без вреди в 
бъдеще.

BIG: „Възможност“

Мастърпланът е разработен от Бюрото HOK в сътрудничество 
с Populous и Arup

Expo 
2020

Павилион на Великобритания: Es Devlin 

Павилионът на Австрия: Querkraft

Павилионът на Нова Зеландия: Jasmax

Палатата на Испания: Selgascano и FRPO 

Foster + Partners: „Мобилност“

Павилионът на Англия: Paul Cocksedge Studio 

Павилионът на ОАЕ: Santiago Calatrava Grimshaw Architects: „Устойчиво развитие“
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След три години строителство в Пе-
кин бе завършен нов Музей на изкуство-
то, който е интегриран в пясъчните 
дюни. Сградата е почти изцяло покритa 
с пясък и има интериор, съставен от пе-
щероподобни пространства.

Зданието се намира в Цинхуандао, на из-
ток от Пекин, и заема своето място сред 
привидно недокоснат ландшафт. Състои се 
от сложна бетонна обвивка, която е ръчно 
отлята от местните жители. Архитекти-
те от студио Open Architecture умишлено 

запазили получената неправилна текстура 
върху вътрешните стени. Площта на музея 
е 930 кв. м.

Посетителите влизат през дълъг 
тунел и куполна рецепция, преди да дос-
тигнат 10-те пещерни пространства. 
Внимателно са поставени оберлихти и 
остъкления, за да се осигури достатъчно 
естествена целогодишна дневна светли-
на. Специално изградено спирално стъл-
бище води към платформа за наблюдения.

„Сградата изисква сравнително малко 
енергия за поддържането на комфортна 
вътрешна температура благодарение на 
изолационните ефекти на пясъка, който е 
покрива“, казват от Open Architecture. Ав-
торите на проекта споделят, че вместо 
климатик, в музея се използва ефикасна 
система за подземни термопомпи. Пове-
чето от дюните са внимателно запазени 
по време на строежа, а тези, които се е 

наложило да бъдат разрушени, са възста-
новени върху новата сграда.

„Решението да се създаде тази ино-
вативна постройка се роди от дълбоко-
то благоговение на архитектите пред 

природата и желанието им да защитят 
уязвимата дюнна екосистема, образува-
на от природните сили в продължение 
на хиляди години”, казват още от Open 
Architecture. 

Архитектите на Zaha 
Hadid Architects и TPO Pride 
Architects са в консорциум 
за проектиране на новия 
квартал „Рубльово –Ар-
хангелское“. Жилищният 
район е част от новото 
строителство в запад-
ната част на руската 
столица, като мястото 
ще бъде наречено „Нова 
Москва“. Площта му ще 
се равнява на 460 хекта-
ра и ще служи като нов 
трудов, граждански и кул-
турен център. Районът 

ще бъде свързан с 19 км 
линия на метрото. Очаква 
се кварталът не само да 
интегрира интелигентни 
технологии, но и да служи 
като пример за устойчиво 
развитие. Разработени 
са общо 4 млн. кв. м нови 
сгради. Една трета от 
тази площ ще бъде отде-
лена за зелени простран-
ства и голямо езеро в цен-
търа.

В новите жилища ще 
се настанят над 66 500 
жители, които ще имат 

достъп до всичко – от 
нови училища и медицин-
ски клиники до голямо раз-
нообразие от културни и 
търговски възможности. 
Ще бъдат изградени общо 

800 000 кв. м офис 
площи с акцент 
върху настанява-
нето на финансо-
вия, консултант-
ския,  правния и 
одиторския сек-
тор.  Проект за 
р а з ш и р яв ане  с 
такъв размер се 
смята за необхо-
дим, за да се обле-
кчи нарастващо-
то задръстване 
на Москва поради 
увеличаващото 

се население, което през 
последните 20 г. е отбе-
лязало ръст от над 3 млн. 
души. 

Планира се новопостро-
еният квартал да оптими-
зира потреблението и про-
изводството на устойчиви 
местни енергийни източ-
ници, като същевременно 
интегрира електрическа-
та мобилност, новите 
технологии, услугите и 
инфраструктурата, за да 
увеличи свързаността и 
ефективността. 

„Рубльово – Архангел-
ское“ ще бъде глобален 
критерий за интелигент-
ни и устойчиви градове“, 
заявяват архитектите от 
Zaha Hadid Architects. 

Н ор в еж ка -
та  дизайнер -
ска фирма Feste 
L a n d s c a p e  / 
Architecture за-
върши сауната 
Soria Moria, която 
е изградена върху 
езерото Бандак в Норвегия. Постройката е разработена 
като част от инициативата за творчество „Приказки 
за водните пътища“ за канала Telemark. 

Soria Moria е един от редицата проекти, които 
използват изкуството, архитектурата и дизайна 
на осветлението, за да подчертаят естествената 
красота на местния пейзаж. Сградата има удивите-
лен силует, вдъхновен от стръмните планини, които 
обграждат езерото Бандак. Оформена е от масивни 
стъкла. В допълнение към използването на строителни 
материали, сауната разполага с дървена фасада, която 
е украсена с блестящи златни керемиди.

Заемайки площ от около 40 кв. м, Soria Moria се 
състои от покрита зона за сядане, сауна, съблекалня. 
Екипът на Feste Landscape / Architecture установява, 
че точно на това място в езерото има достатъчна 
дълбочина за къпане и архитектите издигат на коки-
ли пътека, свързана с близкия плаж, изработена от 
зигзагообразна дъска, която също се свързва със съ-
ществуваща мрежа от пешеходни алеи около езерото.

Система за пасив-
но охлаждане, която 
черпи топлинна енер-
гия от сградата и я из-
лъчва към Космоса, бе 
разработена от екип 
от Станфордския уни-
верситет. За целта изследователите са съчетали 
своята технология със слънчев фотоволтаичен па-
нел. Резултатът е система, която може едновре-
менно да генерира електричество и пасивно да ох-
лажда една сграда.

Когато представят за първи път системата, 
тя предполага панелите за пасивно охлаждане да се 
полагат на покрива. Сега обаче екипът е намерил 
по-добро решение – двуфункционално устройство, 
при което използването на пасивното охлаждане не 
означава да се жертва производството на електро-
енергия на покрива.

Хибридното устройство има формата на дву-
слоен слънчев панел, като горният слой е насочен 
към слънцето. Долната част пък е направена от 
материали, които превръщат топлината на сгра-
дата в инфрачервена светлина. Тя може да премине 
директно през атмосферата, което й позволява да 
бъде излъчвана към Космоса.

Консултативният съвет към 
американското космическо ведом-
ство е приел предложение за създа-
ването на програма за космически 
туризъм, което ще бъде обсъдено на 
10 декември. Ако бъде одобрен, пла-
нът ще бъде представен на внима-
нието на директора на НАСА Джим 
Брандънстайн. 

За да увеличи приходите си, 
НАСА възнамерява да разгледа всич-
ки възможности за използване на 

нейното лого. На астронавтите 
ще бъде разрешено да се снимат в 
реклами. Космическото ведомство 
предприема всички тези стъпки, 
след като се разбра, че Белият дом 
ще прекрати финансирането на про-
ектите, свързани с Международна-
та космическа станция след 2025 г. 
"Вашингтон поуст" съобщава, че ще 
бъде разгледано и правото да бъдат 
давани имена на ракети срещу съот-
ветното заплащане.

Площта на сградата е 930 кв. м
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Концертът „Виртуозите“ е по-
вод за първо гостуване в България 
на младия, но вече утвърден на 
световната сцена Рик Стотийн. 
На 14 декември в Зала 1 до атрак-
тивния контрабасист ще застане 
изтъкнатият български цигулар 
Минчо Минчев за изпълнението на 
„Голямо концертно дуо за цигулка, 
контрабас и оркестър“ на Ботези-
ни. В програмата са включени също 
увертюрата „Крадливата сврака“ 
от Росини и „Фантастична симфо-
ния“ на Берлиоз. Събитието е част 
от 32-рото издание на Новогодишен 
музикален фестивал.

Определят Рик като истински 
майстор на контрабаса, който 
притежава феноменална техника. 
Като гост-солист Стотийн свири 
редовно с Лондонския симфоничен 
оркестър, с Кралския Концертгебау 
оркестър Амстердам, с Камерния 
оркестър на Европа, с Оркестър 
„Моцарт”, с Камерния оркестър 

„Малер”, с Радио-симфоничния ор-
кестър на Швеция и с много други.

Стотийн получава първите си 
уроци едва на осемгодишна възраст. 
Възпитаник е на Консерваторията 
в Амстердам, където завършва с 
най-високо отличие. По-късно е учил 
при Божо Параджик в Университета 
на Фрайбург. Рик е печелил няколко 
първи награди на конкурс в чест на 
принцеса Кристина, а през 2013 г. му 
присъждат Холандската награда за 
музика.

През своя 90-годишен юбилеен 
сезон Софийската  филхармония 
гостува на Новогодишния музикален 
фестивал под диригентството на 
маестро Емил Табаков. Подбраната 
програма отбелязва важни годишни-
ни: 150 г. от смъртта на Джоакино 
Росини, 195 г. от смъртта на Джо-
вани Ботезини и 215 г. от рождение-
то на Хектор Берлиоз.

Билети за концерта „Виртуози-
те“ може да намерите в билетния 
център на НДК, както и онлайн на 
tickets.ndk.bg. Цените са между 20 и 
70 лева.

Романът е наследник на криминалния дебют на 
норвежеца Самюел Бьорк „Пътувам сама“ и отно-
во пренася читателите в мрачния свят на Холгер 
Мунк и Миа Крюгер. 

Интелигентно поднесена, заплетена и прони-
цателна, историята ни потапя още по-дълбоко в 
живота на вече познатите герои, които се борят 
не само с разкриването на сложен случай, но и със 
собствените си демони...

17-годишно момиче е изчезнало от пансиона, 
който е обитавало с други тийнейджъри в нерав-
ностойно положение. Но съвсем скоро го откриват 
– убито по особено жесток начин – и по всичко 
изглежда, че смъртта му е част от зловещ ри-
туал. Отдел „Убийства“ към полицията в Осло, 
начело с ветерана Холгер Мунк, поема случая. А 
брилянтната следователка Миа Крюгер все още 
е обзета от мисли за самоубийство, подхранвани 
от притегателната сила на хапчетата и алко-
хола, и впускането в ужасяващото разследване я 
приближава все повече към пропастта. Тя не може 
да се освободи от хватката на спомена за сестра 
си, която преди десетилетие губи живота си в 
битката с наркотиците. 

Детайлното местопрестъпление не дава ни-
каква информация на следователите, всички по-
соки водят до задънени улици, докато внезапно 
мистериозен хакер не се свързва с компютърния 
специалист на отдела. Показва му изключител-
но смущаващо видео, отварящо нова врата към 
съдбата на жертвата. В потресаващите кадри с 
борещото се за живота си момиче се забелязва и 
фигурата на убиеца – мъж, покрит с пера на сова.

Междувременно дъщерята на Мунк – Мириам, е 
насред екзистенциална криза. Разтърсват я съм-
нения дали е направила правилните избори – да 
бъде вярната половинка на лекар работохолик и 
вечно нагърбената с отговорности майка. Къде ли 
са изчезнали страстта и политическата ангажи-
раност от младостта й? В своята несигурност 
тя допуска в живота си млад мъж, чиито идеали 
я увличат, но връзката им ще я отведе на опасен 
път.

Холандецът е истински майстор на контрабаса

Американецът запечатва историята на столетието, създавайки новаторски подход в портретирането

Филмът предста-
вя развитието на кул-
товата сага „Роки“ и е 
втората част на изклю-
чително успешния хит 
от 2015 година – „Крийд: 
Сърце на шампион“, кой-
то спечели повече от 
170 млн. долара в све-
товния боксофис.

В  центъра на  сю-
жета отново е Адонис 
Крийд, който се опитва 

да балансира между се-
мейните задължения и 
подготовката за след-
ващия голям мач. Нео-
чаквано обаче той се 
изправя през най-сери-
озното си предизвика-
телство досега, защо-
то трябва да застане 
лице в лице с противник, 
свързан с миналото на 
семейството му, и да из-
държи на напрежението, 

Десетото юбилейно 
издание на платформата 
„Майстори на фотографи-
ята“ представя творби на 
една от най-влиятелните 
личности в тази сфера 
– Арнолд Нюман. Експози-
цията включва над 50 фо-
тографии и може да бъде 
разгледана в Софийската 
градска художествена га-
лерия до 9 декември. 

Американецът Ар -
нолд Нюман (1918 – 2006) 
е известен като един от 
създателите на съвремен-
ната иконография. Посве-
щава 70 години от живо-
та си на фотографията и 
запечатва историята на 
столетието, създавайки 
новаторски подход в порт-
ретирането – „фотопорт-
рет в интериор”, като 
разбива стереотипа на 
студиото, изваждайки мо-
дела от него. Нюман разпо-
лага обектите си в среда, 
типична за техните про-
фесии, с което улавя същ-
ността на живота и ра-
ботата им. Този подход е 

широко използван днес, но 
техниката е необичайна 
за 30-те години на миналия 
век, когато Арнолд Нюман 
започва да я използва.

Стравински край рояла, 
Шагал пред своя картина, 
Кенеди пред Белия дом – 
Нюман е направил хиляди 
портрети на художници, 
писатели, актьори, музи-
канти, политици, сред кои-
то са Пикасо, Дали, Анди 
Уорхол, Мондриан, Брак, 
Макс Ернст, Ман Рей, Ар-
тър Милър, Алфред Круп, 
Айн Ранд, Кристиaн Диор, 

Капоти, Джордж Харисън, 
Франко, 10 американски 
президенти... Оставил 
е и много думи, с които 
изключително съвестно 
обяснява изкуството си. 
Един от портретите, кои-
то не успява да направи, е 
на Айнщайн.

Творбите на Нюман 
разказват собствена ис-
тория, сякаш мини биогра-
фия на човека, попаднал 
пред обектива му. Интере-

суват го мотивите, които 
движат хората, а фото-
графията е платното, на 
което рисува, вярвайки, че 
на първо място трябва да 
си добър художник. Арнолд 
Нюман старателно из-
гражда творбите си като 
картини – подрежда прос-
транството с изтънче-
на интуиция и пестелива 
сръчност. 

Арнолд Нюман е носи-
тел на редица награди, 
сред които тази на Аме-
риканската асоциация на 
медийните фотографи, 
призът по повод стого-
дишнината на Кралското 
фотографско общество, 
френското отличие „Ка-
валер на ордена за изку-
ство и литература“. През 
2005 г. списание Photo 
District News го обявява за 
един от 25-те най-влия-
телни фотографи. Удосто-
ен е с почетен докторат 
от девет висши учебни за-
ведения, изнасял е лекции 
и е провеждал уъркшопи по 
целия свят.

Пикасо

Анди Уорхол

което ескалира с всяка 
минута преди предсто-
ящата среща. Роки Бал-
боа е плътно до него по 
време на всички изпита-
ния и заедно с Адонис се 
сблъскват с призраците 
от миналото.

„Крийд 2“ носи силно 
послание за корените на 
всеки от нас и дава една 
различна посока, чието 
начало е поставено на 
боксовия ринг, но излиза 
от него, за да обхване 
личния свят на героите 
и да го разтърси изос-
нови. 
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Светослав Загорски

Напълно погрешно е 
схващането, че в САЩ 
трудно можете да на-
мерите място, което да 
има богато културно на-
следство като Европа. 
През 2016 г. най-голямото 
списание за пътешест-
вия Travel + Leisure посочи 
15-те най-добри турис-
тически града в света. 
Критериите, по които се 
определя класацията всяка 
година, са история, култу-
ра, хубава кухня, модерни 
удобства и културни за-
бележителности. Начело 
в списъка изненадващо 
бе американският град 
Чарлстън в щат Южна 
Каролина. На туристите 
се препоръчва да посе-
тят крепостта, където 
е започнала Гражданската 
война между Севера и Юга, 
а после да отседнат в The 
Spectator, който според 
изданието е в топ три на 
най-добрите хотели в све-
та. 

Чарлстън е вторият 
по големина град в Южна 
Каролина. Разположен е 
на полуостров между ус-
тията на реките Ашли и 
Купър. Неговото место-
положение е било идеално 
място за отбрана. Той е 
основан през 1670 г. от 
английски заселници, след 
като възстановеният на 
трона крал Чарлз II подаря-
ва територията на Каро-
лина на осем от най-близ-
ките му приятели. Седем 
години отнема на лордо-
вете да основат първо-
то селище по тези земи, 
което е именно Чарлстън, 
кръстено на английския 
владетел. Около 1690 г. 
английските заселници 
издигат крепостна стена 
около малкото градче, за 
да подпомогнат неговата 
защита. 

С амо век  по-късно 
мястото става символ на 
южняшката съпротива, 
когато 

първите изстрели на 
Гражданската война 

прогърмяват срещу 
окупирания от армията 
на Съюза Форт Съмтър, 
който охранява пристани-
щето на Чарлстън. 

Понеже Чарлстън се 
превръща в жизненоважен 

център за снабдяване на 
Юга, по време на Граждан-
ската война блокадата на 
залива му винаги е сред 
основните стратегиче-
ски цели на войските на 
Севера. И днес портът е 
сред най-големите и ожи-
вени в света. За щастие, 
когато градът е превзет 
по време на Гражданската 
война, не са му причинени 
големи материални щети. 
Чарлстън се превръща 
в първото американско 
селище, което премина-
ва през реставраторски 
процес и възстановява ар-
хитектурата от ранния 
колониален, викториански 
и други стилове.   

Чарлстън е известен 
още като Свещения град 
заради многобройните 
църковни камбанарии, как-
то и поради факта, че той 
е бил едно от малкото 
места в първоначалните 
13 колонии, което осигуря-
ва религиозна свобода на 
френските хугеноти и на 
евреите.

Днес най-непокътна-
тият колониален град в 

Съединените щати, зной-
ният и изискан Чарлстън, 
съблазнява посетителите 
със своя европейски чар, 
историческа архитекту-
ра и приветливи жители, 
а напоследък и с изкуство 
и ресторанти - възвести-
тели на новата златна 
епоха на града. 

В Стария Чарлстън и в 

крайбрежния район 
Рейнбоу Роу 

могат да се видят мно-
жество красиви частни 
къщи, образец на очарова-
телния южняшки колони-
ален стил – импозантни 
сгради, обвити от испан-
ски мъх, тротоари със 
засадени по тях дървета. 
Живописните постройки 
в Чарлстън датират от 
края на XVIII век. Според 
местните легенди причи-
ната за отличаващите 
се цветове на фасадите 

се крие в улесняването 
на пияните моряци да раз-
познават къщата за гос-
ти, в която са отседнали. 
Според други магазините 
започнали да оцветяват 
сградите си в пъстри цве-
тове като форма на рекла-
ма. Каквато и да е причи-
ната, улиците в Чарлстън 
носят много позитивизъм 
и чар.

За едно по-персона-
лизирано възприемане на 
града спомага ежегодни-
ят пролетен Фестивал на 
къщите и градините. Той 
предлага рядката възмож-
ност да надникнете в 

150 великолепни частни 
сгради

и скрити зад стени 
градини. 

По дух Чарлстън при-
лича малко на Ню Орлиънс 
заради смесените френ-
ски, западноафрикански 
и американски традиции. 
Френското влияние може 
да се види и в изящната 
червено-бяла Хугенотска 
църква. 

Разходката сред забе-
лежителностите трябва 
да започне от „Чарлз Таун 
Ландинг” – мястото, къ-

дето са стъпили първи-
те английски заселници. 
Историческият туризъм 
продължава през старата 
сграда на борсата и мит-
ницата. Тук през 1788 г. 
ратифицират Американ-
ската конституция. 

Интересни са здания-
та на Палатата на град-
ския съвет и Градския съд, 
както и епископската 

църква „Сейнт Майкъл”. 
Всички те са издигнати с 
приходите от местните 
плантации. 

В Чарлстън има много 
музеи, а градските квар-
тали се отличават със 
собствен облик и чар и са 
изпъстрени с прохладни 
градини и паркове, както 
и с множество яхтени 
пристанища. Започнете 
ударното разглеждане на 
градското културно на-
следство с посещение в 
Музея на Чарлстън. Той е 
най-старият в САЩ, ус-
троен през 1773 г. и раз-
положен в самото сърце на 
Стария квартал. Интерес 
представлява и Гибс Мю-
зиъм, където се съхраня-
ват повече от 10 000 про-
изведения на изкуството.

Страхотна атркация 
за туристите е бойни-
ят кораб „Йорктаун”. На 
борда му се намира музе-
ят Congressional medal of 
honour. 

Хотел „2 Мийтинг  
Стрийт Ин“, 

гордеещ се с една от 
най-внушителните фаса-
ди в града, е викторианска 
перла от 1890 г., която 
е дори още по-бляскава 
отвътре - с тавани по 
3,60 м, облицовани с дъбо-

ва ламперия, витражи от 
Луис Тифани и само девет 
стаи за гости, украсени 
с английски антики. Най-
интересен е „Спел Рум“ 
– оригиналният апарта-
мент на собственика, 
който предлага достъп 
до верандата на втория 
етаж. Там може да се на-
слаждавате на следобе-
ден чай или обилна южняш-
ка закуска. Градината е не 
по-малко примамлива за 
релакс сред магнолиите и 
азалиите и в сянката на 
японски вишни и вековни 
дъбове.

Прекрасните паркове 
на Чарлстън започват от 
Батери Парк, разположен 
при устията на двете 
реки. Може да си починете 
в огромния Уайт Пойнт - с 
дъбови дървета, старинни 
оръдия и други паметници. 
Интересна за посещение 
е и Чаената плантация – 
единствена в Америка.

Въженият мост на Артур Равел е бил вторият по големина на Западното крайбрежие

Една от красивите улици на Чарлстън, където е и епископската църква „Сейнт Майкъл”

Фасадата на най-стария музей Старата борса

Старият град

Променадата
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„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.

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

®

С оглед времето, необходимо за подготовка на материалите, 
очакваме потвърждение до 30 декември 2018 г. 
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Инж. Борис Недялков

ПЪРВА ФАЗА

Изигра се XV кръг на Българската строителна 
футболна лига. Добре подготвените терени бяха 
предпоставка за добри и зрелищни срещи за фено-
вете, дошли да наблюдават мачовете на „Спортна 
зона“.

Изненадата поднесоха Cordeel Bulgaria, които се 
наложиха с 2:1 над „Бокал“ след обрат. В началото 
на срещата „бокалци“ поведоха в резултата чрез 
острието си Георги Боянин, но след две попадения 
на Милен Кръстев Cordeel обърна резултата в полза 
на своя отбор. През втората част „Бокал“ наложи 
натиск, но „корделци“ умело се пазеха и съумяха да 
стигнат до крайния успех в мача. С тази загуба 
„Бокал“ заложи на карта участието си във Висшата 
лига през пролетта, като трябва да положи доста 
усилия, за да успее да се класира в нея.

Две попадения на Иво Велчев през второто по-
лувреме за отбора на „Инфра Холдинг“ донесоха по-
редната победа над селекцията на Pipe System. По-
следните могат да съжаляват, защото играха като 
равен с равен с шампионите от Холдинга.

„Булстрой груп“ също записа победа с 2:0 над 
„Контракт сити“. 
Развоят на мача 
протече по съ-
щия начин както 
между Холдинга и 
Пайп, като голо-
вете паднаха през 
втората част и 
бяха дело на Юли-
ан Младенов.

С очакван ус-
пех се поздрави отборът на „Каммартон България“ 
над Old Boys. Крайният резултат бе 3:0 след голове 
на Кристиан Кирилов, Цветан Милотинов и завър-
налия се след кратко отсъствие Владимир Панайо-
тов. Поредна „суха мрежа” и за вратаря Станислав 
Иванов.

„Ергодом“ може много да съжаляват след изпус-
натата победа срещу „Монтаж Строителни Кон-
струкции“, като позволиха изравняване в последна-
та минута на мача. Срещата завърши при резултат 
3:3. Георги Рашев (на два пъти) и веднъж Светослав 
Димитров даваха аванс на „ергодомци“, но все някак 
губеха преднината си и позволяваха на „монтажници-
те“ да вземат превес чрез Калин Митов (2) и Тодор 
Талков (1). В крайна сметка двата тима си поделиха 
по 1 точка. 

Най-резултатният мач от кръга изиграха със-
тавите на „Теразид“ и „Главболгарстрой“, като общо 
вкарани в двете врати бяха 10 гола. „Канарчетата“ 
допуснаха в своята врата цели 8 попадения, дело на 
Пламен Яначков (3), Динко Копаранов и Георги Поли-
тов (2), и един на Емил Маринов за „Главболгарстрой“. 
Чрез Светлин Христов и Цветелин Тошев „Теразид“ 
успяха да вкарат два почетни гола.

„Архитектурно студио Стивън Джордж“ започна 
да намира себе си и записа нова победа в лигата, 
този път над „Кондекс“ с резултат 5:1, след хеттрик 
на Александър Господинов и две попадения на Иван 
Ангелов за „архитектите“, а почетният гол за „Кон-
декс“ вкара Ивайло Русев.

Ф
ут

бо
л

Страницата подготви 
Теодор Николов

Отборът на „Пари Сен Жермен“ над-
деля с 2:1 над „Ливърпул“ у дома във въз-
лов мач от Група „С“ на Шампионската 
лига. Хуан Бернат откри резултата в 
полза на ПСЖ с гол в 13-ата минута, 
а второто попадение в срещата бе 
дело на Неймар в 37-мата. В добаве-
ното време на първата част Джеймс 
Милнър вкара за „Ливърпул“ от дузпа, но 
това беше всичко, до което англичани-
те успяха да се доберат. В последните 
минути ПСЖ пък относително лесно 
отбиваше атаките на противника 
и удържа удобния за тима резултат, 
който го приближава до фазата на ди-
ректните елиминации. Гостите така 
и не успяха да избегнат поражението 
и заемат трето място в класирането 
в групата преди последния шести кръг. 

„Ливърпул“ е с 6 точки и през де-

кември приема на „Анфийлд“ лидера 
„Наполи“ в директен сблъсък за кла-
сиране на осминафиналите. „Парте-
нопеите“ са първи в подреждането 
с 9 точки, а ПСЖ остава втори с 
8 т. В последния си мач в групата 

французите гостуват на аутсайде-
ра „Цървена звезда“ и гледат увере-
но към следващата фаза. Сръбски-
ят гранд е с 4 точки на последната 
четвърта позиция и няма шанс да 
продължи напред.

България и Събрия ще разширят 
сътрудничеството си в сферата 
на спорта. За това се договориха 
министърът на младежта и спорта 
Красен Кралев и сръбският му колега 
Ваня Удовичич, които проведоха офи-
циална двустранна среща, състояла 
се след разговорите за обща канди-
датура за домакинство на България, 
Сърбия, Румъния и Гърция на Светов-
ното първенство по футбол.

По покана на Удовичич Кралев по-

сети 7-мото международно 
спортно изложение, което се 
проведе в Белград от 23 до 
25 ноември. В Сърбия Красен 
Кралев проведе серия от раз-
говори за сътрудничество с 
местния спортен институт, 
сръбската антидопингова организа-
ция, федерациите по волейбол, бас-
кетбол, борба, джудо, спортни танци, 
военната спортна федерация и пара-
олимпийската асоциация.

По време на посещението си в 
Белград Кралев и Ваня Удовичич се 
договориха и за разработване на съв-
местни проекти по линия на тран-
сграничното сътрудничество.

„Манчестър Сити“ се класира за ос-
минафиналите на Шампионската лига, 
след като стигна до равенство 2:2 при 
гостуването на „Лион“. Французите на 
два пъти повеждаха с голове на Мак-
суел Корне през второто полувреме, но 
тимът на Гуардиола бързо намираше 
отговор и изравняваше. 

В 55-ата минута домакините от-
криха резултата. Удар на Корне се от-
клони в Зинченко и не остави шансове 
на Едерсон. „Гражданите“ реагираха 
бързо и ответното попадение не закъс-
ня. След центриране на Стърлинг Да-
вид Силва отклони топката, а Лапорт 
с глава я заби в мрежата.

До края на срещата и двата отбо-
ра търсеха победата, което превърна 
мача в спектакъл за зрителите. Девет 
минути преди края Депай за пореден 
път изведе Корне, който напредна и 
прати кълбото покрай Едерсон за 2:1. 
Сити отговори мигновено, като след 
ъглов удар Агуеро се извиси и с глава 

насочи топката към далечния ъгъл.
В крайна сметка тимът на Сити 

остава лидер в група F с 10 точки и 
евентуално равенство в последната 
среща, която е домакинство на „Хофен-
хайм“, ще гарантира първото място в 
групата на английския гранд. „Лион“ е 
втори със седем точки, с две повече 
от третия „Шахтьор“, и ще трябва да 
реши сам съдбата си в директен дву-
бой с украинците.

За другия голям манчестърски от-
бор – „Манчестър Юнайтед“, гол на Ма-
руан Фелаини в 91-вата минута донесе 
победата в ключовото домакинството 
срещу „Йънг Бойс“. 

Селекцията на Жозе Моуриньо от-
ново се мъчеше на терена, но все пак се 
добра до безценното 1:0, класирайки го 
за осминафиналите от надпреварата.

„Червените дяволи“ бяха напът да 
разочароват отново феновете си, като 
бяха близо до това да завършат трети 
пореден домакински мач в Шампионска-

та лига без отбелязан гол. На „Олд Тра-
форд“ пък личаха доста празни места.

„Йънг Бойс“, от своя страна, на-
пуска Манчестър силно разочарован. 
Швейцарците играха отлично през 
второто полувреме и стигнаха до ня-
колко прекрасни възможности да откри-
ят резултата. При една от ситуации-
те Давид Де Хеа направи фантастично 
спестяване. Огорчението на гостите 
бе още по-голямо, тъй като при побед-
ния гол на „Манчестър Юнайтед” Фе-
лаини си поведе топката с ръка преди 
да нанесе удар. Поражението закотви 
тима на последното място в групата 
със скромния актив от само 1 т. 

„Тотнъм“ победи „Интер“ с 1:0 с гол на резервата 
Кристиан Ериксен в двубой от група „В“ на Шампион-
ската лига и остана в битката за място в плейофите. 
Дори и равенството в Лондон стигаше на „нерадзури-
те“ за прескачане на групите, но планът им да удържат 
0:0 издържа само до 80-ата минута, когато датчани-
нът завърши бърза контраатака. 

След гола италианците се активизираха, но „Тот-
нъм“ не им отстъпваше инициативата. Все пак „Интер“ 
стигна до ситуация за гол в добавеното време, когато 
Асамоа стреля мощно, но топката се отби в тялото 
на защитник на „Тотнъм“. Така „шпорите“ постигнаха 
целта си и всичко в битката за второто място ще се 
реши в последния кръг, когато лондончани гостуват 
на „Барселона“, докато „Интер“ приема ПСВ, като при 
равенство на точките предимство ще има „Тотнъм“.

Отборите на „Борусия“ (Дортмунд) и „Брюж“ завършиха 0:0 в мач 
от група „А“ на Шампионската лига. Въпреки че не успяха да спечелят, 
„вестфалци“ си подсигуриха място на 1/8-финалите, запазвайки дис-
танцията си от третия „Брюж“ на пет точки. „Жълто-черните” обаче 
изостанаха от борбата за първото място, като „Атлетико“ (Мадрид) 
вече има преднина от две точки.

Лидерът в Бундеслигата не успя да преодолее солидната защитна 
стена на гостуващия тим. Белгийците се отбраняваха с две линии по 
четирима футболисти и неутрализираха атаката на „дортмундци“. 
През първото полувреме „Борусия“ имаше само две голови възможнос-
ти. В десетата минута Кристиан Пулишич стреля от 12 метра след 
подаване назад от Марко Ройс. В 32-рата Ройс се изправи сам срещу 
вратаря, но стреля неточно. Головата машина на германците Пако Ал-
касер, който изигра пълни 90 минути, така и не получи удобна топка, за 
да вкара редовния си гол. След почивката картината остана същата, 
а гостите почти не стигнаха до вратата на Роман Бюрки. В крайна 
сметка белгийците се представиха достойно и поделиха точките с 
далеч по-класния си съперник.
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В следващия брой очаквайте
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Разпространение 
„Български пощи“ ЕАД

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

Реклама – Ренета Николова, 0888 55 39 50 

Годишната 
награда за 

2013 г. на НСОРБ 
в категория 

„Печатни медии“

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:

Елица Илчева

HM9 Flow е неконвен-
ционален, добре изглеж-
дащ, механично сложен и 
дизайнерски ориентиран 
от известния с безброй-
ните си страсти Мак-
симилиан Бюсер. Това е 
последното бижу на осно-
ваната от Макс компания 
MB&F - Maximilian Busser 
and Friends, която създава 
по един уникален часовник 
всяка година. Резултатът 
от поредното вдъхнове-
ние е 

елегантен ретро-футури-
стичен модел, 

който прилича на само-
лет или спортен автомо-
бил – зависи какво предпо-
читате да видите, а може 
и нещо като ново часовни-
карско НЛО, което се носи 
на китката.

Всъщност HM9 Flow е 
девета версия на серията 
НМ и е почит и преклонение 
към ерата, в която търсе-
нето на перфектна аеро-
динамика е област, където 
естетиката е от първос-
тепенно значение. Това са 
40-те и 50-те години на 
миналия век, които раждат 
някои от най-красивите ма-
шини, създавани от човека - 
Mercedes W196 Streamliner и 
самолета Buick Streamliner. 

Часовникът напомня и 
на 

рационален реактивен 
двигател, 

стабилизиран от два 
аеродинамични капковидни 
купола, в които са монти-
рани двойни балансиращи 
колела. В центъра е тре-

тият корпус с вертикален 
дисплей, показващ само ча-

сове и минути. Тази инова-
ция предполага, че можете 

да видите колко е часът, 
без да вдигате ръката си 

от волана. 
Корпусът на това юве-

лирно изделие и изцяло от 
титан, в който са вградени 
прозорци от сапфир, за да 
се наблюдава работата на 
уникалния задвижващ ме-
ханизъм. Работата му се 
осъществява с 301 части, 
ръчно навити с 45 часа ре-
зервно захранване. Вътре-
механичното движение се 
регулира от два осцила-
тора, работещи при 18 000 
вибрации на час. 

Въпреки сложния си ди-
зайн, 

часовникът е водоустойчив 
до 30 метра, 

благодарение на па-
тентованото триизмерно 
уплътнение. Интересният 
елемент на механизма за 
ръчно навиване е включва-
нето на колела за двойно 
равновесие. Видими, тези 
джанти предлагат почти 
анимирано изживяване, за-
щото самият механизъм се 
движи непрекъснато. MB&F 
се гордее и с компактните 
размери – 47 мм широк, 
23 мм дебел и 57 мм дълъг.

Серията дебютира в 
две лимитирани издания 
от по 33 часовника всяка. 
Вариант „Въздух“ предста-
влява типичен пилотен 
навигатор, а „шосейната“ 
версия е разчупена с розово 
позлатен корпус, напомнящ 
на ретро колите. Ръчно из-
плетената кожена каишка 
е захваната с титаниева 
сгъваема катарама. Цена-
та е 168 хил. швейцарски 
франка. 

Изобщо, производите-
лят предлага бижу, към 
което трудно може да ос-
танете равнодушни, особе-
но ако сте фенове на висо-
ките скорости. 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Синтра – 
дворцовото 
величие на Португалия
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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

- Муцка,  
знаеш ли че през 2019 г. 
8 март ще е в петък?

- Божеее, само да не е 
13-ти. 

Всяка страна 
трябва да има 

данни за пазара 
на невидими 

имоти



          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
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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

 

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.

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, 

ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, 

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ%

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.


