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Мирослав Еленков

„17 съоръжения на АМ „Хемус“ и АМ „Тракия“ 
се ремонтират през тази и следващата годи-
на със средства от бюджета. Инвестицията 
е за над 143 млн. лв.“ Това каза министърът на 
регионалното развитие и благоустройството 
Петя Аврамова, която заедно с председате-
ля на УС на Агенция „Пътна инфраструкту-
ра“ (АПИ) инж. Светослав Глосов инспектира 
заключителния етап от строителните дей-
ности на виадукта при тунел „Витиня“ на АМ 
„Хемус“ в посока София. 

По думите на министър Аврамова тези 17 
моста не са обновявани от построяването им 
преди повече от 30 години. „Почти всички съ-
оръжения, които са с такъв дълъг период на 
експлоатация, имат нужда от основен ремонт. 
Направено е приоритизиране според състоя-
нието, в което се намират. Преди всичко се 

търси безопасност за пътуващите“, подчер-
та тя. „Това, което виждаме на този виадукт, 
е едно добре изпълнено задание“, посочи още 
Петя Аврамова.

„Виадуктът при тунел „Витиня“ беше в из-
ключително тежко предаварийно състояние. 
Самият ремонт, който се извърши, беше ава-
риен“, каза инж. Светослав Глосов. Той напом-
ни, че през 2017 г. на съоръжението е изпълне-
на рехабилитация и в посока Варна. 

„Продължават строителните дейности 
и на останалите мостови съоръжения по АМ 
„Хемус“ в посока Варна. Амбицията на АПИ е 
догодина те да завършат“, каза председате-
лят на Агенцията и допълни, че текат и СМР 
по АМ „Тракия“. От думите му стана ясно още, 
че след въвеждането на ТОЛ системата се оч-
акват 20 млн. лв. повече за рехабилитация на 
републиканската пътна мрежа.

ИНТЕРВЮ

ТЕМА

СПЕЦИАЛЕН ГОСТ

 стр. 6-7

 стр. 16-17

 стр. 19

 стр. 3

Бюджет 2019 – 
щедър и най-        
амбициозният 
от началото на 
прехода

Всеки нов мост 
е огромен 
ангажимент към 
бъдещето

Инвестицията е над 143 млн. лв., които са осигурени от бюджета
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През 2019 г. трябва да въведем 
в експлоатация част от 
третата линия на метрото

Проф. д-р инж. Стоян Братоев, 
изп. директор на „Метрополитен“ ЕАД: Проф. д-р инж.  Божидар Янев, 

хоноруван професор в Колумбийския 
университет и Нюйоркския 
университет:
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7 декември
Инж. Благой Козарев, член на ИБ и на УС на КСБ, председател на 
секция „Хидротехническо строителство, ВиК мрежи и съоръжения“
8 декември
Георги Георгиев, председател на ОП на КСБ – Ловеч
14 декември
Петър Байкушев, председател на ОП на КСБ – Благоевград

Инж. Николай Николов – зам.-председател на УС 
на КСБ и председател на ОП на КСБ - Бургас
Д-р ик.н. Николай Иванов – член на УС на КСБ
Инж. Николай Чомаковски – член на УС на КСБ
Николина Филипова – член на УС на КСБ
Инж. Николай Георгиев – председател на ОП на 
КСБ – Ямбол
Никола Василев – зам.-председател на Комисията 
за воденето, поддържането и ползването на 
ЦПРС за пета група строежи

Николина Ангелков – 
министър на туризма 
Николай Нанков – 
зам.-министър на 
регионалното развитие и 
благоустройството
Инж. Николай Станков – 
съветник на министъра на 
регионалното развитие и 
благоустройството

Георги Сотиров

С официална церемония 
за освещаване, направена 
от Негово Високопреосве-
щенство Видинския мит-
рополит Даниил, отвори 
врати най-новата перла в 
короната на Многопрофилна 
болница за активно лечение 
„Света София“ – Корпус 2. 
Той е изграден в полите на 
Витоша като естествено 
продължение на МБАЛ. Гла-
вен изпълнител на проекта 
е „Пайп Систем“ АД. Д-р 
Христо Мазнейков и доц. д-р 
Валентина Мазнейкова, кои-
то вече 13 години работят 
за развитието на болничния 
комплекс, прерязаха лен-
тата пред повече от 200 
гости и представители на 
всички организации в здрав-
ната сфера. На събитието 
присъства и инж. Николай 
Чомаковски, изп. директор 
на „Пайп Систем“ АД и член 
на УС на Камарата на стро-
ителите в България.

Д-р Христо Мазнейков 
определи работата на 
екипа от професионали-
сти на „Пайп систем” АД 
като изключително стро-
ително постижение. 

По думите му новата 
сграда разполага със седем 
супермодерно обзаведени 
операционни зали, реанима-
ция, стоматология и Диаг-
ностично-консултативен 
център. Корпус 2 има още 
хемодиализен център, хос-
пис за възрастни хора, мо-
дерни конферентни и лек-
ционни зали и 393 болнични 
легла.

Масивната осеметаж-

на сграда, погледната от 
птичи поглед, наподобява 
белите дробове в човешкия 
организъм. Тя е решена ос-
новно в бяло – символа на 
медицината, а слънчевата 
светлина достига макси-
мално до всяка болнична 
стая и до всеки медицински 
пост. 

Строителството на 
зданието е реализирано с 
мисъл за околната среда 

и е съобразено както 
с нарастващите цени на 
ресурсите, така и с поли-
тиката за социална отго-
ворност. На покрива на кор-
пуса е направен енергиен 
център със съоръжения за 
климатизация, вентилация 
и топлопроизводство, като 
за целта се използват га-
зови термопомпи. Специ-
ално подбраните дограма 
и стъклопакет постигат 
максимален коефициент на 
запазване на равномерна 
вътрешна температура 
във всички помещения през 
цялата година. Обектът 
е конструиран с две нива 
на подземен паркинг, като 
болницата разполага и с 10 
места за електроавтомо-

били със станции за зареж-
дане. 

Сградата е снабдена 
с 4-степенна защита при 
прекъсване на тока – два 
независими външни елек-
троизточника, резервно 
захранване – UPS и дизелов 
генератор. Така се гаран-
тира непрекъснатост на 
работния процес на всички 
жизненоважни центрове 
на болницата. Следвайки 
последните технологии, 
изпълнителят е заложил на 
безфугови подови и стен-
ни покрития в по-голямата 
част от помещенията. Дру-
га специфика е функциони-
рането на 7 асансьора, от 
които два са панорамни, а 
3 имат готовност да рабо-
тят и при авариен режим. 
Изградена е и система 
за пневматична (вакуум) 
поща. 

Сградата е с най-ви-
сока степен на защита 
при земетресения. В зона-
та на централното фоайе 
плочите са изпълнени по 
касетиран метод, което 
осигурява олекотяване на 
конструкцията. По този на-
чин се разгръща по-голямо 
пространство на входа на 
болницата. 

Снимка авторът

Росица Георгиева

„Билдникс“ ЕООД взе първа награда 
на Българската търговско-промишлена 
палата (БТПП) в категория „Топ 100 фир-
ми, класирани по максимална величина на 
печалбата на 100 лв. собствен капитал 
през 2017 г.“. Призът беше връчен на ком-
панията от зам.-министъра на икономи-
ката Александър Манолев на официална 
церемония, на която БТПП раздаде го-
дишните си отличия за 25-и път. Управи-
телят на „Билдникс“ ЕООД инж. Николай 
Николов, който е и зам.-председател на 
УС на Камарата на строителите в Бъл-
гария и председател на ОП на КСБ – Бур-
гас, получи грамота и бронзова статуе-
тка „Хермес”, изработена от художника 
Ставри Калинов.

На събитието присъстваха и вице-
премиерът и министър на външните ра-
боти Екатерина Захариева, министърът 
на труда и социалната политика Бисер 
Петков, депутати, посланици, предста-
вители на бизнеса и др. Отличия бяха 
връчени в общо 15 категории. 

Снимка авторът

Десислава Бакърджиева

„Трейс Груп Холд“ АД избра да старти-
ра предстоящите коледни и новогодишни 
празници с пленителната лекция спекта-
къл „Възгледите на един учител за всеоб-
щата просвета“ на „инженер“ Камен Донев. 
Преди любимецът на поколения българи да 
навлезе надълбоко в майсторския си клас, 
„Трейс Груп Холд“ АД връчи ежегодната си 
награда „Строител на годината”. Специ-
алното отличие за 2018 г. бе присъдено на 
инж. Георги Иванов за работата му като 
ръководител на проект за изграждане на 
обходен път на Ахелой. То беше връчено 
от Десислава Любенова, председател на 
УС на „Трейс Груп Холд“ АД. 

Призът се присъжда всяка година от 
2008 г. насам за проявен висок професио-
нализъм при изпълнението на служебните 
ангажименти и принос към икономическо-
то развитие на групата. Номинациите и 
изборът на носителите се определят по 
правила, утвърдени от мениджърския екип 
на компанията.

Снимка авторът
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Росица Георгиева

На специална церемония в София запалиха светлините 
на Коледната елха на града. И тази година празничното 
дърво е разположено в парка на НДК. То е украсено с над 
4000 м светещи гирлянди в традиционните за празника 
бели и червени цветове и 40 000 лампички. Елхата забле-
стя в своята украса в присъствието на кмета на Сто-
личната община Йорданка Фандъкова, зам.- кметовете на 
София Дончо Барбалов и Евгени Крусев, представители 
на администрацията, общински съветници, спортисти, 
актьори, журналисти и много граждани. Запалването на 
светлините беше съпроводено със заря. Преди това гос-
тите се насладиха на програма с изпълнения на детски 
вокални групи.

Столичната община постави коледна украса и на 
Орлов мост, пл. „Света Неделя“, Моста на влюбените, 
Народния театър, Ларгото, както и на основните буле-
варди „Цар Освободител“, „Цариградско шосе“, „Княз Ал. 
Дондуков“, ул. „Княгиня Мария-Луиза“, бул. „Витоша“ и др. 

Снимка Румен Добрев

По информация от АПИ в среда-
та на ноември е приключил ремон-
тът на фугите на мостовото съ-
оръжение при 9-и км на АМ „Хемус“ 
в района на с. Яна. В заключителен 
етап са възстановителните дей-
ности по долното строене на 6 виа-
дукта на АМ „Хемус“ – при 33-ти км 
(съоръжението при тунел „Витиня“ в 
посока София), при 36-и км (виадукт 
„Коренишки дол“), на три по-малки 
виадукта при 37-и км и при 51-ви км 
(виадукт „Разлив“). Предвижда се 
строителните дейности на тях да 
приключат до средата на декември. 
През 2019 г. ще продължи ремонтът 
на съоръжението при 19-и км (виа-
дукт „Потоп“).

От АПИ посочват, че на АМ „Хе-
мус“ на територията на област 
Шумен са обновени две съоръжения 
– жп надлез при 364-ти км и надлез 
над пътя Каспичан – Енево.

Според АПИ на АМ „Тракия“ се 
ремонтират 7 виадукта – при 13-
и, 15-и, 17-и и 18-и км (в района на 
с. Крушовица), 20-и, 37-и и 38-и км 
(в района на Ихтиман). Работата 
на съоръженията при 37-и и 38-и км 
завършва до края на 2018 г., а на ос-
таналите ще продължи и през след-
ващата. Приключва обновяването и 
на моста над р. Елшишка при 89-и 
км. Възстановителни дейности са 
изпълнени и на п.в. „Мухово“ при 46-и 
км и надлеза при 112-и км край с. Ца-
лапица.

Тази година със средства от бю-
джета на АПИ се ремонтира и виа-
дукт „Звездица“ при 2-ри км на АМ 
„Черно море“. Инвестицията е близо 
3 млн. лв. Очаква се при добро време 
строителните работи да приклю-
чат до края на 2018 г.

Близо 700 хил. лв. са вложени в 
СМР на моста над р. Ботуня край 
с. Краводер на пътя Монтана – Вра-
ца. Съоръжението е с нова пътна 
плоча, фуги, асфалтова настилка, 
ограничителни системи, тротоарни 
блокове и парапети.

Над 1 млн. лв. са инвестирани в 
изграждането на нов мост над р. Чи-
нар дере при 19-и км на път Тополово 

- Поройна в област Пловдив, а над 
266 хил. лв. са вложени в ремонта 
на две мостови съоръжения на пътя 
Царево – Бургас при 20-и и 43-ти км.

Със средства от ОП „Региони 
в растеж 2014 - 2020“ („ОПРР 2014 
– 2020“) като част от отсечките, 
които се рехабилитират по про-
грамата, се изгражда нов мост над 
р. Искър на третокласния път Чер-
вен бряг – Чомаковци. Съоръжението 
е с дължина близо 10 м. Предвижда се 
нов мост да бъде построен и над р.  
Мелнишка. В момента се провежда 
тръжната процедура за избор на из-
пълнител на проекта по „ОПРР 2014 
– 2020“.

 от стр. 1

Росица Георгиева

Александър Димитров, пред-
седател на УС и гл. изп. дирек-
тор на „А1 България“ ЕАД, и Петя 
Димитрова, гл. изп. директор и 
председател на УС на „Пощен-
ска банка“, са тазгодишните 
носители на наградите Мистър 
и Мисис Икономика. Призовете 
им бяха връчени на специална 
церемония от вицепремиера То-
мислав Дончев и кмета на Сто-
личната община Йорданка Фан-
дъкова. На събитието присъстваха 
и вицепремиерът Марияна Николова, 
министрите на икономиката Емил 

Караниколов, на туризма Николина 
Ангелова, на земеделието, храните и 
горите Румен Порожанов, депутати 
и представители на бизнеса. Сред 

официалните гости беше и инж. 
Калин Пешов, председател на 
УС на „Главболгарстрой Холдинг“ 
АД и зам.-председател на УС на 
Камарата на строителите в 
България, който връчи приза в 
категория „Търговия и услуги”.

Наградите се раздават за 
четвърта поредна година от 
Конфедерацията на работода-
телите и индустриалците в 
България. През 2018 г. бяха но-
минирани 32-ма представители 
на бизнеса, от които бяха отли-

чени 10. Всички наградени получиха 
почетна грамота и статуетка „Ри-
барят и златната рибка”. 

Десислава Бакърджиева

„ЧЕЗ Електро България“ и „ЧЕЗ Разпределение България“ 
получиха за трети път отличия за лидери в сектора и добри 
бизнес практики. На официална церемония в 
София двете компании бяха отличени с приза 
True Leaders, връчван от ICAP България. На-
градите получиха изп. директор на „ЧЕЗ Елек-
тро България” Димчо Станев и изп. директор 
на „ЧЕЗ Разпределение България” Петър Хола-
ковски в присъствието на представители на 
висшия мениджмънт на водещи български и 
международни компании. 

„Призът, с който ни удостояват, ни мо-
тивира още повече да приемем уверено но-
вите предизвикателства и да продължим 
работата си за реализиране на устойчив ус-
пех и стабилност в условията на динамично 
развиващия се енергиен бизнес“, каза Димчо 
Станев.

„За нас е важно, че тази награда отли-
чава компаниите по абсолютно обективни 
критерии. ЧЕЗ Разпределение положи големи 
усилия през 2017 г., като инвестирахме в 
мрежата над 130 млн. лв. През тази година 
отново изпълняваме мащабна инвестиционна 
програма. Радвам се, че нашите усилия дават 
резултат“, заяви Петър Холаковски.

Снимка Румен Добрев

Снимка Румен Добрев
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4000 Пловдив, ул.  „Хр. Ботев “ № 92 В, 
тел.: (+359 32) 588 658; 658 631; факс: 655 124
е-mail : ek@kofragna-bg.com 
4003 Пловдив, бул. „Дунав“ № 77 
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„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени

Една от стратегическите задачи през 2019 г. ще бъде разработването 
на оперативната програма за периода 2021 - 2027 г.

2014 - 2020“ са сключени 
525 договора за предос-
тавяне на безвъзмездна 
финансова помощ на обща 
стойност 2,5 млрд. лв., 
или 83% от бюджета й. 
Разплатените средства 
към бенефициенти са 43% 
от договорената сума, 
или малко под 1,1 млрд. лв.  
53 са приключилите про-
екти на стойност над 
50 млн. лв. „Програмата е 
сред отлично изпълнявани-
те в страната“, подчерта 
Петя Аврамова. 

Регионалният минис-
тър посочи, че през 2019 г. 
една от стратегиче-
ските задачи на „ОПРР 
2014 – 2020“ ще бъде раз-
работването на новата 
оперативна програма, 
като процесът е обвързан 
с кохезионната полити-

ка на ЕС за периода 2021 
- 2027 г. „Новата цел на 
тази политика - „Европа - 
по-близо до гражданите“, и 
въвеждането на по-гъвкав 
подход за многофондово 
финансиране ще ни дадат 
възможност да се фокуси-
раме върху спецификите, 
нуждите и потенциала на 
конкретните територии. 
А това е предпоставка за 
изпълнение на инвестиции 
с по-висока добавена стой-
ност“, коментира Авра-
мова и поздрави екипа на 
Управляващия орган (УО) 
на „ОПРР 2014 – 2020“ за 
постигнатите резултати. 
„Работете все така усърд-
но и качествено“, пожела 
им тя.

Зам.-министърът на 
регионалното развитие и 
благоустройството Дени-

Росица Георгиева 

„Три години и половина след старти-
рането на работата по изпълнението на 
Оперативна програма „Иновации и кон-
курентоспособност 2014 – 2020” („ОПИК 
2014 - 2020“) сключените договори са 1993 
за 1,7 млрд. лв., или 70,88% от общия бю-
джет.“ Това заяви зам.-министърът на 
икономиката Лилия Иванова при открива-
нето на Годишното информационно съби-
тие на „ОПИК 2014 - 2020“, на което пред-
стави напредъка по програмата за 2018 г.

Зам.-министър Иванова посочи, че 1042 
фирми вече са изпълнили  успешно догово-
рите си по „ОПИК 2014 – 2020“, а реално 
изплатените средства са в размер на 883 
млн. лв., или 35,56% от бюджета на про-
грамата. „Нямаме притеснения, че цели-
ят наличен ресурс по ОПИК ще достигне 
до българския бизнес до края на 2023 г.“, 
подчерта тя.

По думите й от стартирането на 
ОПИК са обявени 10 процедури за конку-
рентен подбор, по които са кандидат-
ствали над 6000 български предприятия. 
„Съвсем скоро обявените процедури ще 

станат 11, след като през миналата 
седмица по време на заседанието на 
Комитета за наблюдение по ОПИК бяха 
одобрени Методологията и критериите 
за подбор на проектни предложения по 
процедурата „Подобряване на производ-
ствения капацитет“ с бюджет от 150 
млн. лв.“, допълни тя.

По време на събитието зам.-министър 
Лилия Иванова връчи 61 договора на бъл-
гарски компании по процедура „Подкрепа за 
пилотни и демонстрационни инициативи 
за ефективно използване на ресурсите“. 
По процедурата Управляващият орган на 
„ОПИК 2014 – 2020“ ще предостави без-
възмездна финансова помощ в размер на 
49 299 471 лв.

Десислава Бакърджиева 

Зам.-министърът на регионалното 
развитие и благоустройството инж. Ва-
лентин Йовев е обсъдил с португалски 
компании възможностите за инвестиции в 
транспортни инфраструктурни проекти в 
България. Срещата се е провела в сграда-
та на Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството. На нея са 
присъствали и инж. Николай Станков, съ-
ветник в политическия кабинет на минис-
търа на регионалното развитие и благоу-
стройството, и представители на Агенция 
„Пътна инфраструктура“.  

На португалските инвеститори са 
представени проекти, които биха могли да 
бъдат реализирани под формата на публич-
но-частно партньорство: доизграждането 
на автомагистрала „Хемус“; аутобанът 
„Русе – Велико Търново“; тунелът под връх 
Шипка; скоростният път Видин – Ботевг-
рад; магистрала „Черно море”; тунелът под 
Петрохан.  

„Тези участъци от републиканската 
пътна мрежа са част от няколко междуна-
родни транспортни коридора, които са със 
стратегическа важност за страната и са 
с интензивен трафик, което гарантира до-
бра възвръщаемост на вложенията“, е под-
чертал по време на срещата зам.-минис-
тър Йовев. По думите му стратегическото 
местоположение на България - в центъра на 
Югоизточна Европа и на кръстопът между 
Европа, Близкия изток и Азия, е още едно 
предимство на страната ни за привличане 
на чуждестранни инвеститори. 5 от общо 
10 паневропейски транспортни коридора 
преминават именно през България, е под-
чертано още по време на разговора.

ца Николова, която е и ръ-
ководител на УО на „ОПРР 
2014 – 2020“, посочи, че 
амбицията за следващата 
година е да се договори ос-
таващият бюджет по опе-
ративната програма, за да 
се постигнат 95%, както 
и да се запази темпът на 
изпълнение на проектите, 
който в голяма степен за-
виси и от строителните 
фирми.

Кметове на общини 
бенефициенти изказаха 
искрени благодарности за 
това, че нямат проблеми в 
комуникацията с Управля-
ващия орган, а като един 
от основните проблеми 
в изпълнението на „ОПРР 
2014 - 2020“ откроиха рабо-
тата по проекти, свързани 
с обновяването на сгради 
паметници на културата. 

Повече за напредъка по 
„ОПРР 2014 – 2020“ чете на 
стр. 11

Елица Илчева

„Всяка година в нача-
лото на декември правим 
равносметка за Опера-
тивна програма „Регио-
ни в растеж 2014 - 2020“ 
(„ОПРР 2014 - 2020“), пра-
вим я и сега. Важно е да си 
кажем какво сме постиг-
нали и какво ни предстои. 
Успехите са видими за 
всички“. Това каза минис-
търът на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството Петя Аврамова по 
време на втората част на 
Годишното информацион-
но събитие на оператив-
ната програма, което се 
проведе в НДК. В първата 
беше поставен финалът 
на кампанията „Моят град 
е моята крепост“, който 
имаше за цел да запознае 
подрастващите с обнове-
ни предимно туристически 
обекти.

„От общо 514 км репу-
бликански пътища, които 
ремонтираме през тази 
година, 247 км се обновя-
ват с 230 млн. лв. от „ОПРР 
2014 - 2020“, каза още ми-
нистърът. Аврамова по-

сочи, че това са предимно 
второкласни и третоклас-
ни трасета от мрежата в 
различни области, които 
са важни не само за жи-
вота на хората по места, 
но и за всички български 
граждани. Тя даде пример с 
пътя от Враца до пещера-
та Леденика, който ще по-
добри достъпа до една от 
най-красивите природни 
забележителности в Бъл-
гария. По думите й сред 
знаковите инфраструк-
турни проекти, които се 
финансират от „ОПРР 2014 
- 2020“, са и ремонтите на 

отсечките Пловдив – Асе-
новград, Варна – Добрич, 
Чирпан – Симеоновград, 
Добрич – Кардам. Петя 
Аврамова отчете още, че 
за изминалата година по 
оперативната програма 
са обновени десетки улици, 
булеварди и паркове, подо-
брена е енергийната ефек-
тивност на обществени 
и жилищни сгради. Сред 
най-успешните проекти 
са и тези за реконструк-
ция на образователната 
инфраструктура в цялата 
страна.

Към момента по „ОПРР 

Снимки в. „Строител“
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Агенция „Пътна инфраструк-
тура“ (АПИ) изпрати официален 
отговор до народните пред-
ставители от Парламентар-
ната група „БСП за България“ в 
44-тото Народно събрание по 
повод искането им за извършва-
нето на независима експертиза 
на пътната настилка на опре-
делени участъци от републикан-
ската пътна мрежа. „Пътните 
участъци, от които се иска да 
бъдат взети проби, са описани 
в приложение към писмата и от 
извършената справка е видно, 
че те са строени и въвеждани 

в експлоатация в периода 1982 
- 2016 г., като на някои от тях 
в периода 2015 - 2018 е бил из-
вършен превантивен ремонт. 
За тях са налични протоколи за 
установяване на годността за 
ползване на строежа (Приложе-
ние №16) и издадени разреше-
ния за ползване“, се посочва в 
писмото на АПИ. Документът 
беше разпространен и до меди-
ите.

В писмото се казва, че АПИ 
е анализирала нормативната 
база, определяща извършването 
на експертиза и изпитвания на 
пътната настилка. Установено 
е, че разписаните процедури в 
нормативните актове се отна-

сят за етапа на строителство 
на пътната инфраструктура, а 
след въвеждането на обектите 
в експлоатация не е предвиден 
правов ред, по който да бъдат 
изпълнявани изследвания на 
вече готовите пътни обекти. 
Предвид широкия обществен 
интерес, както и политизира-
нето на въпроса, АПИ предлага 
на ПГ „БСП за България“ да из-
лъчи работна група от пътни 
експерти, с която предста-
вителите на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ да потърсят 
варианти за експертни и техни-
чески решения, съответстващи 
на законовите рамки, подписа-
ните договори за безвъзмездна 

финансова помощ и на междуна-
родния опит. В отговора пише 
още, че евентуалното съгласие 
за експертиза е необходимо да 
бъде предшествано от уточня-
ване на вида изследване, точно 
на кой метър от участъка ще 
бъде извършено, при какви мерки 
за безопасност, при какви усло-
вия и от кого.

Пълният текст на пис-
мото  до  Парла ментарна -
та група „БСП за България“ 
е публикуван на сайта на в. 
„Строител“ http://vestnikstroitel.
bg/news/194942_api-predlaga-na-
bsp-da-opredeli-ptni-eksperti-s-
koito-da-se-potrsyat-resheniya-za-
ekspertiza-na-nastilkite/

Н а  г о д и ш н а т а  с и 
среща в Страсбург По-
стоянният комитет към 
Бернската конвенция е 
отхвърлил всички искания 
на българските еколози 
за спиране на строежа на 
автомагистрала „Струма“ 
през Кресненското дефиле 
в участъка Кресна – Круп-
ник (лот 3.2). Комитетът 
е приел изцяло аргумен-
тите на българската 
страна, че не се наруша-
ват екологичните норми, 
представени от съвет-
ника на премиера Бойко 
Борисов Малина Крумова 
и експерти на Министер-
ството на околната среда 
и водите. 

През тази година Вър-
ховният администрати-
вен съд на България също 
отхвърли всичките жалби 
на зелените организации.

Лот 3.2 на АМ „Стру-
ма“  ще се изпълни по 
Оперативна програма 

„Транспорт и транспорт-
на инфраструктура 2014 
– 2020“ по одобрения Из-
точен вариант Г 10.50. 
Той предвижда движение-
то в двете посоки да се 
осъществява по различни 
трасета. Едното е в на-
правление към Гърция и 
ще минава по сегашния 
път през Кресненското 
дефиле, а другото - от Ку-
лата към София, ще е по 
ново трасе, източно от 
Кресна. В края на август 

т.г. Агенция „Пътна ин-
фраструктура“ стартира 
обществените поръчки за 
определяне на изпълнител 
за проектиране и строи-
телство на платното за 
София от АМ „Струма“. 
Дължината на отсечка-
та е 23,6 км. Ще бъдат 
изградени 7 тунела, 21 
виадукта, 4 пътни възела, 
12 надлеза и подлеза. Инди-
кативната стойност на 
поръчките е 875,3 млн. лв. 
без ДДС.

Върховният админи-
стративен съд (ВАС) от-
хвърли жалбите на група 
физически лица и на сдру-
жение „Граждани за пътен 
контрол” срещу Решение 
по оценка на въздействи-
ето върху околната среда 
№1-1/2018г. на министъра 
на околната среда и води-
те, с което се одобрява 
осъществяването на ин-
вестиционно предложе-
ние за „Автомагистрала 
Русе – Велико Търново“ по 
комбиниран вариант, с из-
пълнение на габарит А 27. 

„Решението на три-
членния състав е окон-
чателно и не подлежи на 
касационно обжалване, 
тъй като магистралата 
е определена като обект 
от национално значение 
със стратегическа важ-
ност. Според чл. 99, ал. 7 
от Закона за опазване на 
околната среда е необхо-

димо да са налице комула-
тивно три предпоставки: 
1. Решението по оценка 
за въздействието върху 
околната среда (ОВОС), 
с което е одобрено осъ-
ществяването на инвес-
тиционното предложе-
ние (негово разширение 
или изменение) да е на 
министъра на околната 
среда и водите; 2. Инвес-
тиционното предложение 
(негово разширение или 
изменение) да е опреде-
лено като обект с на-
ционално значение с акт 
на Министерския съвет; 
3. Обектът по т. 2 да е 
със стратегическа важ-
ност“, се казва в съобще-
нието на ВАС.

Върховните магист-
рати смятат, че са не-
обосновани развитите 
от жалбоподателите 
съображения, че в про-
цедурата по ОВОС не е 

разгледано и преценено 
правилно съществува-
щото състояние на ком-
понентите и факторите 
на околната среда и не е 
направен обоснован ана-
лиз на очакваните въз-
действия. „Част първа от 
доклада за ОВОС съдържа 
подробно описание и ана-
лиз на компонентите и 
факторите на околната 
среда, които ще бъдат 
засегнати в голяма сте-
пен от инвестиционното 
предложение - атмосфе-
рен въздух и климатич-
ни характеристики“, се 
посочва в документа. 
Докладът съдържа и опи-
сание на въздействието 
върху повърхностни и под-
земни води, земни недра, 
земи и почви, растителен 
и животински свят, защи-
тени територии и чувст-
вителни зони, отпадъци, 
ландшафт.

Правителството прие 
промяна в списъка с пътни 
обекти, по които се из-
пълняват ремонтно-въз-
становителни дейности 
с вече отпуснати допъл-
нителни разходи в размер 
до 150 млн. лв. по бюджета 
на Министерството на 
регионалното развитие 
и благоустройството за 
2018 г. От Министерски 
съвет съобщиха, че изме-

нението се налага поради 
промяна в предварително 
определените прогнозни 
стойности при изготвя-
нето на технологичните 
проекти и замяна на по-
късно стартирали обекти 
с такива, които ще бъдат 
завършени до края на тази 
година.

Сред обектите, които 
се включват в списъка, са 
участъци от първокласни-

те пътища Русе – Велико 
Търново и Севлиево – Ве-
лико Търново – Антоново, 
както и отсечки от тре-
токласната пътна мрежа, 
като например Микрево – 
Раздол – Клепало – граница 
с Република Македония.

Предложените нови 
обекти са пътни участъ-
ци с интензивен трафик, 
по които до момента са 
извършвани само локални 
ремонти на настилката. 

Снимки в. „Строител“
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Проф. д-р инж. Стоян Братоев, изп. директор на „Метрополитен“ ЕАД:

Ще предложим нови 9 км и 9 станции от този лъч 
да бъдат включени за финансиране през следващия 
програмен период 2021 – 2027 г.

Росица Георгиева

Проф. Братоев, в края 
на 2018 г. каква е равно-
сметката Ви за дейност-
та на „Метрополитен” 
през годината, която бе 
ключова за строител-
ството на третата ли-
ния на столичното ме-
тро?

Можем да отчетем 
2018 г. като една работна 
година, в която дейност-
та ни бе насочена към 
изграждането на първи 
и втори етап от трета-
та линия на метрото. Ще 
припомня, че строител-
ството й е разделено на 
четири участъка, като 
другите два етапа – 3 и 
4, ще се реализират след 
2021 г. Изграждането на 
първата фаза от третия 
лъч стартира през 2016 г. 
и по план изпълнението й е 
с продължителност 45 ме-
сеца. Участък 1 обхваща 
трасето бул. „Владимир 
Вазов” – Централна град-
ска част – Орлов мост – 
НДК – кв. „Красно село“. 
Той е с дължина 8 км и има 
8 метростанции (МС). 
В момента физическото 
изпълнение е достигна-
ло почти 80%, но имаме 
и още много да свършим. 
Като обем и технология 
предстоящите дейнос-
ти не са сериозни, но те 
изискват повече време и 
работна ръка. По график 
първият етап трябва да 
е напълно готов в края на 
септември 2019 г. През 
лятото ще приключат 
довършителните работи 
по метростанциите и 
едновременно с това, къ-
дето има релсов път, ще 
започнат изпитанията на 
трасето. Тестовете ще 
се правят на части, като 
първите са планирани за 
февруари – март.

Всички дейности от 
участък 1 на третата 
линия на метрото са под-
чинени на работата на 
тунелопробивната маши-
на. След като тя премине 
през някоя от станциите, 
се освобождава фронт за 
изпълнение на конструк-
циите и релсовите пъ-
тища. Сега „къртицата“ 
е на спирката на „Орлов 
мост”, откъдето на 8 де-
кември ще се насочи към 
последния участък и през 
февруари ще излезе при 
Малък градски театър 
„Зад канала”. 

Първият етап се из-
пълнява при изключително 
тежки условия – с много 
подземни води и абразив-
ни пясъци. Трасето, през 
което сега машината 
преминава, е доста раз-
лично от това на втора-

та линия на подземната 
железница в централна-
та градска част, където 
геоложките условия бяха 
по-добри и нямаше някак-
ви екстремни ситуации. 
Например в участъка от 
кв. „Красно село” до бул. 
„България” се минава под 
руслото на старата Пер-
ловска река. Там има много 
абразивни пясъци и се на-
ложи тунелнопробивната 
машина да спира 4 пъти, 
за да се сменят резците, 
и това забави работата 
около 1 месец, но това 
отклонение от графика 
е нормално за такова ма-
щабно строителство. До-
пълнителните спирания 
в участък 1 влияят и на 
работите, които трябва 
да се изпълнят след маши-
ната, но закъсненията ще 
бъдат преодолени. Правим 
графиците така, че през 
лятото на следващата го-
дина станциите да бъдат 
завършени. 

Вторият етап е от 
кв. „Красно село“ през жк 
„Овча купел“ до жп линия-
та София – Перник в до-
лната част на кв. „Горна 
баня“. Дължината е 4 км 
и ще има 4 станции. Из-
граждането на отсечката 
стартира през май 2017 г., 
тя е с по-кратък срок на 
реализация – 32 месеца. В 
момента изпълнението е 
достигнало на около 50%. 
По договор този участък 

трябва да бъде въведен в 
експлоатация в началото 
на февруари 2020 г., но 
реално дейностите ще 
завършат в края на 2019 г.

Първият етап включ-
ва и изграждането на 
метродепо, както и заку-
пуване и доставка на 20 
влака. Напредва ли реа-
лизацията на този обект 
и колко влака вече са до-
ставени? 

Строителството на 
метродепо „Земляне“ е за-
вършено на 99%, започнах-
ме подготовката за изда-
ването на Акт 15. Ако има 
някакви забележки, изпъл-
нителят ще ги отстрани 
и към края на декември 
или в началото на януари 
2019 г. на обекта ще оч-
акваме приемателна ко-
мисия. Остава да обновим 
участъци от инфраструк-
турата в района, съгласно 
ангажимента ни след при-
ключване на изграждането 
на депото и преустановя-
ване на движението на 
тежката техника, и да се 
направи преасфалтиране.

До момента са до-
ставени 11 влака, които 
ще обслужват трасето 
на третата линия. На 12 
декември трябва да прис-
тигне 12-ият, а до края 
на годината ще получим 
и още един. През първи-
те два месеца на 2019 г. 
ще бъдат транспорти-

рани и всички останали. 
Дотогава ние трябва да 
имаме готово трасе и да 
започнем провеждането 
на изпитания. Както спо-
менах, идеята ни е в края 
на февруари или началото 
на март в частта между 
депо „Земляне” – „Красно 
село” – бул. „България” да 
бъдат завършени всички 
дейности, за да започнем 
да подаваме напрежение и 
да стартираме тестове.

Целим по-бързо да оси-
гурим фронт за провежда-
не на изпитания, защото 
третата линия има нови 
системи за автоматика 
и управление, които ще се 
монтират за първи път 
в България. При този лъч 
чрез радиосигнал по от-
сечката ще се подава сиг-
нал на влака, т.е. ще знаем 
разположението на мотри-
сата буквално с точност 
до сантиметър. Това е 
непрекъснато следене на 
движението. Самите вла-
кове са с опция за авто-
матично управление, като 
те ще бъдат отделени от 
пероните с прозрачни от-
варяеми стени. Необходи-
мо е време, за да обучим 
служителите на „Метро-
политен“ как да работят 
със системите.

Казахте, че следва-
щите два етапа от тре-
тата линия ще започнат 
през 2021 г. Отново ли ще 

се търси финансиране от 
ЕС? 

Третият етап е с дъл-
жина 3 км и ще има 3 ме-
тростанции. Той ще е от 
МС 5, намираща се под 
бул. „Владимир Вазов“ на 
кръстовището с ул. „Па-
найот Хитов” до МС 2 в 
жк „Левски”. Четвъртият 
участък обхваща направ-
лението от входа на Воен-
на академия на бул. „Евлоги 
и Христо Георгиеви“, пре-
минава през кв. „Гео Ми-
лев“, жк „Слатина“, покрай 
„Арена Армеец“ до бул. „Ца-
риградско шосе“. Това са 
6 км и 6 станции. Или за 
линия три ще имаме нови 
общо 9 км трасе и 9 стан-
ции, които ще предложим 
за финансиране през след-
ващия програмен период 
2021 – 2027 г. Надявам се 
и тези проекти да бъдат 
включени в бъдещата опе-
ративна програма, защо-
то третата линия тряб-
ва да се завърши изцяло. 
Не трябва да повтаряме 
грешките от предишните 
две линии – да се изграж-
дат на части и после да 
се добавят допълнителни 
трасета и станции. Прин-
ципите на автоматиката 
и интерфейса са сложни и 
е по-правилно, когато един 
участък бъде изпълнен, 
той веднага да се свърже 
със следващия. Влаковете 
също не трябва да бъдат 
различни. Затова за об-

служването на последни-
те две трасета от тре-
тия лъч ще поръчаме още 
10 нови влака от „Сименс”. 
Договорът за тях ще запо-
чне да тече от февруари 
и влаковете трябва да бъ-
дат доставени в периода 
2021 – 2022 г. 

На свое заседание 
Столичният общински 
съвет прие решение об-
щината да придобие имо-
ти, необходими за свърз-
ване на метрото със 
Симеоновския лифт на 
Витоша. Това ли е след-
ващата посока, в която 
ще поеме метрото? 

Вече имаме идеен про-
ект за продължение на 
метрото в „Младост“ – 
от Бизнес парк София до 
Симеоновския лифт. Така 
ще осигурим най-удобна-
та връзка с планината – 
директно от станция на 
метрото. От МС „Бизнес 
парк“ подземната железни-
ца ще стига до северната 
страна на Софийския око-
ловръстен път (СОП) сре-
щу „Ринг мол“ и магазин 
ИКЕА, където лифтът и 
метрото ще имат обща 
спирка. Разширението на 
линиите ще е с 2 км, като 
ще има 2 метростанции. 
Както стана ясно, една-
та ще е при търговските 
обекти, а другата ще е 
междина и ще бъде раз-
положена на СОП. Засега 

Снимки Румен Добрев
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нямаме осигурено финан-
сиране, но в момента, 
в който получим тако-
ва, имаме готовност да 
стартираме процедурите. 

Надявам се през след-
ващия програмен период, 
заедно с етап 3 и 4 от 
третата линия, в бъде-
щата оперативна програ-
ма да се включи и това 
трасе, както и друг нов 
участък от 2 км по бул. 
„Царица Йоана” до СОП, 
където да се направи бу-
ферен паркинг. Така прис-
тигащите в столицата по 
автомагистрала „Люлин” 
ще имат къде да оставят 
автомобилите си на входа 
на града. За този участък 
започваме проектиране. 
Догодина и този проект 
трябва да бъде готов. 

В момента разработ-
ваме и проектите за тре-
тия и четвъртия етап на 
третия лъч с финансиране 
от ОП „Транспорт и транс-
портна инфраструктура 
2014 – 2020”. Следваме 
модела от миналия про-
грамен период 2007 – 
2013 г., когато подготви-
хме първите два участъка 
на третата линия и сега 
успешно ги изпълняваме. 
Идеята ни е през 2025 г. 
да бъдат изградени 3-ти 
и 4-ти етап на третата 
линия на метрото и двата 
допълнителни участъка на 
СОП. 

Какво показва ста-
тистиката на „Метро-
политен“ по отношение 
на пътниците, които 
използват подземната 
железница? С колко ще се 
увеличат те след пуска-
нето на третата линия и 
какъв ще е екологичният 
ефект?

В момента автомобил-
ният трафик в столицата 
е изключително натова-
рен и със сигурност мога 
да кажа, че екологичният 
ефект от метрото ще 
продължи да нараства. 
Данните показват, че в 
столицата има 1,4 мили-
она жители, като с нере-
гистрираните и временно 
пребиваващите граждани 
тази бройка нараства до 
1,6 – 1,7 млн. души и тряб-
ва да ни е ясно, че тя няма 
да намалява. В последни-
те 10 – 15 години София 
расте, като средно за 12 
месеца броят на жите-
лите й се увеличава с 20 
– 25 хил. души. Може да 
прогнозираме, че след 10 
години в града ще има 250 
хил. души повече. Затова 
трябва да се търсят ре-
шения за ограничаване 
на автомобилния трафик, 
особено в централната 

градска част. Метрото е 
бъдещето и то ще поеме 
по-голямата част от пъ-
туващите. 

В София са регистри-
рани над 800 хил. леки ав-
томобила, като средно-
дневно се движат между 
150 и 200 хил. коли. Ако го 
няма метрото, тази цифра 
ще нарасне с още 70 хил. 
превозни средства. Преди 
няколко години, когато из-
вършвахме проучвания за 
новите участъци на под-
земната железница, напра-
вихме един транспортен 
модел, в който включихме 
основните, възловите 
кръстовища. Анализът по-
каза, че ако само с 5% се 
завиши броят на автомо-
билите, които в момента 
се движат в най-натова-
рените дни в София, една 
трета от кръстовищата 
ще се блокират. С 10% по-
вече от половината ще 
бъдат блокирани и градът 
ще започне да изнемогва. 
Транспортният ефект от 
метрото е безспорен. На-
малели са и пътнотранс-
портните произшествия. 
Екологичният ефект също 
е голям – годишно спестя-
ваме около 79 хил. тона 
вредни вещества, и то не 
само фини прахови части-
ци, а и газове, и други. Оч-
аква се след пускането в 
експлоатация на първите 
два етапа на третата ли-
ния на метрото да бъдат 
спестени още 11 хил. тона 
вредни вещества и така 
годишно общата цифра ще 
достигне 90 хил. т. 

Към момента средно на 
ден в метрото има около 
340 хил. пътници, които се 
придвижват много по-бър-
зо спрямо тези, които из-
ползват автобус или кола. 
Максималната скорост на 
метрото е 80 км/ч, а сред-
ната скорост на пътува-

не (пътуване, влизане и 
излизане от влаковете) е 
37 – 39 км/ч. За сравнение 
средната за автобусния 
транспорт е 19 км/ч., за 
трамвайния е между 12 и 
14 км/ч, а с лек автомобил 
е 22 – 24 км/ч, което е два 
пъти по-бавно от метро-
то. Така среднодневно се 
икономисват 110 хил. чо-
векочаса. С пускането на 
третата линия очакваме 
тази цифра да нарасне до 
160 хил. човекочаса. Няма 
алтернатива на метро-
то в град с население над 
1 млн. жители. 

Каква е визията за 
развитието на „Метро-
политен“ след 2025 г.?

В момента се готви 
задание за изменение на 
Общия устройствен план, 
с което да се обезпечи 
разширението на метро-
то. С промените ще бъ-
дат включени четирите 
участъка, за които гово-
рихме, както и бъдещите 
планове за разширение. 
Към настоящия момент 
втората линия на метро-
то достига до ул. „Сребър-
на”. Обмисля се тя да бъде 
продължена до Софийския 
околовръстен път и да 
бъдат построени 2 стан-
ции. Има предвидено и от-
клонение към „Студентски 
град” – с удължаване на 
линиите след бул. „Черни 
връх” с още 4 км и 4 спир-
ки. Това е една по-далеч-
на перспектива, защото 
там трябва да се направи 
комбинация с трамвайния 
транспорт. По бул. „Тодор 
Каблешков” е предвидено 
обособяването на трам-
вайна тангента. Ако този 
скоростен трамвай се из-
пълни, вече става спорно 
дали е нужно метро към 
„Студентски град”. Има 
предвидено развитие на 

линиите към кв. „Илиянци”. 
Но към настоящия етап 
това трасе не е натова-
рено с пътници. Когато 
стане натоварено, тогава 
ще го обмислим. 

Неведнъж сте казва-
ли, че с изграждането на 
метрото в даден район 
той се променя, в него 
започва бурно развитие. 
Тази тенденция продъл-
жава ли?

Да, и веднага ще дам 
пример с жк „Овча купел”, 
където сега има активно 
строителство. Изграж-
дат се жилищни сгради и 
районът като цяло се бла-
гоустроява. Преди години, 
докато се реализираше 
първата линия в „Дружба” 
и в „Младост”, се говоре-
ше, че правим метростан-
ции в полето, а сега около 
спирките в тези кварта-
ли се издигат много нови 
сгради. 

Затова при развитие-
то на метрото не тряб-
ва да се водим само от 
настоящата ситуация 
по отношение на застро-
яването, а да се взимат 
предвид и прогнозите за 
развитие в Общия ус-
тройствен план. Метрото 

е консервативен проект, 
който не може да се изме-
ня. Ако се направи дадено 
направление, то трябва 
да функционира стотици 
години напред. Метрото 
дава възможност за раз-
витие. Доказателство за 
това е бул. „Ломско шосе”, 
където след пускането 
на подземната железница 
около булеварда започнаха 
да строят сгради, търгов-
ските обекти станаха по-
подредени.

Предвижда ли се из-
граждането на линия, 
която да свързва всички 
последни спирки?

За да има такова тра-
се, трябва да има потреб-
ност от него. Транспорт-
ните проучвания показват, 
че няма нужда от такава 
линия. Няма град в света 
с население под 3 млн. жи-
тели с изградено кръгово 
трасе. Изключение прави 
Глазгоу, Шотландия, но 
там такова е построено 
с други съображения. Око-
ловръстна линия има и в 
Москва, но там живеят 
15 млн. души.

Дори при население 
2 млн. жители няма да има-
ме потребност от трасе, 
свързващо всички послед-
ни станции. Направихме 
проучване по направле-
нието „Захарна фабрика” 
– бул. „Тодор Каблешков” – 
„Подуяне” и установихме, 
че то би се използвало 
само от 4 – 5 хил. пътни-
ци на ден, които могат да 
бъдат поети от автобус 
или трамвайна линия. В 
метрото на км трябва да 
има поне 10 – 12 хил. паса-
жери. Такъв тип тангенти 
не са натоварени, защото 
хората основно се прид-
вижват към централната 
градска част.

Как протича парт-
ньорството Ви с Кама-
рата на строителите в 
България (КСБ)?

По обекти от трета-
та линия на метрото има 

над 20 изпълнители, които 
са членове на КСБ. „Ме-
трополитен“ работи с тях 
много добре. В момента 
строителите изпитват 
сериозен проблем с нами-
рането на подготвени ка-
дри. Това се усеща и при 
реализацията на нашите 
проекти. Наскоро една от 
фирмите изпълнители на 
третата линия сподели, 
че има закупени 40 самос-
вала и само 30 души опе-
рират с тях. Строители-
те трябва да осигуряват 
по-високи заплати, за да 
направят по-привлекател-
на професията, а това е 
свързано и с по-високи це-
нови предложения на тър-
говете. Нашето метро е 
3 – 4 пъти по евтино на 
км от другите подобни съ-
оръжения в Европа. Само 
че чрез ниските цени из-
пълнителите си декапита-
лизират фирмите. При нас 
и цените на суровините 
са по-ниски – например в 
Австрия цената на кубик 
бетон е два пъти по-висо-
ка, отколкото в България. 
В това няма нищо лошо, 
но цената на труда тряб-
ва да бъде повишена, за да 
може работниците да не 
напускат фирмите, а така 
и самото строителство 
ще тече по-леко. Метро-
то се прави от строите-
лите, а не от нас – ръково-
дителите в кабинетите. 

Използвам случая от 
страниците на вестник 
„Строител“ да поздравя 
бранша за предстоящите 
Коледни и Новогодишни 
празници, да пожелая на 
строителите и техните 
семейства здраве и много 
успехи. И както винаги на 
тези, които работят при 
нас, ще кажа да се стя-
гат, защото ни очаква 
една още по-натоварена 
година. През 2019 г. тряб-
ва да въведем в експлоа-
тация част от третата 
линия на метрото. Затова 
нека да работим заедно и 
да свършим работата, за 
която сме се ангажирали. 

Метростанцията на бул. „България” е в процес на изпълнение

Новото метродепо „Земляне“
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Росица Георгиева

Областният съвет (ОС) 
на Областното предста-
вителство на Камарата 
на строителите в Бълга-
рия – София (ОП на КСБ – 
София), проведе редовно 

заседание. Инж. Любомир 
Качамаков, председател 
на ОП на КСБ – София, член 
на Изпълнителното бюро 
и на УС на КСБ, запозна 
присъстващите с изпъл-
нението на решенията от 
предходното заседание. 

Беше представена и ин-
формация за организирания 
за членовете на ОП на КСБ 
– София, семинар на тема 
„BIM-практики и приложе-
ния в строителството”, за 
който в. „Строител“ писа в 
миналия си брой. 

Той бе посветен на почти нулевоенергийните и пасивни сгради

Звезда Кошничарова,
ОП на КСБ – Сливен

В Областното пред-
ставителство на Кама-
рата на строителите в 
България в Сливен (ОП на 
КСБ – Сливен) се проведе 
обучителен семинар на 
тема „Основни принципи 
на почти нулевоенергий-
ната сграда“. Събитието 
се организира в рамките 
на инициативата Train-to-
NZEB, която се финансира 
по програмата на ЕС за 
научноизследователски и 
развойни проекти „Хори-
зонт 2020“. Train-to-NZEB 
се ръководи от българ-
ския Център за енергийна 
ефективност ЕнЕфект, 
а КСБ е партньор по про-
екта. Той е насочен към 
професионално обучение 
и квалификация на стро-
ителните специалисти в 
областта на енергийната 
ефективност на сградите 
и модерните методи за 
пестене на енергия.

В курса се включиха 
представители на 46 фир-
ми членове на Камарата, 
вписани в Централния 
професионален регистър 
на строителя, както и 
проектанти, архитекти 
и преподаватели по спе-
циализирани дисциплини 
от СПГСГ „Арх. Георги 
Козаров“. Гости на меро-
приятието бяха Нина Ге-
оргиева, експерт „Органи-
зационна политика“ в КСБ, 
инж. Зорница Александро-
ва, главен експерт „Сто-
панска дейност и управле-
ние на собствеността“ в 
КСБ и арх. Петко Любенов, 
председател на Регионал-
ната колегия на Камарата 
на архитектите в Бълга-
рия в Сливен. 

Лекторите на семи-
нара бяха от Центъра за 
енергийна ефективност 
ЕнЕфект – д-р арх. Здравко 
Генчев и инж. Александър 
Станков. Те запознаха ау-
диторията 

с най-новите технологии 
и проектантски решения 

за почти нулевоенер-
гийни и пасивни сгради 
и представиха резулта-
тите от проекта Train-
to -NZEB .  Експертите 

припомниха, че нулевото 
потребление на енергия 
се регламентира от ди-
рективите на Европейска-
та комисия. В тях е зало-
жено изискването всички 
нови обществени сгради, 
които се строят от края 
на 2018 г., да бъдат с поч-
ти нулева консумация на 
енергия. От 2020 г. не 
само обществените, а и 
всички останали нови зда-
ния трябва да отговарят 
на това изискване. Евро-
директивата определя 
най-общо посоката, а въз 
основа на нея всяка стра-
на членка на ЕС трябва 
да разработи свои нацио-
нални норми и да направи 
пътна карта как до 2020 г. 
и след това ще изпълнява 
тези условия. Много важно 
е нулевото потребление 
на енергия да се постига 

по икономически ефекти-
вен начин.

„За да имаме по-добър 
ефект от санирането на 
зданията, трябва да се из-
ползва достатъчно дебела 
изолация, качествени ма-

териали и да се изберат 
прозорци с добри харак-
теристики. Поставянето 
на изолация, дебела 5 см, е 
загуба на време, пари и ма-
териали. Огромен ефект в 
санирането и пестенето 
на енергия би имало, ако 
изолацията бъде с дебе-
лина 15 – 20 см, колкото 
е при пасивните обекти“, 
обясни д-р Генчев.

По думите му е труд-
но да се направи точна 
прогноза за стойността 
на инвестицията за мо-
дернизирането на жили-
щата и обществените 
здания до такива с почти 
нулеви нива на потребле-
ние на енергия. „При всеки 
проект вложенията ще са 
различни и съответно се 
разглеждат индивидуално. 
Факт е, че при по-стари-
те обекти инвестициите 
ще бъдат по-високи. Ва-
жно е да се има предвид и 
доколко ще е рентабилно 
да се влагат средства за 
модернизация на един па-
нелен блок, ако например 
му изтича ресурсът на жи-
вот. В същото време може 
да се окаже целесъобраз-

но, ако в една нова сгра-
да се вложат по още 100 
евро на кв. м за постигане 
на изискванията на ЕК“, 
смята д-р Генчев. Според 
него е важно България да 
има яснота за това какво 
следва, стъпка по стъпка, 
през следващите 20 – 30 
години. Така общините и 
държавата, от една стра-
на, а от друга, проектан-
ти, строители и инвести-
тори ще знаят как 

да „програмират“ жи-
лищното и обществено-
то строителство във 
времето. 

Д - р  З д р а в ко  Ге н -
чев обясни, че от ЕК са 
предложили и стандарт, 
според който всички по-
стройки – жилищни или 
обществени, трябва да 
намалят консумацията 
си на енергия до 25 kW на 
кв.м годишно. Той обясни, 
че стандартът е предло-
жен от германската ор-
ганизация Passive House 
Institute, като експертите 
го наричат EnerPHit. При 
него в съществуващите 

сгради се вграждат компо-
ненти на пасивните къщи, 
за да се подобри тяхната 
ефективност. Д-р Здравко 
Генчев бе категоричен, че 
подобни стандарти за ни-
ска консумация на енергия 
ще трябва да изпълнява и 
България. 

„Чрез новите изиск-
вания Европа ще постиг-
не колосални икономии 
на енергия. В момента 
за отоплението на една 
панелна сграда в Бълга-
рия отиват между 150 и 
250 kW енергия годишно за 
всеки квадратен метър. В 
същото време една пасив-

на къща харчи само 15 kW“, 
посочи Генчев. Според него 
е добре страната ни да 
приложи изискване всички 
новопостроени сгради да 
харчат не повече от 25 – 
30 kW енергия на кв.м, а 
старите сгради – около 
35 – 40 kW.

„Качественото сани-
ране ще струва скъпо на 
хората. За да е социал-
но поносим този разход, 
трябва да се прави на час-
ти и разсрочено във вре-
мето. Ако сега е сменена 
изолацията, то за пет го-
дини в тази сграда ще са 
икономисани средства за 
подмяна на прозорците, а 
след още известен период 
ще се мисли и за изолация 
на покрива и изграждане 
на вентилационна систе-
ма“, коментира д-р Генчев 
и допълни, че по този на-
чин за едно десетилетие 
сградният фонд у нас може 
да бъде подобрен значи-
телно и дори ще покрива 
част от критериите за 
нулево потребление на 
енергия.

Архитектът бе кате-
горичен, че засега 

Снимки авторът

пасивните сгради в Бълга-
рия се броят на пръсти. 

За пример той даде 
първата сертифицирана 
пасивна детска градина с 
нулевоенергийно потреб-
ление в България, която 
се намира в Габрово. По 
думите му има и редица 
частни проекти, които 
доближават изискванията 
на пасивните сгради. „Сер-
тифицирането им обаче 
не е евтино и обикновено 
собствениците на домове-
те се отказват да дават 
допълнително средства“, 
добави архитектът.

Инж. Александър Стан-
ков обърна внимание на 
специфичните техники за 
постигане на 

въздухоплътност и ефек-
тивно функциониране на 
вентилационните систе-
ми 

с  оползотворяване 
на изходящата топлина. 
„Сградите с почти нуле-
во потребление на енер-
гия са бъдещето. Стро-
ителството на такива 
ще доведе до ефективно 
използване на природни-
те ресурси и ще ограничи 
негативното въздейст-
вие върху околната сре-
да“, сподели инж. Станков 
и подчерта, че енергийно 
ефективните сгради са 
преди всичко качествени, 
здравословни и комфортни 
за обитаване. 

Според експертите 
от ЕнЕфект в България 
са налице необходимите 
условия, за да се модерни-
зира жилищният фонд, но 
все пак е необходимо да 
се обединят усилията на 
всички заинтересовани 
страни в две посоки. Пър-
вата е стимулиране на па-
зара чрез разясняване на 
ползите и предимствата 
от почти нулевоенергий-
ните сгради, а второто 
– повишаване на капаци-
тета на строителния сек-
тор.

В края на семинара 
участниците получиха 
сертификати за придо-
битите знания, които ще 
им помагат да постигат 
по-добро качество при 
работата им на бъдещи 
обекти. В рамките на съ-
битието беше предста-
вен и проект Fit-to-NZEB, 
който надгражда насто-
ящия Train-to-NZEB. 
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Мартина Кръстева, 
експерт КСБ

Европейският цен-
тър за развитие на про-
фесионалното обучение 
(CEDEFOP) представи 
обновения дизайн на своя 
интернет сайт за „Па-
норама  на  умени ята“ 
(Ski lls Panorama) www.
ski llspanorama.cedefop.
europa.eu. Централизира-
ната платформа предста-
вя данни и информация от-
носно нуждите от умения 
в професиите и сектори-
те. Тя показва европейска-
та перспектива на тен-
денциите в предлагането 
и търсенето на умения, 
възможните несъответ-
ствия в способностите, 
като същевременно пре-
доставя достъп до нацио-
нални данни и източници. 
Чрез подобрената навига-
ция и по-лесната употреба 
новата версия на сайта се 
стреми да разшири потре-
бителските си групи и да 
привлече специалистите 
по ориентиране. Чрез по-
добренията се разширя-
ват и предоставят на за-
интересованите страни 
възможности за употреба 

на нови допълнителни 
функции:

 Увеличени са въз-
можностите на  тър-
сачката,  базирана на 
класификацията ESCO 
(Европейска класификация 
на уменията, компетент-
ностите, квалификациите 
и професиите), така че по-
требителите да иденти-
фицират по-бързо и лесно 
това, което търсят;

 Skills Panorama има и 
нова секция „Институции“, 
предоставяща информация 
за пазара на труда на на-
ционално равнище във вся-
ка държава членка;

 Новото издание на 
Индекса на европейските 
умения (ESI), информация, 
която беше представена в 
предишен брой на вестник 
„Строител“.

От CEDEFOP съобща-
ват, че 

предстои стартирането 

и на още допълнителни 
инструменти:

 Нови показатели, 
като например значение-
то на работните задачи 
в рамките на различните 
професии, данни за запла-
щането на труда и равни-
щата на безработица на 
ниво професии;

 Нови информационни 
табла за иновативните 
растящи сектори и умения;

 Инструмент за ви-
зуализация, предлагащ нов 
начин за взаимодействие 
с отделните индикатори.

Панорамата е създа-
дена от ЕК, за да подобри 
капацитета на Европа за 
оценка и предвиждане на 
потребностите от уме-
ния, за да помогне на сис-
темите за образование 
и обучение да отговарят 
по-добре на потребности-
те на пазара на труда и да 
съответстват на пред-
лагането и търсенето на 
умения в Европа.

От януари  2014  г . 
CEDEFOP ръководи разви-
тието на Skills Panorama 
в сътрудничество с Гене-
рална дирекция „Заетост, 
социални въпроси и приоб-
щаване“ на ЕК. 

 Събирайки данни от 
различни източници – Ев-
ростат, Организацията 
за икономическо сътруд-
ничество и развитие, 
собствени експертни из-
числения, валидирани от 

изследователски общно-
сти, сайтът предлага най-
изчерпателната информа-
ция за уменията и пазара 
на труда в Европа. Данни-
те се предоставят чрез 
инструмент Explore, като 
се използват табла, пред-
варително зададени от 
експертите на сайта. Таб-
лата могат да бъдат кон-
фигурирани допълнително 
според индивидуалните 
нужди, а възможността за 
филтриране позволява из-
следване на разнообразие-
то от данни и индикатори 
по персонализиран начин. 
С инструмента Explore мо-
гат да бъдат проследени 
исторически тенденции, 
да се оцени сегашната 
ситуация и да се направи 
поглед в бъдещето. Ин-
формацията може да бъде 
оценена чрез класифика-
ция (т.е. държава, сектор, 
професия и индикатор) или 
по тематична област на 
политиката (контекст на 
пазара на труда, бъдещи 
работни места, хора и 
умения, умения за съвпа-
дение и работни места).

Skills Panorama

съдържа шест основни 
сектора и 17 отрасъла. 

Структурата, използ-
вана за навигация в сек-
торите, е съвместима 
с последната редакция 
на Статистическата 

класификация на иконо-
мическите дейности в 
Европейската общност. 
Информацията, свързана с 
професиите, се състои от 
10 основни групи и 27 про-
фесионални групи. Струк-
турата, използвана за на-
вигация в професиите, се 
основава на последната 
версия на Международ-
ната стандартна класи-
фикация на професиите 
(ISCO-08). Що се отнася 
до данните за нивото на 
образование, се следва 
общата класификация на 
Международната стан-
дартна класификация на 
образованието (ISCED), 
която отличава лицата, 
притежаващи ниско, сред-
но и високо ниво от фор-
малното образование.

Policy Themes или 5 те-
матични табла за управле-
ние:

1. Европейски индекс 
на уменията. Целта на 
системата е не само да 
се развиват непрекъсна-
то уменията на населе-
нието, но и те да се акти-
визират и ефективно да 
се съчетават с нуждите 
на работодателите на 
пазара на труда. Европей-
ският индекс на уменията 
е комплексен показател, 
който измерва резултат-
ността на системата за 
умения на дадена държа-
ва. Индексът мониторира 
представянето на държа-

вите членки във времето 
и идентифицира области-
те, които имат нужда от 
подобрение. Той се състои 
от три стълба, всеки от 
които измерва различен 
аспект на системата за 
формиране на умения в да-
дена държава.

2. Хора и умения. Тя 
съдържа данни за нива-
та на квалификация на 
заетите лица, анализ на 
грамотността, матема-
тическите способности и 
уменията за намиране на 
решения на населението 
в трудоспособна възраст, 
както и представянето на 
учениците по важни пред-
мети. Този раздел се осно-
вава на данни, които не са 
налични във всички държа-
ви, като например PIAAC 
(Програмата за между-
народна оценка на компе-
тенциите за възрастни) 
и PISA (Програмата за 
международно оценяване 
на ученици), и затова оп-
цията за филтриране не е 
възможна за всички държа-
ви членки в ЕС.

3 .  С ъче т аване  на 
уменията и работните 
места. Предоставя по-
казатели за уменията и 
несъответствията им 
на пазара на труда. Ин-
дикаторите, свързани с 
уменията, позволяват да 
се прецени степента на 
неусвояване на умения при 
повишаване на квалифи-

Свобода Киримова, 
ОП на КСБ – Хасково

За втора поредна година Об-
ластното представителство 
на Камарата на строителите в 
България в Хасково (ОП на КСБ – 
Хасково) съвместно със „Строи-
телна квалификация“ ЕАД прове-
де еднодневен обучителен курс 
по Здравословни и безопасни ус-
ловия на труд (ЗБУТ). Събитие-
то премина при голям интерес в 
конферентната зала на хотел-
ски комплекс „Родопи”.За всички 

фирми членове на КСБ и вписа-
ните в Централния професиона-
лен регистър на строителите 
(ЦПРС) обучението бе безплат-
но. То бе в три модула: „Длъж-
ностни лица по безопасност 
и здраве в строителството”, 
„Координатор по безопасност 
и здраве в строителството” и 
„ЗБУТ за контрол върху качест-
вото на изпълнение на строи-
телството и съответствие на 
влаганите в строежите строи-
телни продукти с изискванията 
за безопасност”. 

Лектор на обучението бе 
доц. д-р инж. Венцислав Стоя-
нов, декан на Строителния фа-
култет при Висше строително 
училище „Любен Каравелов”. Съ-
битието протече под формата 
на презентация, като имаше 
възможност за дискусии по те-
мите и по различни проблеми. 
От „Строителна квалификация” 
ЕАД съобщиха пред участници-
те, че дружеството ще продъл-
жи да провежда квалификацион-
ни курсове и обучения и през 
2019 г.

Снимка авторът

кацията или излизане от 
употреба на умения сред 
служителите в ЕС. 

4. Бъдещи работни 
места. Описва търсе-
нето на служители за 
различни видове работни 
места, както и информа-
ция за необходимите уме-
ния. Разделът предоставя 
данни за заетостта по 
професии; как те се про-
менят с течение на вре-
мето и какви са очаква-
нията за тяхното развие 
до 2030 г. В допълнение, 
предоставя се информа-
ция и за квалификациите, 
притежавани от заетите 
лица. Естеството на ра-
ботните места в Европа 
се е променило с течение 
на времето – някои от тях 
се прелокират и изнасят в 
чужбина, други са авто-
матизирани, създадени са 
нови работни места, из-
искващи нови умения. Ще 
бъдат открити огромни 
възможности за работа до 
2030 г., предвид необходи-
мостта от замяна на хо-
рата, които ще напуснат 
пазара на труда, най-вече 
поради пенсиониране.

5. Контекст на пазара 
на труда. Информацията, 
налична в този раздел, 
разглежда редица показа-
тели на пазара на труда и 
икономически показатели, 
като например равнище 
на заетост и БВП, пре-
доставяйки най-важния 
контекст за оценка на по-
требностите от умения. 
Условията в различните 
европейски икономики и 
пазари на труда могат да 
обясняват много за тър-
сенето и предлагането на 
умения. Например нивата 
на заетост се определят 
в значителна степен от 
икономическия цикъл: ако 
икономическият растеж е 
силен и с бързо нараства-
не на заетостта, може 
да се очаква – при равни 
други условия – увеличава-
не на търсенето на уме-
ния. След икономическата 
криза възстановяването 
на икономиката беше бав-
но, но доста устойчиво и 
широко разпространено в 
държавите членки, но все 
пак се откриват много 
различия между тях. Въ-
преки това в рамките на 
ЕС заетостта се очаква 
да надмине нивата от 
предкризисната 2008 г. 
едва през 2020 г.
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Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията: 

Десислава 
Бакърджиева

„Следващата година 
ще бъде решаваща за из-
пълнението на големите 
проекти, които се финан-
сират от Оперативна про-
грама „Транспорт и транс-
портна инфраструктура 
2014 – 2020” („ОПТТИ 2014 
– 2020“). Това е заявил ми-
нистърът на транспорта, 
информационните техно-
логии и съобщенията Ро-
сен Желязков по време на 
десетото заседание на 
Комитета за наблюде-
ние (КН) на „ ОПТТИ 2014 
– 2020“, което се прове-
де в Правец. „През 2019 г. 
предстои да се планира 
ресурсът за следващия 
програмен период, като 
се отчетат няколко много 
важни политики“, е под-
чертал Желязков. По ду-
мите му, те са свързани 
с бъдещето на кохезион-
ната политика на ниво ЕС 
и с дефицита на средства 
в резултат на Брекзит. 
Според министъра, на ев-
ропейско ниво се поставя 
силен акцент върху Меха-
низма на правовата дър-
жава, който ще бъде осно-
вополагащ при планиране 
на следващия бюджет на 
Съюза.

„Всичко това показ-
ва, че много внимателно 
трябва да предвидим ин-
вестициите в транспорт-
ния сектор за следващата 
финансова рамка, като се 
съобразяваме с национал-
ните политики, паралелно 
с изпълнението на евро-
пейския контекст”, казал 
още Росен Желязков.

Той е коментирал и 
двата рискови проекта 
по оперативната програ-
ма: модернизацията на жп 
линията Елин Пелин – Кос-
тенец и изграждането на 
лот 3.2 от автомагистра-
ла „Струма”. Желязков е ин-
формирал, че те са обект 
на засилен мониторинг как-
то от страна на Европей-
ската комисия, така и от 
страна на Министерство-
то на транспорта, инфор-
мационните технологии 
и съобщенията. „Въпреки 
че строителните дейнос-
ти не са стартирали все 
още, ако имаме подписани 
договори до няколко ме-
сеца, в голяма степен ще 
изпълним дейностите в до-
пустимия срок”, е обобщил 
Желязков.

На заседанието КН е 
направил отчет на 

финансовото изпълнение на 
оперативната програма. 

Към 31 октомври 2018 г. 
договорените средства са 
1 561 280 173,41 евро, или 
82,71% от общия бюджет 
(1888 млн. евро) на „ОПТТИ 
2014 – 2020“. Сключените 
договори са на стойност 
780 675 562,01 евро, или 

41,36% от разполагаемия 
ресурс, а изплатените 
разходи – 500 964 450,63 
евро или 26,54%. Верифи-
цираните разходи възли-
зат на 402 684 755,23 евро 
(21,33%), а сертифици-
раните са 373 022 873,12 
евро (19,76%). За сравне-
ние преди година към 31.10. 
2017 г. КН е регистрирал 
договорени 63% от ре-
сурса на програмата, или 
1 194 462 827 евро, стой-
ността на сключените 
договори е била 729 151 155 
млн. евро, или 39%, из-
платените средства – 
283 781 130 млн. евро или 
15%, верифицираните раз-
ходи – 232 572 651 евро, или 
12%, а сертифицираните – 
204 256 970 евро.

По Приоритетна ос 
(ПО) 1 „Развитие на желе-
зопътната инфраструкту-
ра по „основната” Транс-
европейска транспортна 
мрежа“ към 31 октомври 
т.г. предоставената без-
възмездна финансова по-
мощ (БФП) е 655 709 933 
евро, или 97,4%, сключени 
са договори за 68 475 955 
евро, или 10,17%, изпла-
тените средства  са 
63 180 188 евро, или 9,4%, а 
сертифицираните разходи 
– 30 137 707 евро, или 4,5%. 
За същия период на минала-
та година резултатите са 
били: размер на предостве-
ната БФП – 320 598 010 
евро, или 48%, сключени 
договори – 20 996 447 евро, 
или 3%, изплатени сред-
ства – 13 095 942 евро, или 
2%. ПО 1 финансира 

два големи жп проекта – 

„Пловдив – Бургас – 
фаза 2“ и „Елин Пелин – Кос-
тенец“.

Комитетът за  на -
блюдение е разгледал на-
предъка за изминалите 
пет месеца, периода от 
предишното, девето за-
седание на КН, което се 
проведе в края на май т.г. 
Един от постигнатите ре-
зултати за „Пловдив – Бур-
гас – фаза 2“ е, че форму-
лярът за кандидатстване 
(ФК) е внесен повторно на 

14.08.2018 г. и одобрен от 
ЕК на 15.11.2018 г., с кое-
то България ще получи до 
293 млн. евро от „ ОПТТИ 
2014 – 2020“.  Общата 
стойност на проект „Реха-
билитация на железопът-
ната линия Пловдив – Бур-
гас, Фаза 2“ е 414 млн. евро, 
от които до 121 млн. евро е 
националното съфинанси-
ране. Той включва модер-
низация на жп отсечките 
Оризово – Михайлово, Ску-
таре – Оризово, Ямбол – 
Зимница, Стралджа – Цер-
ковски, както и изграждане 
на системи за сигнализа-
ция и телекомуникации по 
направлението от Пловдив 
до Бургас. На 1 септември 
2018 г. е пуснато движе-
нието в участъка Скутаре 
– Белозем, а по-рано през 
април е приключила модер-
низацията на Стралджа 
– Церковски. В момента е 
в ход строителството на 
отсечка Скутаре – Оризо-
во, достигнало 86%, и се 
очаква тя да бъде завър-
шена в началото на 2019 г. 
През юли 2018 г. е старти-
рана обществена поръчка 
за рехабилитация на жп 
линията Оризово – Михай-
лово на стойност 248 млн. 
лв., но заради обжалвания 
към момента все още няма 
избран изпълнител. В ход е 
и търгът за изграждане на 
системи за сигнализация 
и телекомуникации за це-
лия участък от Пловдив до 
Бургас.   

Забавянето от една 
година при проекта „Елин 
Пелин – Костенец“, заради 
продължителни обжалва-
ния на тръжните проце-
дури, не е преодоляно. В 
момента се провеждат 
обществени поръчки за 
трите строителни по-
зиции на трасето,  за 
тягови подстанции и за 
надзор, като подадените 
оферти са в процес на 
оценка. Очаква се търго-
вете да приключат в края 
на 2018 г.

Предоставената БФП 
по Приоритетна ос 2 „Раз-
витие на пътната инфра-
структура по основната 
и разширената Транс-ев-
ропейска транспортна 
мрежа“ към 31 октомври 
2018 г. е 438 265 204 евро, 
или 65,1%, сключените 
договори са на стойност 
295 371 180 евро,  или 
43,9%, изплатените сред-
ства – 160 891 125 евро, 
или 23,9%, а сертифицира-
ните разходи – 139 876 382 
евро, или 20,8%. Преди една 
година КН е отчел: размер 
на предоставената БФП – 
439 071 135 евро, или 65%, 
сключените договори – 
295 425 449 евро, или 44%, 
изплатените средства – 
91 253 419 евро, или 14%. 

По ПО 2 се реализира 
проектът за изграждане на 
лот 3 на АМ „Струма“, 

като лот 3.1 и лот 3.3 

вече са в процес на ре-
ализация. Напредъкът в 
сравнение с предишния КН 
е, че са подписани дого-
ворите за строителство 
за Позиция 1 (октомври) 
и Позиция 3 (септември) 
на Тунел „Железница“ и са 
обявени тръжни процеду-
ри за строителство на 
едното платно на лот 3.2 
на АМ „Струма“, (август 
2018 г.). ФК за лот 3.2 е 
представен за становище 
на JASPERS и се очаква да 
бъде подаден за одобрение 
в Управляващия орган в на-
чалото на 2019 г.

Към 31 октомври 2018 г. 
предоставената БФП по 
Приоритетна ос 3 „Подо-
бряване на интермодал-

ността при превоза на 
пътници и товари и разви-
тие на устойчив градски 
транспорт“ е 404 727 999 
евро, или 96,6%, сключените 
договори са на стойност 
400 589 283 евро, или 95,6%, 
изплатени средства – 
262 273 315 евро, или 62,6%, 
а сертифицираните разходи 
– 191 118 149 евро, или 45,6%. 
Преди година финансовите 
резултати съответно са 
били: предоставена БФП – 
401 529 412 евро, или 94,46%, 
размер на сключените до-
говори – 400 633 660 евро, 
или 94,25%, изплатени сред-
ства – 171 470 397 евро, или 
40%. 

ПО 3 финансира два 
големи проекта – за из-
граждане на линия 3 на 
софийското метро и за-
вършения вече участък от 
МС „Джеймс Баучер“ до МС 
„Витоша“ от втория лъч на 
подземаната железница. 
Друг одобрен проект по ПО 
3 е модернизацията на три 
ключови жп гари – Подуяне, 
Искър и Казичене. Равно-
сметката на КН за изми-
налите пет месеца е, че 
двата етапа на линия 3 на 
метрото се изграждат с 
ускорени темпове. Физиче-
ското изпълнение на етап 
I е достигнало почти 80% 
и на етап II – около 50%. 
За периода са подписани 
договори за предоставяне 
на безвъзмездна финансова 
помощ за модернизация на 
жп гарите Подуяне, Искър 

и Казичене на стойност 
3,2 млн. евро.

За ПО 4 „Иновации в 
управлението и услуги-
те“ равносметката е, че 
за периода май – ноември 
2018 г. има ръст в догова-
рянето, но няма промяна 
при сключените договори 
и разплатените средства. 
Към 31 октомври 2018 г. 
предоставената БФП е 
31 259 563 евро, или 42,2%, 
сключените договори са на 
стойност 3 156 384 евро, 
или 4,3%, изплатените 
средства – 2 601 769 евро, 
или 3,5%, сертифицира-
ните разходи – 2 343 192 
евро, или 3,2%. Преди го-
дина КН резултатите за 
тази приоритетна ос са 
били: предоставена БФП 
– 7 735 905 евро, или 11%, 
размер на сключените до-
говори – 3 105 352 евро, или 
5%, а изплатените сред-
ства – 2 489 353 евро, или 
4%. Един от постигнати-
те успехи спрямо девето-
то заседание на КН е, че 
са стартирали тръжните 
процедури за доставка 
на комплект механизация 
и плавателни съдове за 
извършване на драгажна 
дейност (10,5 млн. евро). 
Подписани са договори за 
БФП за проектите „Систе-
ма за управление на влако-
вата работа“ (9,2 млн. 
евро) и „Система за пре-
венция на риска в морски-
те пристанища“ (3,1 млн. 
евро). Регистрира се и 
напредък по подготовката 
на тръжните процедури за 
проектите на Национална 
компания „Железопътна 
инфраструктура“ за внед-
ряване на системи – ЕТCS 
(Европейската система за 
управление на влаковете) и 
СУВР (Система за управле-
ние на влаковата работа).

Не са идентифицирани 
трудности при Приори-
тетна ос 5 „Техническа по-
мощ”, където договорени-
те средства са 31 317 473 
евро, или 65,41%, а изпла-
тените – 12 018 053 евро, 
или 25,21%. Според КН из-
пълнението на бюджета 
на оста се движи с до-
бри темпове. Чрез оста  
„ОПТТИ 2014 – 2020 г.” фи-
нансира подготовката на 
бъдещи инвестиционни 
проекти в транспортния 
сектор. С одобрено финан-
сиране и в изпълнение са: 
„Модернизация на жп ли-
ния с Македония“, „Модер-
низация на жп линия със 
Сърбия“; АМ „Русе – Велико 
Търново“ и Път I-1 (Е-79) 
„Видин – Монтана – Враца“; 
Разширение на линия 3 на 
метрото Етап 3 „кв. Хаджи 
Димитър – ж.к. Васил Лев-
ски“ (3 км и 3 метростан-
ции) и Етап 4 „ул. Шипка – 
кв. Гео Милев – кв. Слатина 
– Зала Арена Армеец – бул. 
Цариградско шосе“ (6 км и 
6 метростанции); Насърча-
ване на корабоплаването 
по р. Дунав.
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„Договорили сме 83% от ре-
сурса на Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 – 2020“ 
(„ОПРР 2014 – 2020“), който 
е малко над 3 млрд. лв. Това е 
една от най-успешно развива-
щите се програми по линия на 
Европейските структурни и 
инвестиционни фондове, която 
касае развитието на нашите 
региони и техния икономиче-
ски растеж. Към настоящия 
момент Управляващият орган 
(УО) е изключително фокусиран 
в напредъка и успешната реа-
лизация на „ОПРР 2014 – 2020“, 
в постигането на междинните 
цели и индикатори към края на 
годината“. Това съобщи зам.-
министърът на регионално-
то развитие и благоустрой-
ството и ръководител на УО 
на ОПРР Деница Николова по 
време на заседание на парла-
ментарната Комисия по евро-
пейските въпроси и контрол 
на европейските фондове. Тя 
подчерта пред  народните 
представители, че всички въз-
можности за кандидатстване 
по програмата са отворени, 
като основният акцент е из-
граждане и модернизация на 
инфраструктурата, обновяване 
на облика и визията на градо-
вете, ремонт и преоборудване 
на образователната, социал-
ната, културната и спортна-
та инфраструктура, както и 
развитие на туристическите 
обекти.

По думите на Николова към 
момента разплатените сред-
ства от договорения ресурс 
са достигнали 43%, или почти 
1,1 млрд. лв. 

Към 30 ноември 2018 г. са 
сключени 525 договора за 
безвъзмездна финансова 
помощ. 

„Текущо проследяваме тях-
ното изпълнение, за да може да 
отчетем ефективно постигна-
тите резултати. Радвам се да 
отбележа, че успяхме да стар-
тираме възможностите за ре-
ализация на „ОПРР 2014 – 2020“ 
достатъчно рано и да се фо-
кусираме върху качественото 
изпълнение“, посочи зам.-минис-
тър Деница Николова. 

„По отношение на междин-
ните ни цели към края на годи-
ната и успешното им отчита-
не към Европейската комисия 
(ЕК) в рамките на периода до 
средата на 2019 г., това, кое-
то ни предстои, е да обрабо-
тим всички постъпили искания 
за плащания от страна на бе-
нефициентите до 31 декември 
2018 г.“, съобщи тя. 

Ръководителят на УО отбе-
ляза, че към края на декември 
т.г. се очаква да има първи 
резултати по проектите, кои-
то са подадени за финансира-
не по линия на политиката за 
деинституционализация на 
възрастни. В момента се оце-
няват 26 предложения. „Стой-
ността на ресурсите, които 

се очаква да разпределим до 
началото на следващата годи-
на по отношение на изпълнение 
на мерки и действия в тази на-
сока, е в размер на 38 млн. лв.“, 
каза Деница Николова. Тя допъл-
ни, че продължава оценяването 
на проектни предложения, по-
дадени от страна на 28 града 
на територията на България, 
които са конкретни бенефи-
циенти по „ОПРР 2014 – 2020“. 
Зам.-министърът припомни, че 
това са по-малки населени мес-
та, които кандидатстват за 
финансиране на проекти, свър-
зани с подобряване на енергий-
ната ефективност в жилищни 
и в публични сгради, в т.ч. об-
щински обекти на социалната, 
образователната и културна-
та инфраструктура. Към край-
ния срок за кандидатстване са 

подадени проекти за над 
49 млн. лв. при разполагаем ресурс 
от близо 38 млн.лв.

До началото на следва-
щата година Управляващият 
орган планира да приключи с 
оценката и да обяви резулта-
тите. Тогава договорените 
средства по програмата ще 
достигнат близо 90%. Тя допъл-
ни, че 380 млн. лв. се инвести-
рат в ремонт и модернизация 
на републиканските пътища 
от първи, втори и трети клас. 
Деница Николова обясни, че 
средствата са насочени към 
приоритетни обекти, водещи 
към TENT коридори. „В момента 
Агенция „Пътна инфраструк-
тура“ изпълнява 26 договора, а 
със спестения ресурс от про-
ведените обществени поръчки 
ще се ремонтират поне още 
4 пътни проекта, които към 
момента са в етап на оценка.  
Очакваме  да  обновим  над 
1000 км до края на 2020 г. с 
европейски средства“, обясни 
зам.-министърът.

Ръководителят на УО посо-

чи, че със сигурност 

предстоят много предизвика-
телства по програмата, 

които са свързани основно 
с реализацията на проектите 
и навременното постигане на 
всички индикатори на „ОПРР 
2014 – 2020“. „Имаме труднос-
ти по отношение на пости-
гането на индикаторите при 
проектите за социални услуги 
и инвестиции в туризъм, които 
се надявам да компенсираме в 
следващите месеци. Очакваме 
до края на тази година да по-
лучим допълнителни искания за 
плащания от страна на наши-
те бенефициенти, за да може 
да отчетем и постигнатите 
резултати“, каза Николова. 

По думите й друг индикатор, 
който в момента е в риск по 
програмата, е този, свързан с 
изграждането на социални жи-
лища. „Предприели сме необхо-
димите дейности, включително 
сме подали заявление към ЕК за 
промяна на „ОПРР 2014 – 2020“, 
така че към етапа на постига-
не на междинните цели да мо-
жем да отчетем положителен 

напредък по отношение на мер-
ките, а към края на програмния 
период да вложим допълнител-
но усилия и с всички заинте-
ресовани страни наистина да 
осигурим социални жилища за 
маргинализираните групи“, из-
тъкна Деница Николова. 

Тя информира още депута-
тите от парламентарната Ко-
мисия по европейските въпро-
си и контрол на европейските 
фондове, че ОП „Региони в рас-
теж 2014 – 2020“ финансира 

най-ключовия проект за рефор-
ма в здравния сектор, 

свързан с дейности за подо-
бряване на спешната медицин-
ска помощ. 

„С малко над 163 млн. лв. ще 
успеем изцяло да модернизираме 
този стълб на здравната сис-
тема, така че да постигнем по-
добро качество на услугите в 
сектора. С радост мога да от-
бележа, че имаме значим напре-
дък по този приоритет, който 
допреди няколко месеца беше 
с изключително висок риск. В 
момента данните сочат, че ще 
успеем да постигнем финансо-

вия индикатор и по него“, под-
черта Деница Николова и инфор-
мира, че в рамките на 2019 г. 
усилията ще бъдат насочени в 
реалното изпълнение на стро-
ително-ремонтните дейности 
за обновяване на спешните ме-
дицински центрове на терито-
рията на страната.

„В Управляващия орган про-
цедираме и обработваме над 
200 плащания, подадени от 
страна на нашите бенефициен-
ти за отчитане на мерките по 
индикаторите, които са зало-
жени в техните договори. Това 
утежнява административно 
процеса, но сме с ясното съз-
нание, че трябва да осигурим, 
от една страна, спазване на 
нормативите, свързани с об-
работка на плащанията, а от 
друга, да осигурим и постига-
нето на финансовите индика-
тори до средата на 2019 г.“, 
посочи зам.-министърът. Спо-
ред нея това, което затруднява 
допълнително работата на УО, 
е изключително големият брой 
административни дела, които 
се водят. „Има над 400 адми-
нистративни дела от бенефи-
циенти за наложени финансо-
ви корекции, което утежнява 
процеса и повишава рисковете 
за постигане на целите. Сред 
основните причини за финансо-
вите корекции са недостатъци 
при обществените поръчки“ , 
изтъкна тя. 

„Трябва да преодолеем за-
бавянето при осъществяване-
то на мерки по финансовите 
инструменти, които се упра-
вляват от страна на „Фонд 
мениджър на финансови ин-
струменти в България” ЕАД“. 
Напредъкът на тази мярка до 
момента е свързан с това, че 
вече имаме избрани фонд по-
средници за градско развитие, 
които ще структурират въз-
можността за кандидатстване 
при тях. Догодина се очаква из-
пълнение на първите проекти“, 
каза Николова.

По отношение на системи-
те за управление и контрол, 
зам.-министърът отбеляза, че 
към настоящия момент всички 
проведени контролни процеси, 
свързани с одити – и от страна 
на одитиращия орган на нацио-
нално ниво, и на проверки от 
ЕК – показват адекватно ниво 
на контрол на системите в УО.

Деница Николова каза, че 
Управляващият орган е насочил 
усилията си и към възможност-
ите за финансиране през след-
ващия програмен период след 
2020 г. „В тази насока участ-
ваме изключително активно 
в целия преговорен процес по 
регламенти.  Опростените 
разходи ще бъдат наш основен 
акцент при разработване на 
бъдещата програма и при по-
ставяне на целите за нейното 
изпълнение. Нашето желание е 
новата оперативна програма 
да включва възможността за 
съчетание на мерки за инфра-
структура и меки/допълващи 
мерки, като се търси посоката 
за осъществяване на интегри-
рани проекти“, обобщи тя.

По програмата са сключени 525 договора за безвъзмездна финансова помощ 
Снимки в. „Строител“

В момента Агенция „Пътна инфраструктура“ изпълнява 26 договора по 
оперативната програма
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ЧЕЗ Разпределение при-
ключи два от най-значимите 
си за електрозахранването 
на София проекти за 2018 г. 
– подмяна на кабел 110 kV 
„Драгалевци“ и реконструкци-
ята на подстанция „Витоша“. 
С инвестиция от 6,3 млн. лв. 
в двата обекта компанията 
ще предостави по-сигурно 
електрозахранване за голя-
ма част от столицата през 
предстоящите коледни и но-
вогодишни празници, по вре-
ме на които традиционно се 
повишава консумацията на 
електроенергия и товарите 
по мрежата. Съоръженията 
бяха пуснати в експлоатация 
на официална церемония, на 
която присъстваха зам.-ми-
нистърът на енергетиката 
Красимир Първанов, Карел 
Крал, регионален мениджър 
на ЧЕЗ за България, Петър 
Холаковски, изп. директор на 

ЧЕЗ Разпределение, както и 
целият мениджърски състав 
от компаниите в Групата 
ЧЕЗ. От страна на Камарата 
на строителите в България 
(КСБ) присъства инж. Любом-
ир Качамаков, член на Изпъл-
нителното бюро и на УС на 
КСБ, председател на ОП на 
КСБ – София.

На мястото на стария 
маслен кабел в „Драгале-
вци“ е поставен 3 км нов 
сух кабел с много по-сигур-

на изолация, а в подстанция 
„Витоша“ е извършена пълна 
подмяна на разпределител-
ната уредба. С изпълнение-
то на двата проекта се 
повишава надеждността на 
електрозахранването в 12 
столични квартала в райо-
ните „Триадица“, „Лозенец“, 
„Красно село“, „Студент-
ски“, „Витоша“ и „Изгрев“.

„В реализирането на 
двата обекта, освен ог-
ромен финансов ресурс, са 

вложени много усилия на 
служители на компанията. 
Те денонощно работиха и 
следиха за успешното му 
изпълнение и създадоха не-
обходимата организация за 
работа с цел по-бързото му 
завършване“, заяви Карел 
Крал. По думите му инвес-
тиционната програма на 
дружеството през послед-
ните години е надхвърлила 
100 млн. лв.

„Подмяната на кабела 

беше изключително трудна 
за изпълнение, защото той 
преминава през силно урба-
низирани площи в районите 
„Триадица“ и „Лозенец“. Бла-
годарни сме за търпението 
на гражданите в тези ра-
йони, защото временните 
неудобства, които ние се 
постарахме да сведем до 
минимум, ще доведат до 
спокойствие в дългосро-
чен план. Реконструкцията 
на подстанция „Витоша“ 

също беше сложен проект 
поради мащабите на съоръ-
женията. Над 100 000 дома-
кинства и бизнес клиенти, 
както и болници, транспорт 
и др. вече ще бъдат с по-на-
деждно електрозахранване. 
Благодаря на институции-
те за съдействието, което 
получихме по време на ра-
ботата“, каза Петър Хола-
ковски.

„Гарантирането на енер-
гийната сигурност е един 
от водещите приоритети 
в работата на правител-
ството и на Министер-
ството на енергетиката“, 
каза зам.-министър Краси-
мир Първанов. По неговите 
думи подмяната на 110-ки-
ловолтовия кабел „Драга-
левци“ и реконструкцията 
на подстанция „Витоша“ 
са ясен знак за значението, 
което има за ЧЕЗ сигурното 
и надеждно електроснабдя-
ване на клиентите.

Десислава Бакърджиева 

Потребителският съ-
вет към ЧЕЗ е обсъдил 
предприетите от ЧЕЗ 
Разпределение мерки за 
подготовка на мрежата за 
зимния сезон, както и най-

разпространените модели 
на потребление на електро-
енергия през това време 
на годината, съобщиха от 
компанията. По време на 
заседанието Васил Василев, 
директор „Експлоатация и 
поддържане“ в „ЧЕЗ Раз-

пределение България“ АД, е 
обърнал специално внима-
ние на новите автомати-
зирани устройства, които 
ЧЕЗ Разпределение внедря-
ва в мрежата, за да съкра-
ти значително времето 
за локализиране на аварии. 

Само през 2018 г. компания-
та инвестира над 3 млн. лв. 
в подобни съоръжения.

Членовете на Потре-
бителския съвет са раз-
гледали и сезонността в 
консумацията на електро-
енергия. Експертите са по-

сочили най-големите енер-
гийни консуматори в едно 
домакинство и са откроили 
конкретни поведенчески 
и инвестиционни мерки, 
които са в състояние да 
доведат до намаляване на 
месечната консумация на 

Снимки Румен Добрев

електроенергия с 15% до 
50%.

Потребителският съ-
вет към ЧЕЗ е създаден през 
2013 г. В него членуват по-
требителски, граждански и 
експертни организации, кои-
то припознават като своя 
кауза защитата на правата 
на клиентите и подобрява-
нето на процесите на об-
служване в съответствие 
с най-добрите европейски 
практики.
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Съоръжения със средства от оперативната програма ще изпълнят и Вълчедръм, и Якимово
Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Министърът на окол-
ната среда и водите Нено 
Димов и кметът на Кар-
лово д-р Емил Кабаиванов 
подписаха договор за из-
граждане на компостира-
ща инсталация. Проектът 
ще се реализира по Опера-
тивна програма „Околна 
среда 2014 – 2020“ („ОПОС 
2014 – 2020“). Той има за 
цел да подпомогне община 
Карлово при изпълнение на 
дейностите за намалява-
не на количеството депо-
нирани зелени и биораз-
градими отпадъци чрез 

въвеждане на система за 
разделното им събиране и 
рециклиране. Компостира-
щата инсталация ще е с 
капацитет 6500 тона го-

дишно и ще обслужва бли-
зо 50 000 жители. Общият 
размер на инвестицията 
е над 4,7 млн. лв., като 
„ОПОС 2014 – 2020“ осигу-

рява безвъзмездна финан-
сова помощ от 3,5 млн. лв. 
Срокът за приключване на 
проекта е 24 месеца.

Министър Нено Димов 

подписа договор и с кме-
товете на Вълчедръм и 
Якимово – Иван Барзин и 
Георги Георгиев, за изграж-
дане на компостираща 

инсталация за разделно 
събрани зелени и биораз-
градими отпадъци, гене-
рирани на територията на 
двете общини. Съоръже-
нието ще е с капацитет 
2257 тона годишно и ще 
обслужва 12 500 жители. 
Проектът е на стойност 
3,3 млн. лв., като „ОПОС 
2014 – 2020“ осигурява над 
2,4 млн. лв. Срокът за реа-
лизация е 24 месеца.

С новите договори с 
трите общини по прио-
ритетна ос 2 „Отпадъци“ 
на „ОПОС 2014 – 2020 г.” 
контрактите стават 
28, на обща стойност на 
безвъзмездната помощ 
222 млн. лв.

През  настоящата 
година във Враца ос-
новно са ремонтирани 
45 улици. От общинския 
бюджет в пътната ин-
фраструктура са вло-
жени над 360 хил. лв., 
а със средствата от 
държавата и от евро-
пейски проекти сумата 
достига 16 млн. лв. Това 
съобщи кметът Калин 
Каменов при отчета 
на третата година от 
мандата си. По думите 
му до края на 2019 г. но-
воасфалтираните улици 
трябва да станат 100. 

Каменов представи и 
сериозния напредък при 
изпълнението на Интег-
рирания проект за воден 
цикъл. „Първият етап 
от реконструкцията на 
водоснабдителната и 
канализационната ин-
фраструктура на Враца 
е завършен и въведен в 
експлоатация, предстои 
издаването на Акт 16 за 
втората фаза. Работи 
и модернизираната пре-
чиствателна станция за 
отпадъчни води. Отчуж-
дителните процедури за 

довеждащия водопровод 
от язовир „Среченска 
бара“ са приключени и 
предстои да бъде изда-
дено разрешително за 
строеж“, допълни Калин 
Каменов. 

През 2018 г. са сани-
рани 16 блока. Сградата 
на общината и Градска-
та концертна зала са 
обновени, започнал е ре-
монтът на централната 
пешеходна зона.

В образователната 
инфраструктура  ин -
вестициите са близо 
6,5 млн.  лв.  Въведени 
са мерки за енергийна 
ефективност, попра-

вени са покривите и са 
обновени вътрешните 
пространства на чети-
ри детски градини. Про-
дължава изграждането 
на многофункционална 
спортна зала в Средно 
училище „Христо Бо-
тев“. В Профилираната 
природоматематическа 
гимназия „Акад. Иван Це-
нов“ е напълно завършен 
ремонтът в учебния кор-
пус и е обновена спорт-
ната зала. Изградено е 
изкуствено игрище в СУ 
„Козма Тричков“ и са из-
вършени СМР в Профи-
лираната езикова гим-
назия „Йоан Екзарх“.

Приключиха дейности-
те по проект „Инвестиции 
в подобряване качество-
то на образователната 
среда в Благоевградска 
професионална гимназия“ 
по Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 
– 2020“, съобщиха от об-
щината. Новоизградена-
та пристройка към вече 
съществуващата сграда 
помещава специализирани 
кабинети, лаборатории, 
изцяло оборудвани физ-
културен салон и рабо-

тилница по „Автомобилна 
мехатроника“. Общата 
стойност на проекта 
е 1 399 509 лв., които се 

предоставят като безвъз-
мездна финансова помощ 
от ЕС и от националния 
бюджет.

Северният околовръс-
тен път на Равда вече се 
изгражда, съобщиха от 
местната администра-
ция. Началото на новото 
трасе започва при стади-
она и завършва с кръгово 
кръстовище преди края 
на ул. „Несебър“. Пътят 
ще е с дължина от около 
900 м, с двупосочно дви-
жение и тротоарна част 
за пешеходци от двете 
страни. Целта на проек-

та е транзитният тра-
фик за Несебър да бъде 
изведен от центъра на 
Равда. 

В общинските планове 
за курортното селище са 
включени още множество 
обекти, чиято реализация 
предстои. Такъв е проек-
тът за преустройство на 
сградата на пощата, коя-
то общината придоби. Тя 
ще бъде превърната в по-
лифункционална публична 

сграда с клубно предназ-
начение за обезпечаване 
на нуждите на различни 
възрастови групи сред 
местните жители съо-
бразно техните интере-
си. Общината планира и 
реконструкция на улично 
осветление, като ще се 
направи цялостна под-
мяна на осветителните 
стълбове и замяна на съ-
ществуващите крушки с 
енергоспестяващи. 

Раннохристиянска базилика в 
Монтана, намираща се в югоизточ-
ното подножие на хълма Калето и 
извън крепостната стена на Кас-
тра ад Монтанезиум, е реставри-
рана по проект по Програмата за 
трансгранично сътрудничество 
INTERREG-ИПП „България – Сърбия 
2014 – 2020“. Той е реализиран за 
две години и приключи в одобрения 
срок. Общата инвестиция е 695 167 
евро, като финансирането от Евро-
пейския съюз е 505 263 евро. 

Базиликата е построена върху 
развалините на разрушена антична 
сграда, вероятно храм. Датирана е 
от началото на IV в. – времето на 
император Константин Велики (280 
– 337). По-късно е надградена, за да 
се разшири пространственият й 
обхват. 

В рамките на проекта са из-
вършени мащабни строителни дей-
ности по реставрация и развитие 
на обекта. Издаден е съвместен 
туристически пътеводител, съдър-

жащ ключови исторически данни за 
двете крепости. Оформени са екс-
позиции в крепостта Кале, които са 
проектирани на три нива – за ту-
ристи, за деца и за изследователи. 

Над 1 441 000 лв. е 
вложила община До-
брич в обновяването 
на инфраструктурата 
на зона с потенциал за 
икономическо развитие. 
Финансовата подкрепа е 
осигурена от Оператив-
на програма „Региони в 
растеж 2014 – 2020“ и е за реконструкцията на улица 
„Шести септември“, по която са разположени редица ин-
дустриални обекти. „Още десет улици и три булеварда в 
Добрич трябва да се ремонтират, както тази отсечка“, 
каза при откриването на ул. „Шести септември“ кме-
тът на областния град Йордан Йорданов.

По трасето с дължина 1145 м е подменена подзем-
ната инфраструктура, има нова настилка, изградени 
са тротоари, по които с тактилни плочки е осигурен 
достъп за хора с увреждания. Зоната се осветява с нови 
икономични лампи. 
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Георги Сотиров

Омуртаг е град в област 
Търговище, Североизточна 
България. Той е администра-
тивен и стопански център 
на едноименната община. 
За този край на страната 
е необходимо да припомним 

малко исторически факти, 
защото населеното място 
носи името на важна лич-
ност от миналото, а именно 
на българския хан Омуртаг. 
Той остава в аналите със 
строителната си дейност, 
допринесла за развитието 
на Плисковско-Преславска-

та култура. Съхранени са 
редица извори – Чаталарски, 
Търновки и паметни надписи, 
свидетелстващи за възста-
новяването на Плиска. По 
негово време са построени 
много дворци и крепости. 
Именно Омуртаг оставя зна-
менития надпис:

Кметът инж. Ешреф Ешрефов:

Инж. Ешрефов, тъй 
като наскоро беше за-
вършена реконструкция-
та на една от сградите 
на ЛТУ – София, който 
сте завършили, нека да 
започнем с това – какви 
строителни работи се 
реализират в общината 
в областта на образова-
телната инфраструкту-
ра?

На територията на 
община Омуртаг има 11 
учебни заведения – две на-
чални, седем основни, една 
профилирана гимназия и 
друга професионална. Раз-
полагаме и с едно обще-
житие и с две средищни 
детски градини с филиал-
ни групи в осем населени 
места. За последните 
две години бяха изпълне-
ни различни строителни 
дейности – ремонти на 
отоплителни инсталации, 
на физкултурен салон и 
на покриви, изграждане на 
алейни пътеки и полагане 
на нови тротоарни плочи, 
освежаване и обновяване 
на класни стаи и коридо-
ри, боядисване и прочие. 
На ОУ „Христо Ботев” в 
с. Камбурово е сменена 
дограмата. Извършени са 
и някои аварийни ремонти 
в Профилирана гимназия 
„Симеон Велчев” в общин-
ския център, направена е 
изолация и на покрива на 
ДГ №1 „Радост” в града. 

През последните го-
дини чрез различни инвес-
тиции нашите строители 
работиха и по хидроизо-
лацията и цялостния ре-
монт на общежитието 
на ОУ „Н. Й. Вапцаров” и 
на многофункционалната 
спортна площадка в с. 
Врани кон, както и на дет-
ски площадки в Омуртаг и 
в селата Станец и Голямо 
Църквище (с финансира-
не от ПУДООС), на прос-
транства за игри в села-
та Церовище и Звездица.

На територията си 
имате 40 села, като в 
някои от тях население-
то е от 40 – 50 души, а 
в други - над хиляда. За 
всички тях общинската 

администрация е длъжна 
да полага постоянни гри-
жи. За хората от малки-
те населени места пъти-
щата са изключително 
важни.

Община Омуртаг по-
лага грижи за четвърто-
класната мрежа, изпълня-
вайки основни дейности 
по отстраняване на по-
вредите на настилката 
чрез изкърпване на дуп-
ките, почистване и оф-
ормяне на отводнителни 
пътни канавки, подравня-
ване, профилиране и офор-
мяне на банкети, ремонт 
и възстановяване на ман-

тинели.
През последните го-

дини извършихме осно-
вен ремонт на пътя до 
с. Тъпчилещово, както и 
от с. Зелена морава до с. 
Първан и от с. Обител до 
с. Чернокапци.

Сложният релеф на 
цялата община предпо-
лага, че имате проблеми 
с ВиК мрежата. Какво 
е нейното състояние, 
качеството на водата, 
пречистването й? Реали-
зирате ли по-големи ин-
фраструктурни обекти? 

Основен проблем на 

водоснабдяването на 
Омуртаг е изключително 
лошото техническо със-
тояние на вътрешната 
водопроводна мрежа. За-
губите са над 75%, което 
води до недостиг на пи-
тейна вода. Причините се 
дължат на скрити аварии, 
които възникват поради 
амортизирани тръби и 
високо налягане на оп-
ределени места. С оглед 
свеждане до минимум на 
загубите и подобрява-
не на водоподаването с 
оптимално налягане, на-
правихме необходимите 
проучвания за зониране 
на града и реконструкция 
на вътрешната водопро-
водна мрежа. Изготвени 
са технически проекти 
за поетапна цялостна ре-
конструкция на мрежата 
на Омуртаг. Ще бъдат 
подменени около 28 хил. м 
съществуващи тръби с 
PEHD – полиетилен висока 
плътност тип 100 и около 
15 хил. м тръбни сград-
ни отклонения, или общо 
43 000 м. За изпълнението 
на изготвените проекти 
са необходими около 15 
млн. лв.

През 2017 г. бе израбо-
тен инвестиционен про-
ект за реконструкция на 
довеждащия водопровод 
на с. Могилец. През т.г. 
са изпълнени ремонтните 
дейности по него, с което 
ще се намалят загубите 
на питейна вода. Имаме и 
инвестиционен проект за 
реконструкция на вътреш-
на водопроводна мрежа и 
на Омуртаг. 

Наясно сме, че зау-
стването на отпадъчни-
те води без пречистване 
влошава качествата на 
околната среда. Необхо-

димо е изграждане на Пре-
чиствателна станция за 
отпадъчни води (ПСОВ) в 
града и доизграждане и/
или изграждане на колек-
тори към съоръжението 
и от близките населени 
места, а за други от тях 
– изграждане на локални 
ПСОВ.

 
Развиват ли се ико-

номиката и трудовият 
пазар в общината?

Не можем да се похва-
лим, че икономиката на 
общината е във възход. 
Причините за това са 
много и комплексни – пре-
ход от централизирана 
към децентрализирана 
система на управление; 
забавяне на структурна-
та реформа и най-вече на 
приватизацията; загуба 
на традиционни пазари и 
в същото време – малък 
вътрешен пазар за мощ-
ности, които работят в 
настоящия момент.

Трудовият пазар в об-
щината не е особено ди-
намичен. Предлагането на 
работа е ограничено как-
то количествено, така и 
качествено (по професии 
и специалности). Типична 
е трайната безработица 
с малки възможности за 
връщане към устойчива 
заетост. Известно вли-
яние оказва и сезонната 
заетост в селското сто-
панство.

Имате отлични усло-
вия за селски, ловен и ри-
боловен туризъм – една 
от основните насоки за 
развитие на района. Това 
предполага и строител-
ство на семейни хотели, 
къщи за гости и т.н. Ос-
вен това само на 16 км 

от общинския център 
се намира връх Лисец 
(1130 м), където същест-
вуват реални условия за 
зимен туризъм.

Община Омуртаг е 
разположена в непосред-
ствена близост до се-
верния склон на Източна 
Стара планина. Тя заема 
южната част на Търго-
вищка област и има кръс-
топътно транспортно 
– географско положение. 
Нашият град е важен 
транспортен възел, раз-
положен до първокласен 
път I - 4 София – Варна, на 
25 км от жп магистрала 
София – Варна. През общи-
ната почти в меридианно 
направление минава вто-
рокласният път от Тър-
говище през Котленския 
проход за Сливен. От дру-
га страна, територията 
на общината е със запазе-
на чиста природа, красиви 
и непокътнати кътчета с 
ценни, но неизвестни за-
бележителни обекти. На-
личието на транспортна 
връзка заедно с благопри-
ятните природни условия 
и чист въздух наистина 
създават условия за ус-
пешното развитие на раз-
лични видове туризъм. 

Имаме и много забеле-
жителности. Авиацион-
но-космическият парк в 
Омуртаг е открит музей, 
посветен на авиацията и 
космонавтиката. Наши-
ят град е родно място 
на втория български кос-
монавт Александър Алек-
сандров, който през юни 
1988 г. летя на борда на 
съветския космически ко-
раб „Союз ТМ-5“ заедно с 
космонавтите Анатолий 
Соловьов и Виктор Сави-
них. Паркът е открит през 

Сградата на общината

Ешреф Ешрефов e роден през 1985 г. в Омуртаг. През 
2011 г. завършва Лесотехническия университет в София, 
степен бакалавър по специалност „Горско стопанство”. 
През 2013 г. придобива магистърска степен по 
„Стопанисване на горите”.
През периода 2009 – 2013 г. е работил като техник в 
Държавно горско стопанство – Омуртаг, а от 2013 до 
2015 г. става зам.-директор на предприятието. От 2011 до  
2015 г. е зам.-председател на Общински съвет – Омуртаг. 
Първи мандат кмет на общината.
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И НСОРБ

Разбира се, историята 
на това населено място 
започва далече преди да 
получи името на българ-
ския хан през 1934 г. Първи-
те известни обитатели на 
района са от новокаменна-

та епоха, а през средните 
векове Омуртагският край 
се оформя като важен въ-
зел. Той е близо да старите 
български столици Плиска и 
Преслав, до ниските прохо-
ди на Стара планина – Ко-

тленски и Върбишки. 
От разговора ни с кме-

та на Омуртаг инж. Ешреф 
Ешрефов стана ясно, че 
и до днес общината пази 
строителните си тради-
ции.

2008 г. В него са изложени 
самолети – изтребители, 
зенитно-ракетна уста-
новка, радиолокационна 
станция и др. 

От културните инсти-
туции с важно значение 
е Историческият музей 
в града, в него се пазят 
снимки и документи, свър-
зани с авиацията и космо-
навтиката в България, 
както и скафандърът, с 
който е осъществен поле-
тът на Александър Алек-
сандров. Музеят разпо-
лага с три реставрирани 
сгради, в които представя 
своите експонати. Любо-
питни са и религиозните 
ни храмове, сред които 
мога да откроя църква-
та „Св. Димитър” и мю-
сюлманската „Синджирли 
Джамия”. Имаме и много 
археологически памет-
ници от Античността и 
Средновековието с на-
ционално значение. Всички 
тези обекти и явления от 
природен и антропогенен 
характер трябва да се 
оценят и експонират, за 
да бъдат достъпни. То-
гава те ще се превърнат 
в туристически ресурс и 
ще бъдат цел на посеще-
ние. На територията на 
общината има разнообра-
зие от традиции, обичаи, 
празници и други събития, 
които представляват ин-
терес и могат да бъдат 
притегателни туристи-
чески атракции.

Споменахте прекрас-
ната природа. Как се гри-
жите за нейното опазва-
не? Оползотворявате ли 
отпадъците си?

Състоянието на окол-
ната среда в общината се 
характеризира като слабо 
увредена от човешката 
намеса. Това е пряко свър-
зано с по-ниското равни-
ще на урбанизираност на 
територията, с по-слаба-
та интензивност на екс-
плоатация на ресурсите, 
стагниращото развитие 
на промишлеността и 
традиционните методи 
на земеделско производ-
ство, което не уврежда 
почвите и водите.

Общината е собстве-
ник на Регионално депо за 
неопасни отпадъци, което 
се ползва за депониране и 
от общините Котел, Вър-
бица и Антоново, които 
са обединени в Регионал-
но сдружение за управле-
ние на отпадъци – регион 
Омуртаг. В момента със 

средства на сдружението 
е реализиран инвестицио-
нен проект за изграждане 
на Клетка №2. Общината 
има сключен Договор за 
изграждане и обслужване 
на система за разделно 
събиране на отпадъци от 
опаковки. По този начин 
допринасяме за осигуря-
ване на високо ниво на за-
щита на околната среда в 
полза на жителите ни. 

Основните цели до 
2020 г. са да постигнем 
рециклиране на минимум 
50% от битовите отпа-
дъци и оползотворяване 
на най- малко 70% от от-
падъците от строител-
ство.

Разкажете ни за гри-
жата на общината за 
младите хора. Изграж-
дат ли се спортни пло-
щадки, фитнес на откри-
то и др.?

Община Омуртаг про-
дължава да строи нови 
площадки за спорт и от-
дих както в града, така 

и в съставните села на 
общината. Интерес пред-
ставлява проектът за 
почистване и озеленяване 
на зона за отдих на деца и 
възрастни в с. Презвитер 
Козма по Националната 
кампания „За чиста окол-
на среда – 2018 г.”, както 
и проектът „Почистване, 
озеленяване и създаване 
на зона за отдих на деца 
и възрастни в село Пъда-
рино“.

В община Омуртаг 
тенденцията към създава-
не на условия за физическа 
активност на учениците 
и гражданите се реали-
зира последователно и 
целенасочено. Спортът в 
общината постоянно се 
развива и обогатява.

Малките  населени 
места не предлагат го-
лямо разнообразие от 
дейности за запълване 
на свободното време на 

младите хора. Ето защо 
учениците и младежите 
се насърчават да се за-
нимават по-активно със 
спорт, да посещават за-
лите и площадките на 
открито. Всички учащи 
и граждани на община 
Омуртаг могат целого-
дишно да се възползват 
от съоръженията, сто-
панисвани от общината. 
Омуртаг има традиции в 
спорта, а добрата мате-
риално-техническа база и 
пълноценното провеждане 
на тренировките доведо-
ха до отлични резултати 
по бокс и волейбол.

Реализирате ли про-
екти по европейските 
програми?

По „Програмата за 
развитие на селските ра-
йони 2014 – 2020“ („ПРСР 
2014 – 2020“) общината 
изпълнява проект „Реха-
билитация на улица „Цар 
Освободител” в Омур-
таг“. Очакваме одобрение 
на проектите „Основен 
ремонт, реконструкция 
и основно обновяване – 
обзавеждане на Детска 
градина №2, с.Камбурово”, 
„Изграждане и оборудва-
не на многофункционал-
на спортна площадка на 
открито в УПИ I, кв.132, 
Омуртаг“; „Основен ре-
монт по енергийна ефек-
тивност на кметства в 
селата Презвитер Козма, 
Висок и Илийно“.

По Оперативна про-
грама „Развитие на чо-
вешките ресурси 2014 
– 2020“ реализирахме про-
ект „Активно включване 
на хора с увреждания и 
техните семейства за 
успешна реализация”. По 
него 18 лица, полагащи 
грижа за лице с увреждане, 
преминаха професионално 
обучение по професия „Ра-
ботник в озеленяването“, 
специалност „Озеленяване 
и цветарство“ и послед-
ваща заетост за 6 месе-
ца, а други 18 души бяха 
включени в професионал-
но обучение по професия 
„Помощник в строител-
ството“, специалност 
„Основни и довършителни 
работи” и последваща за-
етост за 6 месеца. Чрез 
Европейския социален 
фонд осигуряваме поми-
нък на работници по озе-
леняване и по поддръжка 

на пътища. Чрез изпъл-
нението на регионални 
програми за заетост е 
осигурена „Временна зае-
тост” на безработни лица 
в дейности по поддръжка, 
дребни ремонтни работи 
и хигиенизиране на обекти 
на територията на общи-
ната. 

 Ще спомена и Нацио-
налната програма за енер-
гийна ефективност на 
многофамилните жилищни 
сгради, по която санирах-
ме две сгради, които от-
говарят на изискванията. 
Освен това строителни 
фирми обновиха Обредния 
дом в Омуртаг, извърши-
ха реконструкция на по-
крив на административно 
здание, както и текущи 
ремонти на кметството 
в с. Рътлина, на сграда-
та на Домашния социален 
патронаж в града и рекон-
струкция на читалището 
в с. Панайот Хитово.

Какви строителни ин-
вестиции предвиждате? 

Изготвени са различ-
ни инвестиционни проек-
ти – за фитнес площадка 
на открито, за обновява-
не на спортната зала в 
Омуртаг, проучвателни 
дейности по новоформи-
рано свлачище на общин-
ски път от п.к. Горско 
село – Илийно – Птичево, 
за основен ремонт на об-
щински сгради, в които се 
предоставят обществе-
ни услуги, за рехабилита-
ция на главен водопровод 
по ул. „Камчия” в с. Врани 
кон.

В напреднала фаза са 
проектите за изгражда-
не на подпорна стена на 
ул. „Радецки” в общинския 
център, във фаза техниче-
ски проект е обектът за 
„Ремонт и рехабилитация 
на общински пътища във 
връзка с кандидатстване 
на Община Омуртаг по 
подмярка 7.2. „Инвестиции 
в създаването, подобрява-
нето или разширяването 
на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура“ 
по „ПРСР 2014 – 2020“. При 
наличие на финансиране 
ще извършим реконструк-
ция и на вътрешната 
водопроводна мрежа на 
Омуртаг и ще реализи-
раме намеренията си за 
реновиране на уличната 
мрежа в града. 

Човек и добре да 
живее, умира и друг се 
ражда. Нека роденият 

по-късно, като гледа този 
надпис, да си спомня за 

оногова, който го я напра-
вил. А името на архонта 

е Омортаг хан ювиги. 
Нека Бог да го удостои да 

преживее сто години.
Историческият музей

Многофамилна жилищна 
сграда „Дунав“
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Държавата ще разпределя 44,5 млрд. лв., приоритетите са социална политика и отбрана

Елица Илчева

„Обществото ни през 
2019 г. ще бъде по-успеш-
но и по-богато. Законът 
за държавния бюджет е 
прогноза за следващата 
година, която според мен, 
е добра. Оптимист съм, че 
този за 2019-а ще може да 
бъде изпълнен“. Това бяха 
думите на министъра на 
финансите Владислав Го-
ранов след приемането 
на Държавния бюджет 
за 2019 г. от Народно-
то събрание (НС), кой-
то авансово премиерът 
Бойко Борисов определи 
като „най-амбициозният 
от началото на прехода“. 
Одобряването на бюдже-
та на второ четене отне 
на Парламента повече от 
три дни, дебатът продъл-
жи сумарно около 30 часа, 
но не предизвика никакви 
отклонения от проекта, с 
единствено изключение за 
покачването на минимал-
ния доход при земеделците 
до 400, а не до 560 лв., как-
то беше заложено. По мне-
нието на управляващите, 
финансовата рамка е ре-
алистична и оптимистич-
на, а според опозицията 
тя не гарантира растеж. 

В средносрочен план 
се предвижда запазване на 
ниските данъчни ставки 
на корпоративните нало-
зи и тези върху доходите 
на физическите лица, с 
цел повишаване на иконо-
мическия растеж. През 
2019 г. бюджетът планира 
да събере почти 43,9 млрд. 
лв., или близо 38% от БВП, 
и да преразпредели мал-
ко повече от тази сума 
– 44,5 млрд. лв. (38,2% от 
БВП). Експерти коменти-
рат, че се залагат рекорд-
но високи разходи – уве-
личението им е с над 5,8 
млрд. лв. спрямо нивото 
от тази година. Затова 
пък дефицитът от 600 
млн. лв., или 0,5% от БВП е 
минимален, подобно на пре-
дишните няколко години. 
Същевременно се очаква 
31,7% ръст на икономика-
та, а последните 3 години 
завършват с излишъци. 
Държавата няма да излиза 
на международните дъл-
гови пазари, а дългът ще 
продължи да намалява – от 
22,5% през 2018 г. на 20,5% 
през 2019 г. до достигане 
на 17,7% през 2021 г., като 
в края на 2019 г. трябва да 
е 22,2 млрд. лв. при таван 
от 23,5 млрд. лв. за 2018 г. 
През следващата година 
България ще внесе в общия 
бюджет на Европейския 
съюз почти 1,3 млрд. лв. 

Приоритетите през 
2019 г. са социалната по-
литика, образованието, 
отбраната и политиката 
по доходите

В  с ф ерат а  н а  с о -

циалната политика са 
предвидени 40,4 млн. лв. 
допълнително за всяка 
година от прогнозния 
период до 2021 г. (50% 
повече спрямо парите 
за 2018 г.). Размерът на 
минималната работна 
заплата през  следва-
щите години ще расте 
от 510 лв. на 560 лв. от 
1 януари 2019 г., на 610 лв. 
от 1 януари 2020 г. и на 
650 лв. от 1 януари 2021 г.

През 2019 г. фонд „Ра-
ботна заплата“ на ведом-
ства и финансирани от 
бюджета сектори ще се 
увеличи с 10%, като цел-
та е те да се разпреде-
лят между служителите 
според оценката, която 
получат за работата си, 
но възнаграждението им 
няма да може да се увели-
чи с повече от 20%. Сума-
та, нужна за следващата 
година, е почти един ми-
лиард. Тя ще бъде разпре-
делена между 433 хиляди 
души.

Хората с увреждания 
получават обещаните от 
премиера Бойко Борисов 
допълнителни 150 млн. лв. 
За 2019 г. увеличението 
на възнагражденията в 
сферата на образование-
то ще е средно с 20%, 
като целта е през 2021 г. 
те да се двойно по-високи 
от 2017 г. 

По приоритет „Отбра-
на” е спазено изискването 
за достигане на разходи-
те до определения про-
цент от БВП в съответ-
ствие с Националния план 
за повишаването им до 2 
на сто от БВП на Репу-
блика България до 2024 г., 
като в бюджетната рам-
ка за 2019 г. са разчете-
ни 1 839,3 млн. лв., което 

представлява 1,58% от 
БВП. Осигурени са сред-
ства за поддържане и раз-
витие на националните 
отбранителни способно-
сти и на способностите, 
свързани с колективната 
отбрана, в т.ч. средства 
за изпълнение на одобре-
ните от НС инвестицион-
ни проекти. 

Вече е факт и широ-
ко дебатираното уве-
личение на максималния 
осигурителен доход на 
3000 лв., с идея това да 
въздейства положител-
но на осигурителната и 
пенсионната политика. 
Същевременно минимал-
ният осигурителен доход 
за самоосигуряващите се 
лица става 560 лв., макси-
малният размер на пенси-
ите от 1 юли 2019 г. ще 
бъде 1200 лв. (дотогава 
остава 910 лв.), а всички 
пенсии, отпуснати до 31 
декември 2018 г., се уве-
личават с 5,7%. Минимал-
ната сума за прослужено 
време и възраст ще бъде 
219 лв., като дотогава ще 
остане сегашната сума 
от 207 лв. Дефицитът 
във фонд „Пенсии“ ще е 
3,7 млрд. лв

Разпределението на суб-
сидии за общините – по 
нова схема

Народните предста-
вители определиха об-
щата субсидия на общи-
ните за 2019 г. в размер 
на 3,2 млрд. лв., или с 477 
млн. лв. повече от на-
стоящата година. Освен 
това целевата субсидия 
за капиталови разходи 
се увеличава с 10 млн. лв. 
Догодина общата сума 
по това перо ще е 179 

млн. лв. Парите ще бъдат 
насочени към 131 малки 
общини, от 4-та и 5-а ка-
тегория, всяка от които 
ще получи по 25 хил. лв. 
допълнително за капита-
лови разходи. 

Предвиденият транс-
фер за общините за зим-
но поддържане и снего-
почистване на общински 
пътища е в размер на 
38,2 млн. лв. По време 
на дебатите за бюдже-
тите на общините от 
БСП поставиха въпроса 
за това, че състоянието 
на третокласната пътна 
мрежа в страната е из-
ключително тежко и път-
ните артерии са хронично 
недофинансирани. 

Интересно е, че от 
догодина държавната 
изравнителна субсидия 
за общините ще се раз-
пределя по нова формула. 
Така 217 малки общини 
ще получат пари по тази 
линия, а 19 „богати“ ще 
бъдат лишени от нея. Тя 
ще се определя на база 
постоянни данъчни по-
стъпления към 31 декем-
ври 2017 г. на един жител, 

които са по-ниски от 
120% от равнището им 
за страната. Тези, които 
имат постъпления в раз-
мер над 120% над средно-
то за страната на човек 
от населението, няма 
да получат пари. Според 
изчисленията на Финан-
совото министерство 
по този начин около 22 
млн. лв. ще бъдат прераз-
пределени към по-нужда-
ещи се населени места. 
Промяната на формулата 
засяга предимно големи-
те общини като София, 
Пловдив, Бургас, Варна, 
включително и Златица, 
която има солидни прихо-
ди. Според управляващи-
те, с предвидените про-
мени в данъчните закони 
се цели създаването на 
допълнителни условия за 
укрепването на финансо-
вата децентрализация на 
местните власти.

Приоритет за страна-
та остава и успешното 
усвояване на средствата 
от европейските фондо-
ве и програми на ЕС, чрез 
които да се постигне 
устойчив икономически 

растеж, по-висока зае-
тост, социално включва-
не и териториално сбли-
жаване и изграждане на 
конкурентоспособна и 
иновативна икономика по 
места.

Парите на ведомствата 
– с лек ръст нагоре

Н С  прие  ф и н ан с о -
ва  рамка  на  Държав-
ния бюджет за 2019 г. с 
25,6 млрд. лв. в приходна-
та част, от които 23,1 
млрд. лв. са данъчните 
приходи. От тях най-го-
лям е делът на ДДС – 10,8 
млрд. лв. От акцизи са 
предвидени приходи от 
5,3 млрд. лв. В бюджета за 
следващата година раз-
ходите са 13,3 млрд. лв., 
като държавата е пред-
видила най-много сред-
ства за персонал – 5,1 
млрд. лв. 

80 млн. лв. от бюдже-
та ще се отпуснат за 
предотвратяване, овла-
дяване и преодоляване 
на последиците от бед-
ствия. 3,7 млрд. лв. ще 
бъдат трансферите за 
общините. 

С над 5 млн. лв. повече 
ще са парите за Минис-
терския съвет (МС) – 
спрямо сегашните 91,07 
млн. лв. ,  за 2019 г.  са 
предвидени 95,086 млн. лв. 
Приходите на МС са 14,2 
млн. лв., от които 10,1 – 
от собственост. За пер-
сонал се отпускат почти 
59 млн. лв. Според разпре-
делението на разходите 
по области най-много 
средства ще се отде-
лят за осъществяване на 
държавните дейности в 
страната – 27,2 млн. лв. 
За ремонт и строител-
ство на храмове и мана-
стири ще се отпуснат 
2,9 млн. лв. По 70 хил. лв. 
са предвидени за ремонт 
на молитвени домове на 
Католическата църква, 
на синагоги и на храмове 
на Арменската църква. 
460 хил. лв. се отпускат 
за ремонт и строител-
ство на молитвени до-
мове на Мюсюлманското 
вероизповедание. Допус-
ка се правителството да 
натрупа нови задължения 
в размер на 36,5 млн. лв.

С малко са увеличени 
парите за Президент-
ството – спрямо тазго-
дишните 6,668 млн. лв., за 
2019 г. са предвидени 7,3 
млн. лв., от които за слу-
жителите – 4,9 млн. лв. 
Тук са включени и капита-
лови разходи – 200 хил. лв., 
като те ще отидат за 
придобиване на дълго-
трайни активи и основен 
ремонт. Максималният 
размер на новите задъл-
жения, които могат да 
бъдат натрупани от ин-
ституцията през 2019 г., 
е 2,3 млн. лв.

След 30 часа дебати народните представители приеха бюджета за 2019 г. 

Според министър Владислав Горанов 2019 г. ще е спокойна 
финансова година
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Народното събрание 
одобри и собствения си 
бюджет, като Парламен-
тът получава повече пари 
спрямо 2018 г. – вместо 
62,150 млн. лв., за дого-
дина са разписани 79,3 
млн. лв. През 2019 г. де-
путатите ще може да 
натрупат нови разходи 
до 34,3 млн. лв. и дори да 
надвишат тази цифра с 
до 20%. Издръжката на 
персонала в НС ще струва 
15,5 млн. лв. 

Институцията на ом-
будсмана ще е с бюджет 
3,1 млн. лв., като от тях 
2 млн. лв. ще отидат за 
персонал. За съдебната 
власт приходите са из-
числени на 116 млн. лв., 
от които 100 млн. лв. от 
съдебни такси, а разходи-
те – на 704,3 млн. лв., от 
тях капиталовите разхо-
ди – 26,3 млн. лв. Консти-
туционният съд ще може 
да изхарчи 3,3 млн. лв., 
от които за персонал са 
предвидени 2,9 млн. лв. 

Бюджетът на МВР 
продължава да расте. 
Преди  няколко  години 
той надмина 1 млрд. лв. 
За 2018 г .  Вътрешно-
то министерство има-
ше да харчи близо 1,3 
млрд. лв., а планирани-
те за 2019 г. разходи са 
1 514 790 200 лв. От тях 
над 1,338 млрд. са за за-
плати. 

44 млн. лв. ще бъдат 
приходите в Министер-
ството на отбраната, 
от които 29,3 млн. лв. ще 
дойдат от собственост 
на  ведомството .  1 , 4 
млрд. лв. ще бъдат раз-
ходите в бюджета, 996 
млн. лв. от тях ще оти-
дат за персонал. През 
бюджета се отпускат 
14,7 млн. лв. на Национал-
ния военен университет 
„Васил Левски“, почти 7,5 
млн. лв. на Военната ака-
демия „Г. С. Раковски“ и 5,8 
млн. лв. на Висшето воен-
номорско училище „Н. Й. 
Вапцаров“.

Министерството на 
правосъдието за 2019 г. 
е с приходи 61,5 млн. лв., 
като 61,2 млн. лв. от тях 
ще са от държавни такси. 
274,8 млн. лв. са разходи-
те на ведомството. За 
персонал държавата от-
пуска почти 200 млн. лв. 
Най-голям дял от разхо-
дите министерството 
ще отдели за политика 
в областта на изпълне-
нието на наказанията – 
171,3 млн. лв. В разходите 
са включени средства за 
увеличаване на персонала 
на ГД „Изпълнение на на-
казанията“ със 134 служи-
тели и на ГД „Охрана“ с 66 
бройки.

В Министерството 
на външните работи ще 
влязат 59,7 млн. лв., като 
най-голяма част от тях 
са от държавни такси 
– 47,7 млн. лв. Разходи-
те там са 132,6 млн. лв. 
Министерството на фи-
нансите е с планирани 

приходи от държавни так-
си – 114 млн. лв. и 521,2 
млн. лв. разходи.

М и н и с т е р с т в о т о 
на транспорта, инфор-
мационните техноло-
гии и съобщенията през 
2019 г. ще има приходи 
от 52,8 млн. лв. и разхо-
ди – 267,2 млн. лв. Дър-
жавата ще отпусне за 
персонал 33,4 млн. лв., а 
за субсидии са предвиде-
ни 196,4 млн. лв., от кои-
то за „БДЖ Пътнически 
превози“ са 175 млн. лв., 
а за „Български пощи“ – 
21,4 млн. лв. За политики 
в областта на транспор-
та догодина ще бъдат 
дадени 223,7 млн. лв. За 
подобряване на транс-
портната достъпност и 
интегрирано управление 
на водните ресурси са 
отделени 467,5 млн. лв. 

За Министерството 
на околната среда и во-
дите са определени 51,9 
млн. лв. приходи, като 51,3 
млн. лв. са от данъчни 
такси. Разходите са 52,6 
млн. лв. За персонал ще 
се отделят 31,7 млн. лв. 
За опазване на околна-
та среда има 26 млн. лв. 
През 2019 г. институция-
та може да натрупа нови 
задължения за разходи в 
размер на 20 млн. лв. 

В Министерството 
на енергетиката 155,2 
млн. лв. са приходите, а 
84,7 млн. лв. – разходи-
те. За субсидии и текущи 
трансфери за нефинан-
сови предприятия ведом-
ството ще изразходва 
39,4 млн. лв. 80,3 млн. лв. 
отпуска държавата за 
устойчиво и конкуренто-
способно енергийно раз-
витие. 

Министерството на 
икономиката е с одобрени 
приходи от 26 млн. лв. По-
голямата част от тях ще 
дойдат от държавни так-
си. Разходите в бюджета 
са 84,2 млн. лв., от тях за 
персонал 33,7 млн. лв., а за 
политика в областта на 
устойчивото икономиче-

ско развитие и конкурен-
тоспособност държавата 
предвижда 62,3 млн. лв. 

За политики в облас-
тта на земеделието и 
селските райони са пред-
видени 137,8 млн. лв., за 
рибарството и аквакул-
турите – 5,7 млн. лв. и 
за съхраняването и уве-
личаването на горите 
и дивеча – 26,9 млн. лв. 
149,3 млн. лв. са приходи-
те в бюджета на Минис-
терството на земедели-
ето, храните и горите, а 
разходите – 192,8 млн. лв., 
като държавата отпуска 
107,3 млн. лв. за заплати 
там.

Един от най-сериозно 
увеличените бюджети, 
предвид заложените прио-
ритети за 2019 г., е този 
на Министерството на 
труда и социалната по-
литика. Бюджетът на ве-
домството ще се увеличи 
със 190 млн. лв. Приходи-
те там са 306,5 млн. лв., 

а разходите 516,6 млн. лв. 
и от тях за персонал – 
46,1 млн. лв.

Най-скромната финан-
сова рамка е тази на Ми-
нистерството на тури-
зма с приходи 9,8 млн. лв. 
и 19,3 млн. разходи. За 
персонал там ще израз-
ходват 2,9 млн. лв., а за 
политика в областта на 
устойчивото развитие 
на сектора – 16,7 млн. лв. 
Максималният размер 
на новите задължения за 
разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 
2019 г., е 16,3 млн. лв. 

Министерството на 
културата за 2019 г. ще 
привлече 26 млн. лв, от 
тях 25,8 млн. лв. ще дой-
дат от собственост. 
194,3 млн. лв. са разходи-
те, в голямата си част за 
персонал – 115,6 млн. лв. 
За създаване и популя-
ризиране на съвременно 
изкуство в страната и в 
чужбина и достъп до ка-

чествено художествено 
образование в бюджета 
се отпускат 168,3 млн. лв. 

Приходите в бюджета 
на Министерството на 
образованието и науката 
са в размер на 14,8 млн. лв., 
13,8 млн. лв. от тях ще 
дойдат от собственост 
на институцията. На фона 
на тази цифра разходите 
са 664,9 млн. лв., като 
372,5 млн. лв. от тях оти-
ват само за учители и пер-
сонал. Други 551,3 млн. лв. 
са заложени за трансфери 
за Българската академия 
на науките (БАН) и дър-
жавните висши училища. 
За БАН са предвидени 94,1 
млн. лв., а от висшите учи-
лища най-много ще получи 
Софийският университет 
„Св. Климент Охридски“ – 
66,1 млн. лв. 

Депутатите одобриха 
и бюджета на Министер-
ството на здравеопазва-
нето, където приходите 
ще са 37,5 млн. лв., от 

които 29,2 от държав-
ни такси. 548,5 млн. лв. 
са разходите, от които 
се разпределят 245 ,9 
млн. лв. за персонал и 
392,6 млн. лв. за полити-
ка в областта на диагно-
стиката и лечението.

Промяна на закони

В преходните и заклю-
чителните разпоредби на 
Закона за бюджета бяха 
направени промени и в 
други нормативни акто-
ве. Парламентът отне на 
омбудсмана правото да се 
вози в кола на Национална-
та служба за охрана. Де-
путатите гласуваха окон-
чателно и субсидията за 
партиите да остане 11 лв. 
за всеки получен глас.

Мнозинството одобри 
и отделянето на Нацио-
налния институт по ме-
теорология и хидрология 
от Българската академия 
на науките от 1 януари 
2019 г. Институтът ще 
излезе от структурата 
на БАН с цялото си иму-
щество, с всички права 
и задължения, както и с 
членството във всякакви 
международни организа-
ции. С промени в Закона 
за държавния служител 
се забранява на пенсио-
нери да работят в дър-
жавната администрация. 
Общо 250 служители ще 
трябва да напуснат МВР 
от следващата година, 
подобна е и ситуацията 
в Министерството на 
отбраната. Мярката е 
насочена най-вече срещу 
„младите“ пенсионери от 
системите за сигурност, 
които след пенсиониране 
започват работа в адми-
нистрацията. В цялата 
държавна администрация 
работят над 1600 пенси-
онери. Промените няма да 
засегнат работещите по 
трудов договор.Общата субсидия на общините за 2019 г. e в размер на 3,2 млрд. лв.

Снимки в. „Строител“
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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.

СК „Път Строй Инвест“ ООД
Златна награда във Втора група „Строежи 
от транспортната инфраструктура“, раз-
дел „Малки строители“

Обхватът на СК „Път Строй Инвест“ ООД 
е строителство, реконструкция и ремонт на 
пътища и прилежащата им инфраструктура. 
Компанията се занимава със зимна поддръжка 
на шосета, с изграждане на сгради от благо-
устройствената и хидротехническата инфра-
структура, като се стреми и към опазване на 
околната среда. Фирмата извършва строител-
ство и възлагане на жилищни и нежилищни зда-
ния, специализирани и довършителни, както и 
озеленяване.

Инж. Донка Петкова, управител на СК „Път Строй Инвест“ ООД:

Мартин Славчев

Инж. Петкова, как оценява-
те наградата, която получи-
хте по време на традиционния 
Бал по повод Деня на строите-
ля? 

Оценявам високо наградата 
на Камарата на строителите 
в България (КСБ) за доброто 
представяне на СК „Път Строй 
Инвест” ООД в областта на 
транспортната инфраструкту-
ра. За нас това отличие е моти-
вация да работим още по-усърд-
но и упорито. Искам сърдечно да 
благодаря от мое име и от име-
то на екипа, с който работя, на 
КСБ за тази висока оценка. Ще 
положим всички усилия да оправ-
даем доверието на Камарата.

Представете се с няколко 
думи, как се насочихте към 
строителството?

Родена съм през 1980 г. в 
Стара Загора. Завършила съм 
Строителния техникум в гра-
да, който сега е Професионална 
гимназия по строителство, ар-
хитектура и геодезия (ПГСАГ) 
„Лубор Байер“, със специалност 
„Транспортно строителство“. 
След това продължих образо-
ванието си в Минно-геоложкия 
университет „Св. Иван Рилски“ 
– „Маркшайдерство и геодезия“. 

Семейна съм. Имам син, 
който през 2019 г. ще завърши 
ПГСАГ „Лубор Байер“ със специ-

алност „Транспортно строител-
ство“. 

От дванадесет години рабо-
тя и се развивам в сферата на 
транспортната инфраструкту-
ра. От дете съм влюбена в път-
ното строителство. Помня кол-
ко се радвах на хората по пътя, 

облечени с оранжеви дрехи, и 
казвах, че един ден и аз ще бъда 
като тях. Пристъпвайки за пър-
ви път прага на Строителния 
техникум, когато трябваше да 
избера къде да продължа свое-
то образование след осми клас, 
аз се захласнах в чертежите и 
макетите по стените и в този 
момент разбрах, че това е мое-
то призвание.

Кои са най-интересните 
обекти, върху които компани-
ята е работила? 

Не мога да отделя обектите 
по това кой е по-интересен. Във 

всеки един влагам сърце, стара-
ние и отговорност. Всеки е ва-
жен и интересен за мен и ни учи 
на нещо ново. За мен и за екипа, 
с който работя, всеки обект е 
част от нас. 

Кое за Вас е предизвикател-
ство в професията? 

В днешно време едно от 
големите предизвикателства 
в строителството е създа-

ването и поддържането на 
професионален екип. За мен е 
радост и чест, че в СК „Път 
Строй Инвест“ ООД работят и 
се развиват професионалисти 
с индивидуален подход и рацио-
нално мислене! Голямо предиз-
викателство също е усъвър-
шенстването на качеството 
на изпълнените обекти, спазва-
нето на сроковете и темпото 
на работа.

Каква според Вас е ролята 
на Камарата на строителите 
в България? 

За мен КСБ е основен фактор 
в нашия бранш. Според мен една 
от важните роли на КСБ е тази 
да поддържа информираността 
на своите членове, също така 
да отстоява техните интере-
си и да стимулира развитието 
както на големите, така и на 
малките строители.

Какво е Вашето мнение за 
в. „Строител”? 

Вестник „Строител“ отра-
зява случващото се в професио-
налния бранш. Информира ни за 
иновации в сектора, промени и 
новости в законовите разпо-
редби. Смятам, че изданието е 
портал към новите хоризонти в 
строителния бранш.

Какво бихте искали да спо-
делите с нашите читатели? 

С наближаването на Колед-
ните празници бих искала да 
пожелая на всички читатели 
и колеги преди всичко здраве, 
топлота и мъдрост. Нека след-
ват мечтите си и поставените 
цели. Желая много професионал-
ни успехи и все по-високи резул-
тати!

К АМАРА НА С ТРОИТЕ ЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

)

)

Текущ ремонт на тротоарна настилка на  
ул. „Жорж Папазов“ пред блок №20, Ямбол

Текущ ремонт на съществуваща алея  
в градския парк на Ямбол

Ремонт, рехабилитация и реконструкция на алеята, свързваща  
ул. „Димитър Благоев“, ул. „Боровец“ с обходен път „Изток“, изграждане 
на тротоар и велосипедна алея - първи етап
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Георги Сотиров

Проф. Янев,  имате 
доста натоварена про-
грама през няколкото дни, 
за които сте в родината. 
Няма как да не спомена, 
че тя започва с интервю 
за в. „Строител”, на след-
ващия ден по график пред-
ставяте новата си книга 
„Конструктивен поглед”, а 
след това…

На третия ден в 5 ч. 
сутринта летя за Токио. 
Имам много добри профе-
сионални отношения от 
поне 30 години с японските 
си колеги. Те проявяват ин-
терес към работата на об-
щинския Отдел по мостове 
в Ню Йорк, който аз основах 
през 1988 г., както и към 
Секцията по управление и 
инспекция на мостове, коя-

то ръководех, отговаряща 
административно за 800 
съоръжения в мегаполиса. 
Общият брой на мостовете 
в Ню Йорк е около 2200, но 
за останалите 1400 съоръ-
жения се грижат други соб-
ственици – щатът Ню Йорк, 
Метрополитенът и т.н. 

Всяко строителство 
на нов мост е огромен ан-
гажимент към бъдещето. 
Защото това съоръжение 
неминуемо ще промени ра-
дикално географията и връ-
щане към изходната точка 
преди изграждането му е 
невъзможна. В момента в 
Япония, където са майсто-
ри в поддържането на съоръ-
женията и винаги са безком-
промисни в работата си, си 
дават сметка, че след като 
конструкциите остареят, 
нарастват и грижите за 
тях. И в този смисъл те се 
учат от нашата 50-годишна 
практика в сферата на под-
държането на мостовете. В 
Токио ще обсъдя с японските 
си колеги техните идеи, ще 
набележим разликите между 
американската и японската 
система, плюсовете и ми-
нусите, така че ползата да 
бъде взаимна.

Безспорно Вие сте 
гражданин на света. За-
това не мога да не Ви по-
питам какво мислите за 
китайското чудо в мос-
тостроенето: Хонконг 

– Макао, със смайващата 
дължина от 52 км?

Колосално постижение. 
В курса по управление и 
проектиране на мостове, 
който водя в Колумбийския 
университет, обучавам по 
24-ма студенти. Понякога 
19 от тях са били от Китай. 
Но броят им през тази и 
миналата година критично 
намаля.

При последното ми по-
сещение в Китай, като ви-
дях какво строят в Шанхай, 
Пекин и другаде, започвам 
да мисля, че е крайно време 
вместо техните младежи 
да идват да се учат от мен, 
аз да започна да посещавам 
техните университети.

Има много публикации 
в българските медии и в 
професионалните издания 
за Вашата дейност, но 
като че ли Вие сте по-из-
вестен по света, отколко-
то в родината си. Все пак 

представяте новата си 
книга у нас.

Вероятно това се дъл-
жи на факта, че основната 
ми дейност през годините 
беше свързана с мостовете 
на Ню Йорк. Моята амбиция 
е чрез „Конструктивен по-
глед“ да разкажа на хората 
в България за моя опит на-
вън – един символичен мост 
от мястото, където съм, до 
тук. 

Ню Йорк е архипелаг 
и е разположен на някол-
ко острова с пет големи 
квартала, от които само 
„Бронкс“ е на континента. 
Известният Манхатън е 
остров, „Куинс“ и „Бруклин“ 
са на Лонг Айлънд, да не за-
бравяме и Статън Айлънд. 
Мостовете са ключови за 
функционирането му. Всички 
градове, които имат таки-
ва съоръжения, са много по-
интересни и динамични от 
населените места без виа-
дукти. Дори София, през коя-

то не минава голяма река, е 
известна с Лъвов мост и с 
Орлов мост, които са сред 
най-известните й обекти.

Първата ми книга „Уп-
равление на мостовете”, 
която според мен заживя 
самостоятелен живот, 
стана приложима навсякъде 
и устоя на времето, без да 
остарява. В нея проследя-
вам живота на мостовете 
като цикъл – проектиране-
то, строежа, експлоатаци-
ята, поддръжката, ремонта 
и подновяването. Тази книга 
е много популярна и в Китай, 
от който, отново ще повто-
ря, трябва да започнем да се 
учим. 

Цинхай – Тибетската 
железница свързва Синин, 
провинция Цинхай, с Лхаса, 
Тибетския регион. Това е 
най-високата железопътна 
линия в света, преминава-
ща на над 4000 м надмор-
ска височина. Ще може ли 

Проф. д-р инж.  Божидар Янев, хоноруван професор в Колумбийския университет и Нюйоркския университет:

Божидар Янев е роден в София през 1947 г. Той завършва средното си образование със златен 
медал, а през 1970 г. се дипломира като строителен инженер-конструктор във Висшия инсти-
тут по архитектура и строителство (сега УАСГ) и започва работа в Института по строителна 
кибернетика. През 1972 г. постъпва в следдипломната програма на Строителния факултет на 
Колумбийския университет в Ню Йорк, а четири години по-късно той защитава доктората си. 

От 1978 г. Янев е инженер-изследовател в Земетръсния инженерен център на Калифорний-
ския университет в Бъркли. Там той анализира поведението на конструкции при симулирани 
земетресения. През 1989 г. създава Секцията по инспекция и управление на мостове в новоосно-
ваното Бюро по мостовете към Транспортния отдел на общинските власти в Ню Йорк. 

Води курс по управление на мостове в различни университети. Изнася лекции в Япония, 
Франция, Англия, Китай, Дания. През 2008 г. УАСГ го удостоява с научната степен „Доктор 
хонорис кауза”.

и България някой ден да се 
похвали с такова съоръже-
ние?

Това е едно от гигант-
ските строителни пости-
жения на Китай. Всяка стра-
на проектира съоръженията 
си съобразно своите нужди 
и финансови възможности, в 
конкретните условия, за да 
може после да ги управлява 
по-най добрия начин.

Завършили сте висше-
то си образование в София 
с висок успех. Това даде ли 
Ви добра основа, за да се 
изявите като специалист 
в САЩ?

В България завърших 
специалност „Промишлено 
и гражданско строител-
ство“, с дипломен проект 
по стоманени конструкции. 
Това, което научих във ВИАС 
(УАСГ), беше отлична осно-
ва, за да работя зад океана. 
Бях наясно с това, защото 
имах база за сравнение. 
Моят баща инж. Симеон 
Янев се е дипломирал в Ко-
лумбийския университет. 
Като се върнал в България, 
построил първия у нас бето-
нен път между Пазарджик и 
Пловдив. Той е публикувал 

първите инженерни табли-
ци и беше много уважаван 
пътен инженер. Строил е 
пътища в Ирак и Тунис и 
непрекъснато твърдеше, че 
трябва в максимална сте-
пен да ползвам наученото 
във ВИАС.

Доста мостови съоръ-
жения в България се нуж-
даят от ремонтни работи 
или цялостна реконструк-
ция. Вашият професиона-
лен опит на инженер би 
ли могъл да бъде полезен и 
тук?

Определено да. Мъд-
ростта печели като използ-
ва и доброто, и лошото от 
даден опит. Съвременното 
управление на мостовете 
на САЩ датира точно от 
50 години. То започна да се 
развива след голяма ката-
строфа и през тези пет де-
сетилетия еволюира само 
след инциденти. Така стана 
сега и в Европа, след падане-
то на моста в Генуа. 

Това, че в България се 
забелязват проблеми в със-
тоянието на мостовете, е 
обезпокоително, но инженер-
ните екипи си разбират от 
работата. Истината е, че 
инфраструктурата издържа 
дълъг период от време без 
поддръжка, но деградацията 
изведнъж започва и бързо се 
ускорява. И когато това 
стане, вече е късно. Затова 
препоръчвам на колегите в 
България да бъде извършена 
една подробна инженерна 
инвентаризация на всички 
съоръжения, така че инфор-
мацията, която ще се на-
трупа, да бъде коректна от 
всички гледни точки.

Снимки авторът

Проф. Добрин Денев бе сред гостите на представянето на книгата на проф. д-р инж.  Божидар Янев „Конструктивен поглед“
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Елица Илчева

„Михайло Парашчук: ук-
раинският скулптор, пре-
образил София“ е заглави-
ето на изложбата, с която 
се отбелязха 100 години 
от установяването на ди-
пломатически отношения 
между България и Украйна 
и 140 г. от рождението на 
твореца. Тя бе подредена 
в Централния дом на архи-
текта и даде повод да се 
вгледаме във фасадите на 
не една и две сгради, как-
то и в живота на човека 
с неоценим принос за ви-
зиите им. Талантливият 
художник работи основно 
в портретния жанр и мону-
ментално-декоративната 
скулптура, като майстор-
ски преосмисля средства-
та на старите художест-
вени стилове – барок и 
класицизъм – и достига 
голямо разнообразие на 
пластичната интерпре-
тация на образа.

Изследователите на 
неговото творчество Бо-
гдан Хаваривски и Михаил 
Онискив пишат в книгата 
„Украинецът Михайло Па-
рашчук: връстник на бъл-
гарската свобода, стра-
далец на нашата съдба“, 
че Парашчук обединява 
експресията и динамика-
та със статичността 
и равновесието, създава 
синтез между традиция-
та и иновацията, разкри-
ва борбата между про-
тивоположностите, чрез 
контраста и трагизма 
достига до красотата и 
хармонията. „Независимо 
от всичко това, в основа-
та на неговите търсения 
остава винаги човекът 
като първоелемент от 
народа, от който сам той 
произхожда и в който пре-
минава”.

Михайло е роден на 
16 ноември 1878 г. в с. 
Варваринци, Тернопилска 
област. Той получава пър-
воначалното си художест-
вено образование в Кра-
ков. През 1910 г. завършва 
Академията „Жюлиен“ в 
Париж, майсторството 
си усъвършенства при 
Огюст Роден. От 1911 до 
1913 г. живее в Киев, а през 
1921 г. пристига в София.

Петко Атанасов – пре-
водач, журналист, укра-
инист и приятел на Па-
рашчук, разказва, че още 
първите му учители – пол-
ският резбар Кинделски 
и фигуралистът Вуйцик, 
оценяват високо неговия 
талант и го изпращат 
в Краков да се учи, а по-
късно го забелязва и проф. 
Венцел, преподавател във 
Виенската художестве-
на академия. След като 
20-годишен се озовава в 
Лвов и заедно с Антон По-
пел прави паметника на 
Адам Мицкевич – един от 
най-красивите монументи 
на великия поет в Европа, 
културната обществе-

ност на града е възхите-
на от неговия талант, а 
видни меценати го изпра-
щат да следва в Париж. 
Там той учи в частната 
Художествена академия 
„Жулиен“ при проф. Верле, 
а световноизвестният 
Огюст Роден го допуска в 
своето ателие.

След завършването на 
Академията Парашчук се 
установява в Мюнхен и 
преподава в Института 
за приложни изкуства. За 
кратко се връща в Киев, 
но е преследван от цар-
ското правителство, тъй 
като го смятат за немски 
шпионин, и отива в Авс-
тро-Унгария. По време на 
Първата световна война 
творецът служи във Во-
енното комендантство, 
а по-късно работи в Чер-
вения кръст. В лагера за 
военнопленници от ру-
ската армия в Раштат 
той организира ателие и 
работилници по рисуване, 
резба и художествена ке-
рамика, където мнозина 
млади украинци са имали 
възможност да усвояват 
различни занаяти.

Пристига в страната ни 
като представител на 
Червения кръст

и среща в София мнози-
на свои приятели от Мюн-
хен – арх.Тодор Горанов, 
художниците Александър 
Миленков и Константин 
Щъркелов, драматичния 
артист Сава Огнянов. В 
Германия по инициатива 
на Парашчук те са съз-
дали украинско-българско 
дружество и решават да 
го възстановят в София 
на всяка цена. Парашчук 
се съгласява да остане в 
България временно, а след 
това и завинаги…

Социалдемократ по 
убеждения, прави скулпту-
рен портрет на Димитър 
Благоев и присъства на 
погребението на Дядото, 
с което си навлича едно 
системно преследване. 
Но поклонниците на изку-
ството у нас оценяват 

неговия талант, което му 
дава възможност да рабо-
ти. Той вае бюстове от 
натура на Цанко Церков-
ски, Стилиян Чилингиров, 
Йордан Пекарев (по-късно 
Парашчук се жени за дъ-
щеря му Цветана Пекаре-
ва). Моделира образите на 
Пейо Яворов и Гоце Делчев. 
Създадената от Парашчук 
стилизирана глава-баре-
леф на Христо Ботев е 
единствената и неповто-
рима творба у нас от този 
род. На украинеца българи-
те дължат бюста на Сте-

фан Караджа, барелефа на 
Алеко Константинов (на 
паметника в Пазарджик), 
но все пак най-ценното 
наследство, което ни ос-
тавя, е това по сградите.

Творецът идва у нас 
в началото на преломен 
момент в историята на 
тукашната архитектура, 
когато се поставя остро 
въпросът за сътрудни-
чество между архитекта 
и художника монумента-
лист. И ако през 1922 г. – 
1944 г. в страната ни са 
били създадени най-добри-
те образци на „синтеза“ 
на декоративното изку-
ство и архитектурата, 
това до голяма степен се 
дължи на Парашчук. 

Той въвежда за пръв път в 
България изработването 
на макети за монументал-
ни сгради. 

Прави и предварител-
ни проучвания на архи-
тектурни и скулптурни 

елементи, налага се с 
творческия си подход при 
художественото оформяне 
на обекти в София, като 
печатницата на Стайков 
(фигурата на Гутенберг), 
къщата резиденция на 
Хаджипетрови, дома на 
д-р Стамболиев, Дома на 
правниците, Банката за 
земеделски кредит, както 
и на Българската търгов-
ско-индустриална камара 
в Бургас, Унгарската и 
Френската легация.

Българските архите-

кти възлагат на украине-
ца украсата на монумен-
тални сгради като тази 
на БНБ, където създава 
декоративните мотиви с 
лъвове на „потъващите“ 
врати и зодиакалния ча-
совник в оперативната 
зала, композира разкош-
ния хол на втория етаж с 
колоните и капителите, 
Съдебната палата – с ори-
гиналните орнаментирани 
рамки на парадните вра-
ти и Министерството на 
отбраната. Във Военната 
академия „Г. С. Раковски“ 
той прави неповторими-
те релефи по сюжети от 
българската история във 
входното антре, разполо-
жени над петте врати. 
Единият е „Аспарух минава 
Дунава“, а за направата на 
втория – „Цар Симеон пред 
стените на Цариград“, Па-
рашчук е ходил специално 
в Истанбул. Не по-малко 
ценен е третият релеф – 
„Отбраната на Шипка“.

Някои здания в София, 

„Парашчук сложи истинското начало на архите-
ктурната скулптура у нас“, са думите на арх. проф. 
Димитър Цолов. 

„В украсата на сградите по-добър от него няма“, 
отбелязва народният художник Андрей Николов.

„Парашчук е виртуоз в украсата на сградите. 
Всички други бледнеят”, заявява проектантът на 
СУ „Кл. Охридски“ арх. Константинов.

в художественото офор-
мяне на които е участвал 
скулпторът, са частично 
или изцяло разрушени при 
бомбардировките, като 
парадната зала на БАН, 
Алианс Франсез, Дома на 
славяните, театър „Роял“ 
(сега театър на Българ-
ската армия). Неслучайно 
гости на София и България 
се спират и разглеждат 
фасадата на Народната 
библиотека „Св. св. Кирил 
и Методий“ с майсторски 
изработените капители 

и входни врати. И до днес 
вниманието привиличат и 
модернизираните капите-
ли за пиластрите, които 
красят сградата на На-
родното събрание на „Княз 
Ал. Дондуков“ 1. 

Негови са и 

съвършените орнаментал-
ни картуши над входа на 
Ректората на Софийския 
университет „Св. Климент 
Охридски“, 

както и капителите и 
вратите.

В Националния музика-
лен театър „Стефан Ма-
кедонски“ работа на Па-
рашчук са 14-те маски под 
тавана и двете компози-
ции над официалните ложи, 
представляващи младеж и 
девойка, които поддържат 
лавров венец, с отвор по 
средата за прожектор. 
Той оригинално е модели-
рал плафона в залата на 
кинотеатър „Македония“ 
с изобразеното върху него 
българско хоро, а в българ-
ски стил е изработил фи-
гурната композиция над 
сцената на Малък градски 
театър „Зад канала“ – де-

войка в национална носия, 
момък с гъдулка и лък.

От обектите в про-
винцията вниманието 
привличат театралният 
салон и фоайетата на 
читалището в Провадия 
– същинско бижу на плас-
тичното декоративно 
изкуство, фасадата, фо-
айетата и малката те-
атрална зала на Двореца 
на културата в Перник, 
Дворецът на профсъюзи-
те във Велинград, Домът 
на културата в Кърджали, 

художественото оформле-
ние на Дунав мост – два-
та портала на българския 
и румънския бряг, и орлови-
те глави по цялата дължи-
на на съоръжението.

Макар и гост на стра-
ната ни, Парашчук се проя-
вява като последователен 
патриот и деен общест-
веник. Той помага за ус-
тановяване на контакти 
между украинските тър-
говски организации и бъл-
гарските кооперации за 
взаимни доставки на сто-
ки. В началото на 30-те 
години на миналия век се 
проявява и като радетел 
за българо-югославското 
сближаване. 

Той е търсен като 
незаменим помощник на 
изтъкнатите наши архи-
текти и след Втората 
световна война. През ес-
ента на 1963 г. 85-годиш-
ният скулптор е изпратен 
на почивка в Баня, Карлов-
ско, за да може след това 
да започне работа върху 
паметника на хан Аспа-
рух. Там, на 24 декември, 
той умира. Посмъртно е 
награден с орден „Кирил и 
Методий“ I степен. 
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Георги Сотиров

За шеста поредна 
година във Варненския 
свободен университет 
„Черноризец  Храбър “ 
се  проведе състеза-
нието за  креативни 
умения Varna Spaghetti 
Engineering. В него се 
включиха 24 отбора. 14 
от тях бяха съставени 
от представители на 
професионалните гим-
назии по строителство, 
архитектура и геодезия 
от Варна, Бургас, Стара 
Загора, Шумен, Кърджа-
ли, София, Велико Търно-
во и Пловдив, а в шест 
интердисциплинарни 
екипа участваха сту-
денти по строителство 
и архитектура от ВСУ 
„Черноризец Храбър“ . 
Имаше и 4 отбора от 
чуждестранни студенти 
от Украйна.

Официалният старт 
на надпреварата бе да-
ден от президента на 
ВСУ проф. д.ик.н. Анна 
Недялкова. Мостовете 
от спагети, направени 
на тазгодишното изда-
ние на състезанието за 
креативни умения, из-
държаха на натоварване 
над 12 кг. Журито беше 
съставено от изявени 
специалисти на стро-
ителния бранш и пред-
ставители на местна-
та власт с председател 
арх. Виктор Бузев – гла-
вен архитект на община 
Варна. От ОП на КСБ – 
Варна, в журито участ-

ваше Руси Русев. 
Тазгодишното изда-

ние на Varna Spaghett i 
Engineering бе посвете-

но на покойния проф. д-р 
инж. Петър Стайков – 

дългогодишен препода-
вател във ВСУ, един от 

Отличените на призовите места в състезанието получават възможността 
да се запишат без приемен изпит във ВСУ „Черноризец Храбър“ 

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

Доц. Кичекова, как ще комен-
тирате шестото издание на със-
тезанието за креативни умения 
Varna Spaghetti Engineering?

Състезанието се превърна в 
наша визитна картичка, защото 
чрез участието си в него млади-
те хора успяват да се докоснат 
до атмосферата в университе-
та и сами да пожелаят да бъдат 
част от академичната общност 
на ВСУ „Черноризец Храбър”. Това 
е поле за изява на креативността 
и новаторството - нещо, на което 
изключително много държим в ра-
ботата си със студентите. Няма 
да се уморя да повтарям, че ние 
градим новото поколение български 
строители и архитекти – новато-
ри с респект към традициите.

Иновативните методи дават 
добри резултати не само в стро-
ителния бизнес, но явно и при ра-
ботата с Вашите студенти. 

Да, в контекста на казаното 
по-горе иновативните методи, 

премерено комбинирани с класи-
ческата методика, дават добри 
резултати, защото по този на-
чин подходът е многопластов и 
адаптиран към специфичните по-
требности на всеки студент. А и 
на какво друго, освен на универси-
тет, му подхожда да бъде двига-
тел на иновациите? Ние работим 

с млади хора. Много е важно те да 
добият базови знания и умения, но 
също така трябва да стимулира-
ме тяхното въображение, да дава-
ме поле за изява на творческите 
им заложби, да ги подкрепяме по 
пътя им към успешна не само про-
фесионална, но и личностна реа-
лизация.

Професията на строителя е 
изконна за България. Дори само 
ако си припомним уста Кольо Фи-
чето и неговата знакова реплика 
при строежа на моста за 700 000 
гроша.  За големия строител и 
неговия мост известният пъте-
шественик Фелис Каниц казва: 
„И тоя скромен човек в потури 
и абичка не знае, че с Беленския 
си мост е построил най-голяма-
та хидравлическа постройка на 
Балканския полуостров, изключая 
Цариград”. 

Уста Кольо Фичето е ембле-
ма не само за строителите, той 
е на българщината, на любовта 
към занаята, на мъжката дума и 
на онова себераздаване, което ни 
става все по-чуждо в последните 
години. Разбира се, че професия-
та е изконна не само в България. 
Смисълът на думите строя, градя, 
изграждам излиза от контекста на 
строителството и отдавна те са 
придобили всеобхватно значение. 
За мен е истинско удоволствие, че 

професионалният ми път е свързан 
с толкова смислено занимание, как-
вото е строителството. На това 
се опитвам да науча и студенти-
те – да бъдат прецизни, да бъдат 
добри в това, което правят, да 
подхождат отговорно, да държат 
на думата си. 

Шестото международно със-
тезание, което ВСУ „Черноризец 
Храбър” организира, завърши. 
Освен емоциите за състезатели 
и гости какви са Вашите профе-
сионални изводи от работата на 
участниците?

Изводите ми са, че това е чу-
десна инициатива, която трябва 
да продължи. Виждам пламъка в 
очите на тези млади хора, които 
творят, и това ме прави опти-
мист за бъдещето на строителния 
бранш, защото само след 4 години 
те ще излязат на пазара на тру-
да и ще заявят професионализъм 
и качества, които ще им отворят 
много врати.

проектантите и строи-
телите на емблематич-
ния за Варна Аспарухов 
мост. Затова и задача-
та на всички състеза-
ващи се отбори – уче-
нически и студентски, 
бе да се изгради мост 
от спагети, който да 
отговаря на три крите-
рия: носимоспособност, 
икономичност и атрак-
тивност. Най-стабилна-
та конструкция, която 
отговаряше на всички 
условия, построи екип 
„Боляри“ от Професио-
налната гимназия по 
архитектура,  строи-
телство и геодезия във 
Велико Търново. 

С ъ с  с п еци а л н ат а 
награда на ОП на КСБ 
– Варна, беше отличен 
отборът на ПГСАГ „Ва-
сил Левски“ от морска-
та столица. Носител 
на приза „Мост на бъ-
дещето“ на ОП на КСБ 
– Варна, стана отборът 
Cat strоy от студенти 
3-ти курс във ВСУ „Чер-
норизец Храбър“, специ-
алност „Строителство 
на сгради и съоръжения“. 
Отличените на челните 
места ученици от про-
фесионалните гимназии 
получават възможност-
та да се запишат във 
ВСУ „Черноризец Храбър“ 
без приемен изпит. Те 
ще имат и отстъпка от 
първата такса за обу-
чение във ВСУ. Новост 
в рамките на събити-
ето беше специалният 
фотоконкурс за журна-
листи. В него ще бъде 
отличена най-добрата 
снимка, направена по 
време на строителство-
то и представянето на 
мостовете от спагети. 
Също така ще бъдат 
селектирани и още 11 
кадъра, които ще бъдат 
включени в благотвори-
телен календар. 
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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 31 декември 2018 г. 
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: Реконструкция на път PVN1112 (ос III-303 Градище 
– Овча могила – Драгомирово – ос III-302) в участъка от км. 12+316 до 
км. 22+744

Наименование: Строително-монтажни работи за обект: „Рекон-
струкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в с. Зимница, община 
Стралджа“

Наименование: Извършване на строително-монтажни работи по 
проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на 
Добрич“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020” с две 
обособени позиции

Наименование: Извършване на СМР /изграждане на втори, трети, 
четвърти и пети етаж, и всички довършителни работи, включително то-
плоизолация и мазилки по фасади на съществуваща сграда на обект: „Раз-
ширение и реконструкция на съществуваща сграда на Община Царево”

Наименование: Избор на изпълнител по договор с гарантиран резул-
тат за изпълнение и гаранционна поддръжка на енергоефективни мерки 
за хотел „Олимп"...

Наименование: Проектиране и изграждане на Комуникационно-тех-
нически център за осигуряване информационната сигурност на Медицин-
ски университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна

Наименование: Ремонт на покривно покритие и първи етаж от 
сградата на хотела във Военно-почивен дом „Созопол”

Наименование: Текущо поддържане и експлоатация на сградата на 
МЗХГ, гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55

Наименование:  Ремонт на целодневна детска градина „Индира Ган-
ди”, находяща се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI за детска градина, 
кв. 167 по план за регулация на гр. Правец, община Правец”, в изпълнение 
на проект...

Наименование:  Корекция на част от дере – с.Каблешково с участък 
в кв.67 по ПУП на с.Нови пазар, Община Черноочене

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

София Антонио Савова на 3 месеца страда от рядко сре-
щано заболяване на черния дроб – билиарна атрезия. За спа-
сяването на живота й е нужна скъпоструваща трансплан-
тация, която може да бъде извършена в клиника в Германия. 
Желаещите да помогнат могат да го направят, като дарят 
средства в българска валута по сметка: 

„Първа инвестиционна банка“ АД
BIC: FINVBGSF
IBAN: BG07FINV 9150 1317 2500 09

Възложител: Община Свищов
Oсн. предмет: 45233120
Прогнозна стойност: 6 331 850,00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 36
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие:     21/01/2019     
Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: Зала № 1 на адми-
нистративната сграда на Община Свищов, 
ул. „Цанко Церковски” № 2

Дата: 22/01/2019   Местно време: 10:00 
За контакти: Даниела Станкова, н-к отдел 
ОП
Факс: +359 63160504
Адрес: ул. „Цанко Церковски“ №2
Адрес на възложителя: www.svishtov.bg
Телефон: +359 63168111
E-mail: op@svishtov.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=880361&mode=view

Възложител: Община Стралджа
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 5 654 530,18 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 480
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие:    08/01/2019    
Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: Отварянето на 
офертите ще стане в сградата на общин-
ската администрация, гр. Стралджа, ул. 

„Хемус“ № 12, залата на Общински съвет – 
Стралджа.
Дата: 09/01/2019    Местно време: 10:00 
За контакти: инж. Петя Ангелова
Факс: +359 047616465
Адрес: ул. „Хемус“ №12
Адрес на възложителя: www.straldzha.net/
Телефон: +359 047616980
E-mail: straldjainf@yahoo.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=880536&mode=view

Възложител: Община Добрич
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 3 111 851,08 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 24
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие:   07/01/2019 
  Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: Община град До-
брич, ул. „България“ № 12, град Добрич, засе-
дателна зала

Дата: 08/01/2019   Местно време: 10:00 
За контакти: Весела Димитрова, Николай 
Великов 
Факс: +359 58600166
Адрес: http://www.dobrich.bg/
Адрес на възложителя: 
Телефон: +359 58600001
E-mail: dobrich@dobrich.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=880584&mode=view

Възложител: Община Царево
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 333 330 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 300
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие:   03/01/2019   
Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: Сградата на Общи-
на Царево, заседателната зала, фронт-офис 
в административната сграда на Община Ца-
рево, находяща се на ул. „Хан Аспарух” № 36, 

гр. Царево
Дата: 04/01/2019   Местно време: 14:00 
За контакти: инж. Златинка Кирякова; Мария 
Динкова
Факс: +359 59052003
Адрес: ул. „Хан Аспарух“ №36
Адрес на възложителя: www.tsarevo.net
Телефон: +359 59055051/ +359 59055045
E-mail: otdelpraven@gmail.com

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=880866&mode=view

Възложител: Община Правец
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 055 754,84 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 12
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие:  27/12/2018 
  Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: гр. Правец, пл. „То-
дор Живков” №6 , сградата на общинска ад-

министрация – Община Правец
Дата: 03/01/2019    Местно време: 10:30 
За контакти: инж. Парашкева Генчева
Факс: +359 71332433
Адрес: пл. „Тодор Живков“ №6
Адрес на възложителя: www.pravets.bg
Телефон: +359 889322934
E-mail: parashkeva.gencheva@pravets.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=880440&mode=view

Възложител: Община Черноочене
Oсн. предмет: 45246000
Прогнозна стойност: 452 776, 28 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 150

Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие:  27/12/2018    
Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: с. Черноочене, ул. 
„Шеста” №9 – заседателната зала на Общин-

ски съвет – Черноочене
Дата: 28/12/2018    Местно време: 11:00 
За контакти: инж. Николина Борисова – на-
чалник отдел ТСУ
Факс: +359 36916223
Адрес: ул. „Шеста“ №9

Адрес на възложителя: www.chernoochene.
com
Телефон: +359 36916163
E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=880432&mode=view

Възложител: Изпълнителен директор на Из-
пълнителна агенция „Военни клубове и воен-
но-почивно дело” – публичен възложител по чл. 
5, ал. 2, т. 12 от ЗОП.
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 463 600,83 лева
Краен срок за изпълнение:  Продължител-
ност в месеци: 99
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие:  03/01/2019 
 Местно време: 17:30 

Отваряне на офертите: гр. София, бул. „Цар 
Освободител” № 7
Дата: 04/01/2019    Местно време: 14:00 
За контакти: Надя Петрова
Факс: +359 29810731
Адрес: бул. „Цар Освободител“ № 7
Адрес на възложителя: 
Телефон: +359 29221767
E-mail: n_petrova@militaryclubs.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=880670&mode=view

Възложител: Медицински университет 
„Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна
Oсн. предмет: 71321000
Прогнозна стойност: 413 500 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 160
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 08/01/2019    
Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. Варна, ул. „Ма-

рин Дринов” №55 – Ректорат
Дата: 09/01/2019    Местно време: 14:00 
За контакти: Елена Панева
Факс: +359 52643116
Адрес: ул. „Марин Дринов” №55
Адрес на възложителя: http://www.mu-varna.bg/
Телефон: +359 52677054
E-mail: epaneva@mu-varna.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=880596&mode=view

Възложител: Изпълнителен директор на Изпълнител-
на агенция „Военни клубове и военно-почивно дело” – 
публичен възложител по чл. 5, ал. 2, т. 12 от ЗОП
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 390 665,86 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в 
дни: 60
Срок за получаване на оферти или заявления за 
участие: 03/01/2019   Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: гр. София, бул. „Цар Ос-

вободител” № 7 Дата: 04/01/2019   Местно време: 
14:00 
За контакти: Снежана Караиванова
Факс: +359 29810731
Адрес: бул. „Цар Освободител“ № 7
Адрес на възложителя: www.militaryclubs.bg
Телефон: +359 29221774
E-mail: s_karaivanova@militaryclubs.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=88
1010&mode=view

Възложител: Министерство на зеделието, 
храните и горите
Oсн. предмет: 45212350
Прогнозна стойност: 150 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 12
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 03/01/2019    
Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: Сградата на Ми-
нистерството на земеделието, храните и 

горите
Дата: 04/01/2019    Местно време: 11:00 
За контакти: Борислав Динов
Факс: +359 29813422
Адрес: бул. „Христо Ботев“ №55
Адрес на възложителя: http://www.mzh.
government.bg
Телефон: +359 298511346
E-mail: opop@mzh.government.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=881123&mode=view
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Пътуващият проект 
„Историята на чешкия 
дизайн. От кубизма до 21 
век“ е в София. Проектът, 
който е подготвен съв-
местно с Музея за прилож-
ни изкуства в Прага по по-
вод 100-годишнината от 
създаването на Чехосло-
вакия, включва отрязък от 
един век в периода между 
кубизма и съвремието, и 
се опитва да отговори на 
въпросите за това колко е 
бил популярен и какво от 
миналото е запазено до 
днес. Изложбата показва 
колекция с емблематични 

примери – предмети, кои-
то убедително са доказа-
ли своето качество във 
времето, дори и с това, че 
продължават да се произ-
веждат. 

Според Ива Кноблох, 
куратор от Музея за при-
ложни изкуства, посети-
телите имат възможност 
да научат за живота на 
една малка държава в сър-
цето на Европа посред-
ством предмети, които 
оформят нейното кул-
турно и цивилизационно 
наследство. Между експо-
натите са 

признатите за класика 
мебели 

като столовете Ton, 
колелото Favorit от 50-те 
години, известния ком-

плект от гарафи и чаши на 
Адолф Матура, наградени 

със златен медал на Ми-
ланското триенале през 

1960 г.
Специално място е от-

делено на кубистичните и 
други предмети на прилож-
ното изкуство от първа-
та половина на 20 век, 
които имат нов живот 
благодарение на компа-
нията Modernista. Можем 

да видим и кристалните 
съдове на Павел Янак, про-
словутия стол на Влас-
тимил Хофман, незамени-
мото кресло на Индржих 
Халабала или играчките на 
Ладислав Сутнар. Наред с 
това са показани и 

по-обикновени и малки 
предмети 

като джобното ножче 
„рибка“, механични моливи 
и надуваемите играчки 
Fatra от Либуше Никло-
ва, както и редица други 
„всекидневни уникати“. В 
селекцията попадат още 
творбата на Рони Плесъл 
– бирена чаша за Pilsner 
Urquell, както и примери 
за чисто нова визуална 
идентичност, подготве-
на от Якуб Короуш, Матей 

Хабера и Томаш Броусил 
за фирмата Primeros, за 
която те получават чеш-
ката награда Czech Grand 
Design 2017 в категорията 
„Графичен дизайн“.

Изложбата в Чешкия 

център не само е отво-
рена за посетители до 10 
януари, но и дава възмож-
ност да се закупят част 
от показаните неща в 
новооткрития там Czech 
Design Маг, където освен 
описаните по-горе пред-
мети, има и такива със 
съвременен дизайн на из-
вестните марки BOMMA, 

 и Dechem. 
За първи път експо-

зицията е представена в 
Прага, а след това посе-
щава чешките центрове 
в Милано (Италия), Чешин 
(Полша), Загреб (Хърва-
тия), Париж (Франция), 
Братислава (Словакия), 
Будапеща (Унгария). По-
следната й визита ще е 
в Мюнхен през пролетта 
на 2019 г. Концепцията 
на проекта за събитието 
е на Qubus design studio 
(Якум Бердих Карпелис, Йо-
зеф Томшей), Ива Кноблох 
(Музей за приложни изку-
ства), Сандра Карачони 
(Чешки центрове) и Щепан 
Маловец, който е автор на 
графичния дизайн.

И третото издание на 
Dibla Design Awards, орга-
низирано от платформа-
та „Дибла“, вече е в исто-
рията. За наградите тази 
година се конкурираха 75 
дизайнери и 150 проектa. 
В международното жури 
през 2018 г. бяха известни 
световни дизайнери като 
Хасегава Аой, Франческа 
Перани, Алин Добреску, 
Кристиян Дуйкарт, както 
и доц. д-р Васил Живков, 

доц. д-р арх. Орлин Давчев 
и Пламен Братков. 

Проектите бяха раз-
пределени в 8 категории и 
класирани по шест крите-
рия – общо въздействие, 
цялостност, оптимиза-
ция на пространството, 
ергономичност, точност 
при визуалното предста-
вяне и оригиналност, като 
всички са внесени ано-
нимно пред журито. От-
личените са съответно: 

„Апартамент“ – dontDIY, 
„Фамилна къща“ – Fimera 
Des ign  Stud io,  „Нощен 
клуб“ – Чавдар Тодоров, 
„Ресторант-бар-ресто-
рант“ – Stephen George 
International, „Хотел“ – Еял 
Тахор, „Спорт-Разкрасява-
не и спа“ – Меги Илиева, 
„Офис-Работна среда“ – 
Cache Atelier, „Магазин-Из-
ложбена площ“ – Cityscape 
Architects. 

TANNE design studio 

получиха Наградата за 
професионален профил в 
платформата, който се 
определя въз основа на 
най-много общи преглеж-
дания от потребители-
те. За развитие и принос 
към българския дизайн и 
успешното му популяри-
зиране на международна 
сцена бургазлията Краси 
Капитанов получи приза 
„Дизайнер на годината“ 
за 2018 г. 

Снимки Румен Добрев
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Британската архитектурна 
компания Foster + Partners пред-
стави нов амбициозен проект 
за кула, която ще се издига в 
Лондонското сити. Тя ще носи 
името The Tulip ( „Лалето“) и 
ще е висока 305 м. Това ще e 
пъpвaтa сграда зa нaблюдeниe 
в гpaдa, пocтpoeнa cпeциaлнo 
c тaзи цeл, като щe бъдe изця-
лo тypиcтичecкa aтpaкция бeз 
никaкви oфиc плoщи. Ако инвес-

титорът Вurу Strееt Рrореrtiеs 
пoлyчи paзpeшeниe зa cтpoeж, 
изграждането й ще може да за-
почне през 2020 г. и ще пpиключи 
пpeз 2025 г. 

Пoceтитeлитe на „Лaлeтo“ 
щe мoгaт дa ce изкaчaт дo 
въpxa на обекта c пoмoщтa нa 
cпeциaлни пpoзpaчни кaпcyли, 
движeщи ce пo външнaтa й 
фacaдa. В сгpaдaтa щe има 
pecтopaнт, бap и oбpaзoвaтeл-
нo пpocтpaнcтвo, кoeтo eжeгoд-
нo мoжe дa пocpeщa бeзплaтнo 
пo 20 000 yчeници oт дъpжaвни 
учебни заведения. По думите 

на Джeйкъб Дж. Caфpa от Вurу 
Strееt Рrореrtiеs чрез това обра-
зователно пространство компа-
нията ще осигури на децата от 

града cъвpeмeннa клacнa cтaя в 
нeбeтo, зa дa oцeнят иcтopия-
тa и динaмикaтa нa Лoндoн.

„Eлeгaнтнocттa и мeкaтa 

cилa нa The Tulip ще дoпълвaт 
eмблeмaтичния за града ни не-
бостъргач Ghеrkin“, е заявил още 
Джeйкъб Дж. Caфpa. 

В опит да спасят от разруха 
стар, исторически значим мост в 
Холандия, архитектите от Cepezed 
са представили схема за повторно 
използване на изоставеното съоръ-
жение и превръщането му в база за 
създаването на няколко нулевоенер-
гийни жилища и конферентен цен-
тър. Обектът се издига над река 
Лек близо до Вианден. Той е постро-
ен през 1936 г. и е бил една от най-
важните връзки между северната и 
южната част на Холандия. 

С разработения проект екипът 
от Cepezed се надява да вдъхнови 
местните власти и колегите си 
архитекти за разработването на 
повече адаптивни проекти за съо-
ръжения извън експлоатация. Авто-
рите на идеята споделят, че чрез 
трансформирането на съоръжение-
то над р. Лек може да се избегне 
разходването на средства за раз-
глобяване и премахване на същест-

вуващата структура. Те предла-
гат превръщането на рампите на 
моста в зони с нулевоенергийни 
апартаменти и централно разпо-
ложен павилион за конференции. Ар-
хитектите са заложили използване 
на ефективни и леки материали за 
строителството. Апартаментите 
ще са с огромни прозорци, за да се 
възползват от впечатляващите 
гледки на околния пейзаж и да оси-
гуряват достатъчно естествено 

осветление. 
„Модернизацията е неизбежна 

и красивите стари конструкции на 
различни места често изчезват“, е 
заявил директорът на Cepezed Ян 
Песман. „Ние наистина обичаме та-
кива предизвикателства – да осигу-
ряваме нов живот на исторически-
те конструкции чрез добавяне на 
пластове със съвременно значение 
и функции с огромна добавена стой-
ност“, е споделил още той.

Ки т ай с к и т е 
учени обявиха, че 
са постигнали ре-
волюционен напре-
дък в търсенето 
на технология за 
термоядрен син-
тез,  при  която 
енергия може да се 
произвежда по същия начин, по който това става във 
вътрешността на звездите.

В търсене на чист източник на енергия Инсти-
тутът по физика на плазмата към Академията на 
науките в Китай е направил реактор EACT в ядре-
на централа, който играе ролята на „изкуствено 
Слънце“. В него учените са успели да развият тем-
ператури, по-високи от 100 млн. градуса по Целзий, 
които са седем пъти по-високи, отколкото в центъ-
ра на Слънцето, където гравитационното налягане 
позволява процес на синтез. 

Учените са обяснили, че на Земята се изискват 
екстремни температури, за да се получи ядрен син-
тез, при който две ядра се сливат. Самият процес 
освобождава невероятно количество топлина и 
енергия.

Зданието Torre Reforma, което се из-
дига в столицата на Мексико, е носител 
на престижната награда International 
Highrise Award за най-иновативен небос-
търгач в света. Призът се връчва на 
всеки две години от общинските власти 
във Франкфурт, германския Музей на ар-
хитектурата и DekaBank за построени 

сгради с височина над 100 м. 
Обектите се оценяват от междуна-

родно жури. Torre Reforma е офисна сгра-
да, висока 246 м, проектирана от мек-
сиканския архитект Бенхамин Романо, 
и изградена съвместно с инженерната 
фирма Arup, които получават награда от 
50 000 евро. Небостъргачът едновремен-
но се отличава от останалите здания в 
Мексико сити, но е и в унисон с тях. При-
лича на обелиск, като фасадата е с форма 
на триъгълник. Двете му бетонни страни 
са под ъгъл 90 градуса една спрямо друга. 
Третата е от стъкло с метални елемен-
ти, разположени по диагонал.

Любопитно е, че двуетажна сграда от 
миналото, която е била на терена, къде-
то е изграден Torre Reforma, е вплетена 
в архитектурата на небостъргача. Тъй 
като високото здание е построено в се-
измична зона, инженерите са подсилили 
конструкцията чрез стоманобетонни 
шайби, свързващи греди, прорези през 
всеки три етажа и с помощта на дру-
ги високотехнологични решения. Всичко 
това позволява на сградата да се „огъ-
ва“. Благодарение на тях небостъргачът 
трябва да издържи на земетресения и бу-
рни ветрове в следващите 2500 г.

След близо седем месеца пъту-
ване в Космоса апаратът на НАСА 
„ИнСайт“ кацна на повърхността на 
Марс след рисковано прекосяване на 
атмосферата на Червената планета. 
Няколко минути след кацането сонда-
та е изпратила първата си снимка от 
повърхността на Марс. От НАСА са 
съобщили, че тя е била с мъглив образ, 
вероятно заради облака прах от каца-
нето, но на нея все пак се е виждал хо-
ризонтът на планетата.

НАСА не е спускала апарат на Марс 
от шест години. Предишният, който 
е кацнал на Червената планета, е ро-
увърът „Кюриосити“ – през 2012 г. За него 
агенцията е използвала различна техноло-
гия за спускане. Мястото, на което сега е 
„ИнСайт“, тежащ 385 кг., е близо до „Кю-
риосити“ – в равнината Елизиум планициа.  
Една от задачите на апарата е чрез единия 
от основните си инструменти да се опита 
да проникне на дълбочина 5 м, за да измери 
вътрешната температура на планетата. 
Досега измервания са правени най-много 
на дълбочина 2,5 м, и то на Луната от ми-
сията „Аполо“. 

„ИнСайт“ пренася и сеизмометър, за 
да провери за първи път дали на Марс има 

трусове. Друг уред на апарата ще проследи 
въртенето на планетата спрямо оста и 
изместването й, за да бъде разбрано как-
ви са размерът и съставът на ядрото й. 
Преди научните инструменти да бъдат 
инсталирани, ще минат поне 10 седмици. 
Топлинната сонда ще заработи след още 
няколко седмици.

Продължителността на мисията „Ин-
Сайт“ е една марсианска година, която е 
равна на две земни. Мисията е с бюджет 
1 милиард долара. В нея участват учени 
от Франция, Германия и други европейски 
държави.

Това щe e пъpвaтa кyлa зa нaблюдeниe в гpaдa, 
пocтpoeнa cпeциaлнo c тaзи цeл 
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Шестото издание на 
най-голямото литератур-
но събитие в столицата 
– Софийския международен 
литературен фестивал, 
ще се проведе между 11 и 
16 декември в Мраморното 
фоайе на НДК. Форумът 
събира на едно място бъл-
гарски и световни автори 
и създава пространство за 
среща на литературите на 
големите и малките езици, 
на културите на различни-
те държави.

Тази година чуждес-
транната програма на 
фестивала ще е посветена 
изцяло на немскоезичната 
литература. Участници 
ще бъдат някои от най-
известните съвременни 
писатели и поети на Герма-
ния, Австрия, Швейцария 
и Лихтенщайн: Кристоф 
Хайн, Роберт Менасе, Лу-
кас Берфус, Шерко Фатах, 
Илия Троянов, Йонас Люшер, 
Фердинанд Шмац, Марион 
Пошман и Забине Бохмюл.

Темите в тазгодиш-
ното издание формират 
широк спектър от диску-
сионни блокове. Сред най-
интригуващите разговори 
ще бъде този за „Случаят 
СВЕП, визуалната поезия 
и свободата на образите“, 

или как списанието, част 
от колекцията на МоМА и 
от архивите на Getty Center, 
участва в международните 
процеси на изкуството. Де-
батът за превода ще бъде 
посветен на неговите 
маршрути и преводните 
издания на българска лите-
ратура на немски език.

Международната тема 
в програмата на фести-
вала се гарантира от при-
съствието на сериозни и 
ангажирани дискусии, свър-
зани с късия разказ, немско-
езичния роман, българската 
и немската драматургия. 
Няколко от панелите ще 
бъдат ангажирани с новите 
тенденции в издаването на 
книги, със социокултурната 
роля на издателя и с лите-
ратурата, пренесена във 
виртуалната реалност. 

Тази година са намери-
ли място и три нови форми 
на срещи с публиката. За 
първото „Тайно поетическо 

четене“ може да се каже 
твърде малко, тъй като, 
както се подразбира от 
заглавието му, публиката 
няма да знае почти нищо 
предварително. Тайна ще 
бъдат както имената на 
поетите, така и мястото, 
в което ще се проведе съ-
битието. Броят на хората, 
които ще присъстват, ще 
бъде ограничен, а предва-
рителното записване ще е 
задължително. Това, което 
се знае със сигурност, е, 
че поетите също имат по-
ставена задача: те тряб-
ва да прочетат две свои 
стихотворения и едно от 
немскоезичен автор, което 
е важно за тях, и да „реа-
гират“ на тайната както 
намерят за добре.

Фестивалът добавя в 
програмата си разговор за 
някои значими литературни 
инициативи в страната. В 
рамките на „Софийски меж-
дународен литературен 

фестивал представя…“ 
всяка година ще бъдат ка-
нени разпознаваеми, устой-
чиви, интересни, непознати 
или напълно нови начинания. 
Гости през декември ще 
бъдат организаторите и 
съмишлениците на Между-
народния литературен фес-
тивал в Русе, Прозрачният 
преводач на Къщата за ли-
тература и превод – съби-
тието, в което публиката 
е поканена да надникне зад 
кулисите на преводаческия 
процес, да види различни 
преводачески версии на 
един и същи литературен 
откъс, и платформата 
„Свободно поетическо об-
щество“.

Алек Попов, Елена Але-
ксиева, Виргиния Захари-
ева, Иван Ланджев и Соня 
Тодорова пък ще бъдат 
първите автори, които ще 
участват в „Бързите лите-
ратурни срещи“. Първите 
50 души, които се запишат, 
ще имат възможността 
да разговарят с един от 
писателите в рамките на 
5 минути. Авторите ще са 
си подготвили теми за раз-
говор, а хората ще сядат 
при тях на случаен принцип.

Шестте дни на Софий-
ския международен литера-
турен фестивал – 2018 се 
провеждат по време на 46-
ия Софийски международен 
панаир на книгата. 

Когато Сюзан Райланд, редактор в лондон-
ско издателство, започва да чете новия роман 
на Алан Конуей, за нея това е просто рутинна 
задача. След като е работила години наред по 
криминалните романи на нашумелия автор, тя 
познава отлично и неговия детектив Атикус Тип, 
който разрешава заплетени мистерии в тихи ан-
глийски селца. 

Традиционната формула на Алан, израз на по-
чит към кралиците на британската криминална 
мистерия като Агата Кристи и Дороти Сейърс, 
му донася зашеметяващ успех. Той е неоспори-
мата звезда на издателство „Клоувърлийф“ и 
Сюзан е длъжна да се примирява със странното 
му поведение, ако държи да запази работата си. 
Но не би могла да предположи, че новата му кни-
га – „Мозайка от убийства“, ще промени изцяло 
живота й. Защото колкото повече Сюзан навли-
за в текста, толкова повече се убеждава, че в 
страниците на ръкописа е скрита друга история 
за престъпления – такава от действителния жи-
вот, изпълнена с ревност, алчност, безмилостна 
амбиция и смърт.

Чуждестранната програма ще е посветена 
на немскоезичната книжовност 

Прочутият режисьор 
Питър Джаксън („Влас-
телинът на пръстените“, 
„Хобит“) се завръща на го-
лям екран като сценарист 
и продуцент на адаптаци-
ята на класическия роман 
на Питър Рийв „Смърто-
носни машини”. Антиуто-
пичният свят, в който се 
развива действието, е 
създаден от носителя на 
„Оскар“ Крисчън Ривърс 
– автор на специалните 
ефекти в блокбъстъри 

като „Властелинът на 
пръстените“, „Кинг Конг“ 
и „Хобит“. 

Хиляди години след 
като цивилизацията е 
унищожена от катакли-
зъм, човечеството се е 
пригодило към новите ус-
ловия и еволюцията е из-
градила нов начин на жи-
вот на Земята. Гигантски 
подвижни градове сноват 
по повърхността й и се 
захранват,  поглъщай-
ки по-малки движещи се 

градчета. 
Том Натсуърти, който 

води беден живот в ни-
ските етажи на подвиж-
ния Лондон, се озовава в 
битка на живот и смърт, 
след като се сблъсква с 
опасната бегълка Хестър 
Шоу. Двете напълно про-
тивоположни личности, 
чиито пътища никога не 
трябва да са се преси-
чали, ще създадат съюз, 
чиято съдба е да промени 
бъдещето…

Изложба на прочутия художник Георги 
Баев бе открита в софийската галерия 
„Нирвана“. Немалка част от творбите в 
експозицията за първи път се предста-
вят пред публика. Организатор на съби-
тието е Николай Младжов, собственик 
и управител на „Зет и Ем Прайвит Ко.“ 
ООД. 

Георги Баев винаги е бил отдаден на 
морето и е известен най-вече с лирич-
ните си морски пейзажи. Настоящата 
изложба обаче показва широкия размах 
в неговото творчество. „Някои от ра-
ботите са необичайни за стила му, но 
това ги прави още по-интересни. Много 
от тях никога не са виждали бял свят. 
Картините са много силни и експресивни 
и хората ще могат да видят баща ми в 
една по-различна светлина“, коментира 
синът му Иво Баев. „В някои от творбите, 
рисувани преди 30 години, се виждат ба-
риери, които ги има и днес. За съжаление, 
алиенацията, отчуждението, липсата 
на добрина между хората и в днешното 
общество до голяма степен са същи-
те“, допълва той. По думите му всяка от 
творбите носи свое собствено посла-
ние, но обединяващото е премахването 
на бариерите. „Баща ми беше безпощаден 
към всичко, което е несправедливо – не 
само в изкуството, но и в живота. С кар-
тините си той иска да ни покаже това, 
което не виждаме – че страховете ни са 
вътре в нас и само от нас зависи да ги 

преодолеем. Ние сме тези, които слагаме 
бариерите, и само в нас е силата да ги 
разрушим“, сподели Иво Баев.

Георги Баев може да се похвали с мно-
жество успехи на родната и на светов-
ната сцена. През 1986 г. става носител 
на Хердеровата награда на Виенската 
академия за изкуства. Представен е в 
34-томния речник на изкуствата на лон-
донското издателство „Макмилън“, мно-
гократно е номиниран за „Мъж на годи-
ната“, „Личности с влияние“, „Кой кой е“ 
на американски и английски биографични 
институти. Търсен от галеристи в Бъл-
гария и в чужбина, определян като чепат 
човек, но сърцат и с огромна мощ.

Изложба представя Георги Баев 
в една по-различна светлина
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Светослав Загорски 

Често снегът през 
зимните месеци създа-
ва усещането, че сме в 
приказка, и ни очарова 
– особено ако му се на-
слаждаваме от дома си 
на топло, в семеен уют и 
в очакване на Коледните 
празници. Но ако това не 
ви е достатъчно и в гла-
вата ви се прокрадват 
мисли за слънце, красиви 
малки плажове в населени 
места с интересна архи-
тектура, можете да посе-
тите любимата на доста 
европейци дестинация 
– Синтра. Този португал-
ски град, разположен нa 
брега на Атлантическия 
океан, е изпълнен не само 
с прекрасни дворци и зе-
ленина, но се отличава и с 
необикновен микроклимат, 
който позволява да прека-
рате почивката си там 
през всеки сезон. Мекият 
климат през зимата и про-
хладните лета го правят 
любимо място на порту-
галските крале повече от 
500 години.

Синтра е град и общи-
на в окръг Лисабон. Намира 
се само на 12 км от мор-
ската брегова ивица на 
Португалия, като е изгра-
ден по северните склоно-
ве на гористата планина 
Сера де Синтра. Съвсем 
наблизо се намира най-за-
падната точка на Европа 
– Кабо да Рока. Синтра 
е възникнал в построена 
от маврите крепост от 
периода на Арабския ха-
лифат. През 1147 г. тя е 
завзета от крал Алфонс I и 
след това столетия наред 
служи за лятна резиденция 
на португалските монар-
си и на аристокрацията. 
Доказателство за това 
са запазените и до днес 
прекрасни градини и мно-
жество дворци.

През 18 – 19 век тук 
започват да отсядат и 
знаменити писатели като 

Ханс Кристиан Андерсен и 
Агата Кристи.

Великият разказвач на 
приказки Андерсен описва 
това кътче като „най-кра-
сивото място в Португа-
лия“. Според местните, да 
отидете в пиринейската 
страна и да пропуснете 
Синтра, си е направо пре-
стъпление. Днес градът е 
в списъка на световното 
културно и природно на-

следство на ЮНЕСКО и 
е основна туристическа 
дестинация при организи-
рани еднодневни екскурзии 
от Лисабон. 

Освен замъци и къщи с 
причудливи розови фасади, 
Синтра предлага и уникал-
на смесица от дървета и 
всякакъв вид екзотична 
растителност, която се 
допълва от стотици чеш-
ми със странна мавритан-
ска архитектура, от кои-
то блика минерална вода. 
Сред най-старите сгради 
е Манастирът на Монсе-
рат. Интересно е и зда-

нието на общината, из-
дигнато малко след 1154 г. 
за нуждите на местната 
администрация.

Ш е д ь о в ъ р ъ т  н а 
Синтра, а и на цяла Пор-
тугалия, е най-старият 
романски замък, познат 
като 

Националният дворец Пена.

Това бижу се извисява 
на върха на горист хълм на 
500 м надморска височина 

над Синтра и понякога се 
използва от президента 
на Португалия и от чле-
нове на правителството 
за официални приеми. При 
дневна светлина и ясен 
ден може да се забележи 
дори и от столицата Ли-
сабон.

Историята на замъка 
Пена започва още през 12 
век, когато на този връх 
е изграден малък парак-
лис, посветен на Дева 
Мария от Пена. През 15 
век крал Мануел I нарежда 
разширяването на мана-
стира. Векове наред той 
е бил уединено място за 
медитация, като е на-
селяван от не повече от 
18 души. Обителта пре-
търпява сериозни щети 
на два пъти – през 18 век 
манастирът е ударен от 
мълния и от силно земе-
тресение. 

Сегашният замък Пена 
е издигнат през 1839 г. от 
Фердинанд Кобурггот-

ски, който е чичо на бъл-
гарския цар Фердинанд. 
Кобургготски купува ма-
настира заедно с имоти-
те му, включително вну-
шителните останки от 
мавърската крепост и 
прилежащите им ферми и 
гори, след което започва 
да проектира двореца на 
мечтите си.

Особено впечатля-
ващ е стилът на двореца, 
който е смесица между 
готика, романтизъм и ма-
нуелин. Със своя среднове-
ковен лукс, кралски покои, 
невероятни картини и 
порцеланови съдове той се 

счита за емблема на пор-
тугалското архитектурно 
изкуство по времето на 
Романтизма. Залите и въ-
трешните дворове и стаи, 
също като фасадата, са 
богато орнаментирани и 
украсени с всякакви цве-
тове и елементи.

Гледката от Пена към 
океана е наистина неве-
роятна. Целият дворец е 
заобиколен от буйна рас-
тителност, зелени пар-
кове, бръшлянови листа, 
полепнали по сградите, и 
живописни портокалови 
дръвчета. 

Следващото по хубост 
здание е 

Националният дворец 
Синтра,

който привлича погле-
дите с целите си кули и 
със съчетанието между 
типично готическия и ха-

рактерния само за тази 
част на Европа мануелин-
ски стил. Това е най-добре 
запазеният кралски дво-
рец в Португалия. Мини-
малистичният готически 
екстериор е доминиран от 
два огромни комина, които 
се издигат от кухнята. 

Вътрешността му се от-
личава с уникален инте-
риор – декорации, рисунки 
и орнаменти, типични за 
пищността на царските 
особи.

В  с т ари я  г рад  н а 
Синтра се намира и тре-
тият любопитен дворец – 

Лятната резиденция на 
маврите,

която до началото на 
20 век е била действаща 
резиденция на монархи-
ята. От останките на 
кулите на замъка се раз-
крива една от най-велико-
лепните гледки към цяла 
Синтра. 

Но тези три замъка 
далеч не са всичко. Дру-
га феноменална забеле-
жителност е Паласиу де 
Сетеайш, построен от 
холандския консул в Пор-
тугалия през 18 в. Общи-
те помещения и някои от 
по-старите стаи за гос-
ти са украсени с антики. 
Златолистни и кристални 
полилеи допълват величие-
то на високите тавани на 
балната зала. Местните 
разказват, че името Се-
теайш означава седемте 
въздишки, а такива е има-
ло при подписването на 
мирния договор, сключен 
тук по време на Наполео-
новите войни. Тази исто-
рия е част от магията на 
замъка, от който също се 
откриват прекрасни глед-
ки към лозя и портокалови 
горички.

Важен  архитекту-
рен паметник в Синтра 
е и имението Quinta da 
Regaleira. Построено е в 
северната част на града 
през епохата на Модерни-
зма от първата половина 
на 20 век. Издигнат е на 
територията на имение, 
закупено от баронесата 
на Регалейра.

Интерес за туристи-
те представлява и На-
ционалният парк Синтра 
– Каскаис. Задължителна 
спирка за всеки посети-
тел са и Монсератските 
градини, които се намират 
в края на града.

Изглед към града и крайбрежието

Великолепният дворец Пена

Манастирът Монсерат

Имението Quinta da Regaleira

Сградата на кметството

Лятната резиденция 
на маврите
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17 facilities at „Hemus” Motorway and 
„Trakia” Motorway are being repaired
The amount of investment is over BGN 143 Million, that are provided by the budget

ACCENTS friday, 7 december 2018

Превод Радостина Иванова

„17 facilities along the „Hemus” 
Motorway and „Trakia” Motorway 
are being repaired during this and 
the next year, with provided by the 
budget funding. The investment is 
over BGN 143 Million”. This said the 
Minister of Regional Development 
and Public Works Petya Avramova, 
who, together with the Chair of the 
MB of Road Infrastructure Agency 
(RIA) Eng. Svetoslav Glosov, in-
spected the concluding stage of the 
construction works at the viaduct 
near „Vitinya” tunnel at the „Hemus” 
Motorway in the direction to Sofia.

According to Minister Avram-
ova’s words these 17 bridges had 

not been renovated since their con-
struction more than 30 years ago. 
„Almost all facilities, which have 
such a long period of operation, 
need a major overhaul. Prioritisa-
tion has been done in accordance 
to their current condition. Primar-
ily is sought the safety of travel-
ers”, she underlined. „What we can 
see today on this viaduct is a well 
performed task”, Petya Avramova 
added as well. 

„The Viaduct near the „Vitinya" 
tunnel was in extremely poor, pre-
emergency operating condition. The 
executed repair, itself was emer-
gency”, said Eng. Svetoslav Glosov. 

He reminded that in 2017 this struc-
ture was rehabilitated in the direc-
tion to Varna as well. 

„The construction works of the 
other bridge-structures along the 
„Hemus” Motorway in the direction 
to Varna, are running on. RIA’s am-
bition is next year they to be final-
ised”, said the Chair of the Agency 
and added, that construction and 
repair works are running at „Trakia” 
Motorway also. From his words it 
became clear that additional BGN 
20 million is expected to be avail-
able for rehabilitation of the Repub-
lican road network after the intro-
duction of the TOLL system.

„Bildnix” EOOD won a prize from BCCI

„Bildnix” EOOD got the first prize of the Bulgarian Chamber 
of Commerce and Industry (BCCI) it the category „Top 100 
companies, rated for maximum value of profit in BGN on 100 
BGN equity in 2017”. The prize was handed to the company 
by the Deputy Minister of Economy  Aleksander Manolev at 
an official ceremony, during which BCCI conferred its annual 
awards for 25-th time. The „Buildnix” EOOD  managing direc-
tor Eng. Nikolay Nikolov, who is also a Deputy Chairman of the 
MB of Bulgarian Construction Chamber and Chairman of RO 
of BCC in Burgas, received a Diploma and  „Hermes” bronze 
statuette,  work of the artist Stavri Kalinov.

The event was attended as well by the Deputy Prime Min-
ister and Minister of Forreign Affairs Ekaterina Zaharieva, the 
Minister of Labour and Social Policy Biser Petkov, members 
of Parliament, Ambassadors, representatives of business, etc. 
Awards were handed in totally 15 categories.

With an official sancti-
fication ceremony, served  
by His Grace,  Metropolitan 
of Vidin Daniil, opened its 
doors the newest "pearl in 
the crown" of the Multi-profile 
hospital for active treatment 
„Saint Sofia”- Corps 2. It was 
built at the foot of the Vitosha 
Mountain, as a natural exten-
sion of MHAT. The main con-
tractor of this project is „Pipe 
System”AD. D-r Hristo Maz-
neikov and Assoc. Prof. D-r 
Valentina Mazneikova, who 
have been working for more 
than 13 years already for the 
development of the hospital 
complex, cut the ribbon be-
fore more than 200 guests 
and representatives of all 
organisations in the health 
sphere. Eng. Nikolay Choma-

kovski, Executive Director of 
„Pipe System”AD and a mem-
ber of the MB of Bulgarian 
Construction Chamber also 
attended this event.

D-r Hristo Mazneikov de-
scribed the work of the team 
of professionals from „Pipe 

System”AD as exceptional 
construction achievement. 
According his words, the 
new building includes seven 
supermodern furnished op-
erating rooms, reanimation 
room, dentistry and a Diag-
nostic and Consulting Centre. 

In Corps 2 there are also a 
hemodialysis center, a hos-
pice for the elderly, modern 
conference and lecture halls 
and 393 hospital beds.

The massive eight-story 
building, as from a bird’s eye 
view resembles the lungs in 
the human body. It is deco-
rated mainly in white colour – 
the symbol of medicine, and 
the sunlight reaches each 
hospital room and each med-
ical post at most as possible. 
The construction of the build-
ing is implemented consider-
ing the environment aspect 
and it is consistent both with 
the rising cost of resources 
and with the policy of social 
responsibility.

The lights of the festive Christmas 

At a special ceremony in Sofia the lights of the Christmas 
tree of the city were turned on. This year the festive tree is 
again situated in the park of the NDK (National Palace of 
Culture). It is decorated with more than 4000 m illuminated 
garlands in the traditional for this holiday white and red 
colours and with 40 000 lamps. The tree started shining in 
its decorations in the presence of Mayor of Sofia Yordanka 
Fandakova, Deputy Mayors of Sofia Doncho Barbalov and 
Evgeni Krusev, administration representatives, municipality 
councilors, sportsmen, actors, journalists and many citizens. 
Turning on the illuminations was accompanied by fireworks. 
Prior that the guests enjoyed a program involving children 
vocal groups performance.

Christmas decorations were placed by the municipality 
also at „Orlov most“, „Sveta Nedelya“ Square, the Lovers 
Bridge, National Theatre, the Largo, as well as along the main 
boulevards – Tsar Osvoboditel, Tsarigradsko Shosee, Knyaz 
Al. Dondukov, Knyaginya Maria Luiza, Vitosha, etc.

Prof. Dr. Eng. Stoyan Bratoev, Executive Director of „Metropoliten” JSC:

In 2019 we should commission into 
service part of the Third metro line

Prof. Bratoev, in the end of 2018 
what is the balance you would draw of 
the „Metropolitan’s“ activities during 
this year, which was a key time for the 
construction works of the third line of 
the Sofia metro? 

We could report that 2018 was a year 
of works, during which our activities were 
directed towards construction of the first 
and second stages of the third metro 
line. I will remind here that this construc-
tion project is divided into four sections, 
while the other two stages – 3rd and 
4th are going to be implemented after 
2021. Construction of the first phase of 
the third line was launched in 2016, and 
according to the plan its implementation 
is to take 45 months. The section 1 per-
manent way covers boulevard „Vladimir 
Vazov” – City Centre area – Orlov most 
– NDK – „Krasno selo“ district. Its length 
is 8 km and includes 8 metro stations 
(MS). As per this moment the physical 
implementation has reached almost 80%, 
but there is still lot of work to be done. 
As per volume and technology the activi-
ties that are to be realised are not such 
sizable, but they require more time and 
involvement of more workers. According 
to the schedule the first stage should be 
fully completed by the end of September 
2019. During the summer the finishing 
works on metro stations will end and at 
the same time test of the rail track will 
start on the rout where it exists. The tests 
will be run in parts, and the first ones are 

planned for February – March.
The second stage is from „Krasno 

selo“ district through the „Ovcha ku-
pel“ residential quarter up to the Sofia 
– Pernik railway line, in the down part 
of „Gorna Banya“ district. The length 
is 4 km and there are 4 stations there. 
Construction of the section had started 
in May 2017, its implementation period is 
shorter – 32 months. At the moment the 
implementation has reached 50%. Under 
the contract this section is to be commis-
sioned into service in the beginning of 
February 2020, but actually the activities 
will be completed by the end of 2019.  

How your partnership with the Bul-
garian Construction Chamber (BCC) 
develops?

At sites of the third metro line are 
currently working 20 contractors, which 
are members of BCC. „Metropolitan” 
works very well with them. At the mo-
ment constructors have a serious prob-
lem finding qualified workers. We do also 
experience this problem in implementa-
tion of our projects. Recently one of 
the companies-contractors for the third 
line shared that it has bought 40 dump 
trucks and there are only 30 workers to 
operate with them. Constructors have to 
ensure higher remuneration in order to 
make this profession more attractive, but 
that presumes higher price offers of bids. 
Our metro per km is 3-4 times cheaper 
compared to other similar construction 

works in Europe. But because of the low 
price the contractors decapitalize their 
companies. Here raw materials prices 
are lower too - for instance in Austria 
the price of one cubic metre concrete 
is twice higher than in Bulgaria. There is 
nothing wrong with this, but the price of 
labour force is to be increased, in order 
to prevent workers to leave companies, 
which will be followed by easing of con-
struction works itself. The metro is being 
built by builders, not by us – managers 
in offices.

I would take this opportunity, from 
"Stroitel" newspaper's pages, to con-
gratulate the Branch on the forthcom-
ing Christmas and New year holidays, to 
wish the constructors and their families 
a lot of health and prosperity! And to 
those who work with us, I will again tell, 
to tighten the crew, because another, 
even more busy and intensive year is 
ahead. In 2019 we have to commission 
into service part of the third metro line. 
That is why we must work together and 
do the work assigned to us.
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Инж. Борис Недялков

ПЪРВА ФАЗА

Изигра се предпоследният XVI кръг от Първа 
фаза на сезон 2018/19 г. на Българска строителна 
футболна лига (БСФЛ). Единствената въпросител-
на, която остана да се реши в последния кръг от 
шампионата, е кой отбор, „Бокал“ или „Ергодом“, 
ще участва във Висша лига през пролетта. Засе-
га шансовете на „Бокал“ са по-големи, но в спорта 
няма нищо сигурно.

Жребият от XVI кръг противопостави тимове-
те за това кой от коя позиция ще стартира през 
пролетта. Такъв двубой се очерта между „Монтаж 
Строителни Конструкции“ и „Каммартон България“, 
които изиграха доста оспорван мач помежду си и не 
разочароваха зрителите по трибуните. След като 
бяха повели в резултата, „монтажниците“ допус-
наха обрат от 0:1 до 3:1. Гола на МСК реализира 
„острието“ Калин Митов, но Славчо Теодосиев на-
прави хеттрик в рамките на 5 минути и донесе 
победата за 
тима си. Така 
„Каммартон 
България“ се 
изкачи до чет-
върта позиция 
във временно-
то класиране 
с  актив  от 
33 т.

Д р у г и я т 
двубой, който определяше кой къде ще се нами-
ра в класирането, беше между Cordeel Bugaria и 
G.P.Group. Селекцията на корделци беше по-добра 
и разгроми съперника си с 8:1 след 4 попадения във 
вратата на Румен Дерибеев, две на Милен Кръстев 
и по едно на Петър Халачев и Атанас Димитров. 
Почетния гол за G.P.Group реализира Добромир Ива-
нов.

Изненадата на кръга поднесе тимът на „Глав-
болгарстрой“, който се наложи с 3:0 над Pipe System 
след попадения на Емил Маринов от прекрасно из-
пълнен пряк свободен удар през първата част на 
мача и два гола на Стефан Пехливанов и Свилен 
Иванов през второто полувреме. 

Надпреварата между „Булстрой груп“ и „Ин-
фра Холдинг“ за по-предни позиции в класирането 
продължава. В този кръг „Булстой груп“ буквално 
помете тима на „Ромстал ХЕС“ с 8:2 след 4 гола 
на Юлиан Младенов и по два на Петко Петков и 
Младен Русков. За ромсталци два пъти отбеляза 
Дилян Василев, който за момента се очертава като 
голмайстор на Първа фаза със своите 34 попадения 
в противниковите врати.

„Инфра Холдинг“ отговори на хвърлената ръкави-
ца от „Булстрой груп“ с 5:0 над „Архитектурно сту-
дио Стивън Джордж“. Димитър Димитров и Филип 
Марков вкараха по два гола и Антон Божков - един, 
но той беше уникален.

Набиращият все по-голяма популярност Моха-
мед Сила от „Контракт сити“ изигра най-добрия си 
мач в БСФЛ до момента, като реализира своя първи 
хеттрик за отбора си, с който донесе победата с 
5:2 над Old Boys. Другите два гола на „Контракт 
сити“ бяха на Ерсин Георгиев, а за „старчетата“ 
отбелязаха Михаил Димов и Петър Ванков.

Ф
ут

бо
л

Двата тима изиграха атрактивен мач, който завърши 2:2
Страницата 
подготви 
Теодор Николов

Отборите на „Манчес-
тър Юнайтед“ и „Арсенал“ 
не успяха да излъчат побе-
дител в дербито помежду 
си от 15-ия кръг на Пре-
миър лийг на „Олд Трафорд”. 
Двата тима изиграха ат-
рактивен мач, който завър-
ши 2:2. 

Гостите първи пове-
доха в 26-ата минута с 
попадение на Шкодран 
Мустафи след груба греш-
ка на Давид де Хеа, но до-
макините изравниха с гол 

на Антони Марсиал само 4 
минути по-късно, като тук 
съдиите пропуснаха засада 
на Диого Далот.

В 68-ата минута лон-
дончани отново излязо-
ха напред с попадение на 
Александре Лаказет, който 

се възползва от грешка на 
Маркос Рохо, а в 69-ата не-
убедителните действия на 
Сеад Коласинак позволиха 
на Джеси Лингард отново 
да възстанови равенство-
то. Така двата тима си 
поделиха точките, като 
това е трето поредно 
реми за „Юнайтед“ в пър-
венството, а „Арсенал“ 
записа 13-и пореден двубой 
без поражение. „Червените 
дяволи” продължават да за-
емат незадоволителната 
8-а позиция в класирането 
с 23 т., докато лондончани 
се намират на 5-ото мяс-
то с 31 т. в актива си.

Отборът на „Уулвър-
хемптън“ постигна изне-
надващ обрат срещу „Чел-
си“ и записа първа победа 
от два месеца насам. „Въл-
ците” надиграха именития 
си съперник с 2:1 на „Моли-
ню”, въпреки че изоставаха 
в резултата за първия един 
час. Успехът дойде в рамки-
те на само четири минути 
през второто полувреме с 
попадения на Раул Хименес 
(59) и Диого Жота (63).

Лофтъс-Чийк откри 
сметката на „сините” от 

Лондон още в 18-ата ми-
нута. По-късно удар на 
Вилиан от фаул бе спасен 
от Патрисио, а Фабрегас 
направи прекрасно двойно 
с Азар и излезе на добра 
позиция, но бе блокиран. И 
Коуди блокира удар на Азар, 
а Алваро Мората изпра-
ти топката над вратата 
от отлична позиция. През 
втората част Хименес 
и Жота се разписаха за 
домакините и промениха 
тотално ситуацията на 
терена. След головете 

„Уулвърхемптън“ заигра със 
самочувствие и стигна до 
ценна победа.

„Челси“ трябваше да 
преглътне поражението, 
което прати тима на чет-
върто място във времен-
ното подреждане - с равен 
брой точки с петия „Арсе-

нал“, но вече изоставайки с 
цели 10 т. от лидера „Ман-
честър Сити“ в битката за 
трофея.

Отборът на Еспирито 
Санто от своя страна се 
намира на 12-о място и за-
сега е спокоен в средата на 
таблицата.

Серина Уилямс и Анди 
Мъри ще се завърнат на 
Откритото първенство 
на Австралия по тенис 
през януари 2019 г., след 
като организаторите на 
първия за годината тур-

нир от Големия шлем потвърдиха официално първите 
102 жени и 101 мъже от световната ранглиста, които 
влизат в основната схема.

Британецът Анди Мъри, който в момента е едва 
259-и в ранглистата, ще играе със специалния „защи-
тен ранкинг“ заради дълго отсъствие след операция на 
бедрото. Американката Серина Уилямс, която е 16-а в 
света, пропусна надпреварата миналата година, тъй 
като роди своята дъщеричка. Тя спечели титлата през 
2017 г. в Мелбърн. 

Директно в основната схема ще играят Стийв Дар-
си (Белгия) и Янко Типсаревич (Сърбия) при мъжете и 
Бетани Матек-Сандс (САЩ), Лаура Зигемунд (Герма-
ния) и Тимеа Бачински (Швейцария) при жените. Водачи 
в схемите при мъжете и жените са номер 1 в света 
Новак Джокович (Сърбия) и Симона Халеп (Румъния), 
а Роджър Федерер (Швейцария) и Каролине Возняцки 
(Дания) ще се завърнат, за да защитават титлите си. 
Откритото първенство на Австралия ще се проведе 
от 14 до 27 януари.

Ш а м п и о н ъ т  о т 
„Мастърс“ Марк Алън нало-
жи волята си в решителния 
11-и фрейм и спечели с 6:5 по 
възможно най-драматичния 

начин срещу носителя на „Тройната корона“ Нийл Робъртсън 
в осминафинален сблъсък от Шампионата на Обединеното 
кралство. Двубоят бе очакван с огромен интерес, защото 
противопоставяше двама от най-изящните брейк-билдъри в 
световния снукър, но противно на предварителните нагласи, 
двамата се впуснаха в напрегната размяна на стратегиче-
ски визити.

Любопитното е, че северноирландецът за трети път 
през този сезон и само в рамките на малко повече от месец 
побеждава левичаря от Мелбърн - 10:5 на финала на Междуна-
родния шампионат в Китай и 6:1 на 1/4-финалите в „Шампион 
на шампионите“.

Робъртсън демонстрира страховита непоколебимост и 
завидни нерви, за да осъществи обрат от 1:3 до 4:3 и впо-
следствие да открадне пореден фрейм за 5:4, но не показа 
познатия блясък в реализирането на комбинации от топки. 
Последните два фрейма по безапелационен начин отидоха на 
сметката на „пистолета“, който пое контрола върху зеле-
ното сукно от самото начало и неслучайно реализира един-
ствените два сенчъри брейка - 102 и 114, в мача именно в тях.

Владимир Далакли-
ев си заслужи сребърен 
медал на Световното 
военно първенство по 
таекуондо в олимпийска-
та версия WТF в Рио де 
Жанейро. Той достигна 

до финала в категория 
до 68 кг, но загуби мача 
за златото от иране-
ца Амир Бакши, който е 
шампион на Азия за тази 
година. Преди това бъл-
гаринът постигна три 

победи, въпреки че има-
ше проблеми с рамото, 
а на полуфиналите се 
справи със силния рус-
нак и бронзов медалист 
от Евро 2018 в Казан Вя-
чеслав Минин.
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Елица Илчева

Когато видим Levis, не-
изменно правим аналогия 
с класически дънки и еже-
дневни дрехи. Запалените 
мотоциклетисти обаче 
знаят, че има и друга ком-
пания във Великобритания, 
наречена Levis. Тя е била 
изключително известна 
с производството на дву-
тактови мотори още от 
1911 г. и по нейните ма-
шини мнозина са въздиша-
ли в продължение на много 
лета. Въпреки това след 
Втората световна война 
фирмата изчезва за 70 го-
дини. Слухове в мотоцик-
летния свят, че легендар-
ната британска марка ще 
се появи отново, се носят 
отдавна, а през 2016 г. се 
появяват дори рисунки на 
бъдещ модел. И действи-
телно преди по-малко от 
две години автомобилни-
ят дизайнер 

Фил Бевън придобива 
правата върху търговския 
знак на Levis,

а в края на 2018 г. нова-

та поява на британските 
мотоциклети е напът да 
стане реалност. Заедно с 

името Бевън взема и пра-
вата на 10-цилиндровия 
двигател Connaught V10, 

разработен от инж. Тим 
Бишоп през 2010 г. Този 
мотор е бил предназначен 
само за състезанията 
Суперкар, но проектът 
се провалил. Двигателят 
Connaught V10 има уникал-
на модулна конструкция и 
е невероятно компактен. 
Той не само може да се 
мести по рамата на мото-
циклета, но и да се нама-

лява или увеличава броят 
на цилиндрите му.

Бевън и Бишоп в про-
дължение на почти седем 
месеца работят върху

революционния Levis V6 
Café Racer,

с който не само отбе-
лязват мощното завръ-
щане на бранда в света 

на мотоциклетите, но и 
възвръщат всички ретро 
мечти на колекционерите. 
Моделът ще бъде с 6 от 
10-те възможни цилиндъра 
и ще има мощност от 130 
к.с. при обем 1200 куб. см. 
Възродената марка плани-
ра да покаже модела си в 
началото на 2019 г. като 
кафе рейсър. Поне това 
личи от рисунките и от 
показания прототип. Ра-
мата ще бъде стоманена 
с алуминиеви елементи, 
обърната вилка и двига-
тел V6.

Според плановете, за 
две години заводът, който 
се намира на легендарния 
остров Ман, ще произвеж-
да по 52 мотора годишно. 
През 2020 г. един от тези 
мотоциклети може да пов-
тори успеха на двутакто-
вия Levis 250, който през 
1920 г. печели състеза-
нието ТТ на остров Ман 
в класа си.

Освен този V6 Cafe 
Racer, Levis планира да 
проектира още четири 
модела в близко бъдеще 
въз основа на тяхната 
отличаваща се гъвкава 
рамка от неръждаема сто-
мана, която включва Urban 
Roadster и Flat Tracker. Це-
ната на един от тези мо-
тоциклети Levis се очаква 
да надхвърли 100 000 бри-
тански лири, като се има 
предвид, че моделите са 
единствени по рода си и 
са колекционерски. 

МАРШРУТИ ОБЩИНИ 
„МЛАДОСТ“ – 
столичният район с 
потенциал за инвестиции

Ченай – 
перлата на 
Южна Индия

СТРОИТЕЛНИ 
„ОСКАРИ 2017“

„Рефран“ ЕООД
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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

- Комшо, ще ми дадеш 
ли бормашината си за 
събота и неделя?

- Ами какво да те правя, 
давам ти я.  
Ще ремонтираш ли?

- Не, ще спя!

Гражданите 
полазват нашите 

електронни скици
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          6. ПУБЛИКУВАНЕ НА НОВИНА В САЙТА

Обем  до 2500 знака + 1 снимка
Цена 60 лв.

          7. ВЛОЖКИ ДО 50 Г, ДО А4

Тираж 5000 бр. 0,25 лв./бр.
Тираж до 2500 бр. 0,40 лв./бр. 
Тираж над 2500 бр. 0,30 лв./бр. 

          8. АБОНАМЕНТ ЗА PDF ИЗДАНИЕТО НА В. „СТРОИТЕЛ“
Цена за 1 година 125 лв. 

           9. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ
Фотозаснемане до 4 часа и обработка на материала   350 лв. 
Фотозаснемане до 8 часа и обработка на материала   650 лв. 
Видеозаснемане 1 ден, монтаж и тиражиране 1000 лв. 

          1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО 
Пълноцветно лого до 8 кв. см (само с едногодишен договор)

          2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 
              РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.
Цяла страница  254x377 мм  1000 лв.
1/2 страница  254х187 мм 500 лв.
1/4 страница  125х187 мм 250 лв.
1/8 страница  125х93  мм 125 лв.

          3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА ЗА СЪБИТИЕ, 
          ПОЗДРАВ
Максимален обем 1/2 страница 500 лв.

          4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ
Цена за 25 кв. см  50 лв. 

          5. ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР В САЙТА  
          (www.vestnikstroitel.bg)
Размер  298х55 пиксела
Цена 150 лв./месец

 

ПОЖАРЕН ХИДРАНТ 
НАДЗЕМЕН 

Тип „ХН“ за пожарогасене 
и инсталиране във 

водоснабдителните 
системи, DN 80 PN10/16

ОТ ГОРЕЩО 
ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА

ПРОИЗВЕДЕН  
В БЪЛГАРИЯ 

НОВ 

Сертификат за постоянство 
на експлоатационните 

показатели 1814 – CPR-
169 съгласно БДС EN 

14384:2005

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

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

✓ Стоманени фланци и изделия за  
водопроводи.

✓ Пожарен хидрант надземен с пета.

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

Мястото 
за Вашата реклама

Мястото 
за Вашата реклама

Мястото 
за Вашата реклама

 

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.


