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Камарата на строителите в България 
(КСБ) проведе мирна демонстрация със стро-
ителна техника в подкрепа на бранша. Близо 
10-километрова колона от 1000 машини беше 
разположена в аварийната лента на бул. „Ца-
риградско шосе“ в София, така че да не пречи 
на придвижването на гражданите. Инициати-
вата бе част от кампанията на КСБ „Аз съм 
строител“, която стартира по повод Деня на 
строителя – 26 октомври. На събитието при-
състваха председателят на Камарата инж. 
Илиян Терзиев и изп. директор на организация-
та инж. Мирослав Мазнев.

„Искаме да живеем и работим в България! 
Искаме спокойствие и предвидимост в бран-

ша! Не желаем да ни използват за предизборна 
агитация!“ – това бяха едни от основните пос-
лания на демонстрацията. 

„Целим да покажем на нашата обществе-
ност, че сме тук, а не на Терминал 1 и че ис-
каме да работим спокойно“, заяви инж. Илиян 
Терзиев при старта на събитието. „Нашият 
продукт е толкова качествен, колкото и в дру-
гите европейски страни, но е най-евтин. Това, 
което най-много бихме желали, е да има пред-
видимост в бранша, за да може да свършим 
нещата, за които сме призвани“, посочи той. 
Инж. Терзиев подчерта, че Камарата настоява 
за стриктно спазване на законите както от 
страна на строителите, така и от политици-
те, а също и за подобряване на законодател-
ството – най-вече на Закона за устройство 
на територията (ЗУТ) и Закона за общест-

вените поръчки (ЗОП). По думите му трябва 
да се въведе отговорност за всеки участник 
в строително-инвестиционния процес. Про-
дължаването на Националната програма за 
енергийна ефективност на многофамилните 
жилищни сгради (НПЕЕМЖС) също беше по-
ставено като едно от исканията на КСБ. „В 
Камарата считаме и че трябва да се въведе 
възможност за търсене на отговорност на су-
бектите, които създават и разпространяват 
невярна информация“, посочи инж. Терзиев. 

Ръководството на организацията внесе в 
Народното събрание подписка, подкрепена от 
близо 60 хиляди души, и проведе поредица от 
срещи с председателя на Народното събрание 
Цвета Караянчева, министър-председателя 
Бойко Борисов и президента Румен Радев. 
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Ще осигурим ВиК 
покритие на над       
90% от населението 
в столицата

Инж. Добромир Симидчиев, 
ръководител на проект 
„Подготовка на регионалнo                       
прединвестиционнo 
проучване за водоснабдяване и 
канализация за територията 
на Столична община“:
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14 декември
Ренета Николова, прокурист и гл. редактор на в. „Строител“, ПР на КСБ

16 декември
Инж. Валентин Зарев, председател на секция „Проектиране и строителен надзор“ 
на КСБ, член на КВППЦПРС

18 декември
Петър Кънев, председател на парламентарната Комисия по икономическа 
политика и туризъм

19 декември
Николай Нанков, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството

Мартин Славчев

Областното предста-
вителство на Камарата на 
строителите в България в 
Пазарджик (ОП на КСБ – Па-
зарджик) стартира регио-
налния конкурс „Сграда на 
годината“. Номинациите са 
в две категории – „Жилищни 
и общественообслужващи 
сгради“ и „Санирани сгради 
по програми за енергийна 
ефективност“.  Желаещите 
могат да посетят сайта на 
ОП на КСБ – Пазарджик www.
pazardgik.ksb.bg и да гласу-
ват. Наградите ще бъдат 
връчени на официална цере-
мония на 19 декември 2018 г. 

Номинираните в ка-
тегория „Жилищни и 
общественообслужващи 
сгради“ са: 

Номинация 1: Много-
функционална сграда с офи-
си, магазини и три паркомес-
та на ул. „Иван Вазов” №1 в 
Пазарджик с проектант 
„Студио Архитектон” – арх. 
Валентина Младенова, въз-
ложител и строител – „Пимо-
СВ“ ООД, Пазарджик;

Номинация 2:  Адми-
нистративна сграда в с. 
Радилово, община Пещера, 
област Пазарджик, с проек-
тант арх. Валентина Младе-
нова, възложител „Евро-Гус“ 
ЕООД и строител „Гарси“ 
ООД, Пазарджик;

Номинация 3: Жилищна 
сграда на ул. „Беласица“ №2 
с проектант арх. Стефан 
Гюрджеклиев, възложител и 
строител „Артстрой Про“ 
ООД, Пазарджик;

Номинация 4: Жилищна 
сграда на ул. „Освобождение“ 
№2, проектант арх. Вален-
тина Младенова, възложи-
тел и изпълнител „Артстрой 
Про“ ООД, Пазарджик. 

В категория „Санирани 
сгради по програми за 
енергийна ефективност“ 
се състезават седем 
сгради, изпълнени от фир-
ми членове на ОП на КСБ 
– Пазарджик, на терито-
рията на цялата страна:

Номинация 1: Общежи-
тие към СОУ „Георги Бенков-
ски”, Пазарджик; възложител 
– община Пазарджик; проек-
тант – „Еко-хидро-90“ ООД, 
Пазарджик; консултант – „Ви 
Ел Консулт“ ЕООД, Пловдив; 
строител – „Еко-хидро-90“ 
ООД, Пазарджик;

Номинация 2: Многофа-
милна жилищна сграда, Па-
зарджик, ул. „Панайот Волов“ 
20,22,24; възложител – Сдру-
жение на собствениците 
„Напредък” и община Пазар-
джик; проектант и строи-
тел – „Заводски Строежи-
ПС-Пазарджик“ ЕАД; 

Номинация 3: Жилищна 
сграда, ул. „Симон Налбант“ 
46, Пещера; възложител – 
Сдружение на собственици-
те и община Пещера; проек-
тант: „Би Ес Проект“ ЕООД, 

София; строител: „Заводски 
Строежи-ПС-Пазарджик“ ЕАД;

Номинация 4: Жилищна 
сграда, ул. „Августа Тра-
яна“ 70, Стара Загора; въз-
ложител – Сдружение на 
собствениците и община 
Стара Загора; проектант и 
строител - „Заводски Стро-
ежи-ПС-Пазарджик“ ЕАД;

Номинация 5: Много-
фамилна жилищна сграда, 
ул. „Цар Симеон“ 1, вх. А и Б, 
Пещера; възложител – Сдру-
жение на собствениците 
"Златното кормило" и общи-
на Пещера; проектант – „Би 
Ес Проект“ ЕООД, София; 
строител – „Заводски Стро-
ежи-ПС-Пазарджик“ ЕАД;

Номинация 6: Многофа-
милна жилищна сграда , ул. 
„Слави Шкаров“ №7, Русе; 
възложител – Сдружение на 
собствениците и община 
Русе; проектант и строител 
– „Заводски Строежи-ПС-Па-
зарджик“ ЕАД;

Номинация 7: Многофа-
милна жилищна сграда, бул. 
„Дунав“ 34,36,38, Пловдив; 
възложител – Сдружение на 
собствениците и община 
Русе; проектант – „Ен Ар 
Консулт“ ЕООД, Хасково; 
строител – „Строймонтаж“ 
ЕООД, Пазарджик.

Петчленно жури, съста-
вено от професионалисти в 
бранша, оценява номинирани-
те сгради и излъчва по една 
сграда във всяка категория, 
която получава приза „Златна 
колона” и грамота за „Сграда 
на годината 2018”. В онлайн 
класацията резултатите ще 
станат известни след при-
ключване на гласуването на 
18 декември.

Елица Илчева

Със 110 гласа „за“ и 30 „въздържал 
се“ Парламентът прие на първо четене 
промени в Закона за устройство на те-
риторията (ЗУТ), с които се удължава с 
две години (до 1 януари 2021 г.) срокът 
за строене в неурегулирани територии. 
С решението се отлага влизането в сила 
на измененията на ЗУТ, с които се въвеж-
дат изисквания за наличие на общи ус-
тройствени планове във всички общини. 
Сред мотивите за промяната е това, че 
в голяма част от общините все още не 
са налице одобрени и влезели в сила общи 
устройствени планове. 

ДПС подкрепи предложенията, вне-
сени от Александър Ненков от ГЕРБ, 
с аргумента, че много от общините 
нямат устройствени планове, защото 
нямат пари да ги изготвят, и не е ред-
но да се блокират инвестиционните 
им проекти. Той припомни, че когато е 

имало Министерство на инвестицион-
ното проектиране, са били заделени 
средства. Според Ненков причините за 
забавяне на процедурите са от различен 
характер. В някои случаи това са прото-
чени обществени обсъждания, при други 
– оспорване на избора на изпълнител, а 
също затруднено набавяне на информа-
ция за устройството на съответната 
територия.

Мартин Славчев

В края на годината 
„ЧЕЗ Разпределение Бълга-
рия“ ще приключи проект 
за подобряване на сигур-
ността и качеството на 
електрозахранването в 
столичните квартали „Бо-
яна“, „Драгалевци“ и „Симе-
оново“. Той включва внед-
ряването на дистанционно 
обслужвани електромери и 
обединяването им в единна 

система с цел да се осъ-
ществява постоянен мо-
ниторинг на мрежата. По 
този начин ще се следи в 
реално време какво е нато-
варването, нивото на по-
даваното напрежение, ще 
се извършва дистанцион-
но отчитане на изразход-
ваната електроенергия и 
ще се получава информация 
за честотата и продължи-
телността на прекъсва-
нията, както и за други 

параметри. Включването 
на електромерите в обща 
система приключва на 
21 декември. По време на 
работата се извършват 
планирани изключвания 
на електрозахранването 
– за осигуряване на без-
опасната работа на слу-
жителите. Компанията се 
извинява за причиненото 
временно неудобство, но 
то ще доведе до подобре-
ния в дългосрочен план.

Снимка в. „Строител“



3СЕДМИЦАТАпетък, 14 декември 2018 Ñòðîèòåë

Мартин Славчев

Министерският съвет от-
пусна допълнителни средства в 
размер до 1 349 856 000 лв. по 
бюджета на Министерството 
на регионалното развитие и 
благоустройството за 2018 г. 
за изграждането на 134,2 км от 
АМ „Хемус“ между Боаза и път 
I-5 Русе – Велико Търново. Сума-
та е от централния бюджет за 
2018 г. С нея ще бъде осигурено 
строителството на участъка, 
който е от изключително важен 
държавен и обществен интерес 

и за развитието на пътната 
инфраструктура в Северна Бъл-
гария.

Общата дължина на АМ „Хе-
мус“ от София до Варна е около 
420 км. Завършени са участъци-
те между София и Ябланица и от 
Белокопитово до Варна, които 
са общо близо 170 км. В момен-
та се строят още почти 26 км 
от автомагистралата – 9,3 км 
в отсечката между Ябланица и 
Боаза и 16,32 км от п.в. „Буховци“ 
до п.в. „Белокопитово“. 

Цялостното доизграждане 
на АМ „Хемус“ е основен приори-

тет в управленската програма 
на правителството, тъй като 
бъдещето на Северна България 
и модернизирането на региона е 
свързано със строителството 
на автомагистралата и осигу-
ряването на бърза и безопасна 
пътна комуникация между София 
и Варна. Ще се съкрати времето 
за пътуване между столицата и 
третия по големина български 
град. Автомагистралата ще 
осигурява и връзка с пристани-
ще Варна, което е ключово за 
търговията с Русия, Украйна и 
Турция.

Мартин Славчев

Правителството отпусна допълнителни 
157 998 422 лв. по бюджета на Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството за 
2018 г. за изпълнението на редица инфраструктурни 
проекти. Средствата ще бъдат използвани за разпла-
щане по обекти, изпълнявани по програмите на АПИ 
през 2018 г., с цел развитие на пътната инфраструк-
тура и повишаване на безопасността на движение. 
Сред тях са реконструкцията на първокласния път 
Слънчев бряг – Бургас, обходният път на Ахелой и 
Пловдив – Асеновград, извършени превантивни ремон-
ти, отстраняване на щети, поставяне на пътни зна-
ци, монтиране на мантинели, полагане на маркировка 
и други. Предвидени са и средства за текущ ремонт 
и поддържане на пътната инфраструктура.

Мартин Славчев

Екипът  на Българската асоциация по во-
дите (БАВ), вдъхновен от големия български 
писател Богомил Райнов, отново организира 
фотоконкурс. Избраната тема неслучайно е 
„Няма нищо по-хубаво от дъждовното време“. 

Фотоконкурсът е част от традицион-
ното събитие на БАВ – „Седмица на вода-
та“, по случай Световния ден на водата – 22 
март. Той се осъществява с подкрепата на 
Министерството на околната среда и води-
те (МОСВ) и Предприятието за управление 
на дейностите по опазване на околната сре-
да (ПУДООС). 

На 6 февруари 2019 г. всички снимки, 
одобрени за участие във фотоконкурса, ще 
бъдат публикувани на facebook страницата 
на БАВ. Там до полунощ на 12 февруари ще 
бъде възможно тяхното онлайн оценяване с 
„харесвания“, което ще определи 10-те фаво-
рита на публиката. Веднага след това пет-
членно жури, с председател – представител 
на МОСВ, ще посочи още 40 фаворита в кон-
курса. Всички тези 50 впечатляващи кадъра 
ще станат част от необикновена фотоиз-
ложба в София и ще започнат да мерят сили 
за награди.

Георги Сотиров

С неостаряващия сту-
дентски химн „Гаудеамус 
игитур” завърши тър-
жествената церемония по 
връчването на дипломите 
на завършилите инжене-
ри и урбанисти от випуск 
2018 на Университета по 
архитектура, строител-
ство и геодезия (УАСГ).

В присъствието на 
ректора проф. д-р инж. 
Иван Марков, зам.-рек-
торите и деканите на 
факултетите, официал-

ните лица, сред които и 
зам.-министърът на ре-
гионалното развитие и 
благоустройството инж. 
Валентин Йовев, проф. д-р 

инж. Славейко Господинов 
– зам.-ректор по учебна-
та дейност, качеството 
и акредитацията, откри 
церемонията, приветства 

абсолвентите и техните 
родители и даде думата 
на проф. Марков. Ректо-
рът на УАСГ припомни ня-
кои от знаменателните 
дати от развитието на 
университета, спомена, 
че възпитаници на уни-
верситета работят по 
цял свят и успешно защи-
тават реномето на най-
старото висше техни-
ческо учебно заведение у 
нас. „Ние вярваме във Вас. 
Носете гордо името на 
нашия университет през 
целия си професионален 
път”, заяви проф. Марков 
под бурните аплодисмен-
ти на препълнената зала. 

Елица Илчева

Нереновираната част 
от сградата на бившата 
Централната минерална 
баня в София (северното и 
източното крило) е в ава-
рийно състояние и се нуж-
дае от сериозен ремонт. 
Това стана ясно на работно 
съвещание на Комисията по 

култура и образование към 
Столичния общински съвет. 
Зам.-кметът на Столична-
та община по култура и 
образование доц. д-р Тодор 
Чобанов представи двете 
алтернативи –  възстано-
вяване на банята или разши-
рение на намиращия се в нея 
в момента Музей на София. 

Според обявените от 

администрацията анали-
зи за силните и слабите 
страни на всяка от двете 
алтернативи, банята труд-
но може отново да се из-
ползва по първоначалното 
си предназначение заради 
недостатъчния дебит на 
минералната вода. Освен 
това, както е известно, 
идеята за превръщането 

на пространството в СПА 
център на няколко пъти не 
можа да се реализира, тъй 
като нямаше кандидати за 
обявената от общината 
концесия. Според разчети 
отпреди 10 години, инвес-
тицията в СПА център 
излиза минимум 9 млн. лв., 
а издръжката ще струва 
900 000 лв. на година. Ако се 
приеме вариантът с промя-
на на функциите на сграда-
та, ще се търсят средства 
от еврофондовете.

Снимка Георги Сотиров

Снимка авторът
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Очаква се обектът да бъде открит през декември

Десислава Бакърджиева 

За по-малко от 2 години и 
половина е напът предсрочно 
да приключи строителството 
на лот 3.3 на АМ „Струма“ меж-
ду Кресна и Сандански. Обек-
тът се реализира в рамките 
на проекта „Автомагистрала 
„Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и 
тунел Железница“, който се 
съфинансира от Кохезионния 
фонд на ЕС чрез Оперативна 
програма „Транспорт и транс-
портна инфраструктура 2014 
– 2020“ и държавния бюджет по 
Приоритетна ос 2 „Развитие на 
пътната инфраструктура по 
„основната“ и „разширената“ 

Трансевропейска транспортна 
мрежа“.

Срокът за завършването 
на отсечката е пролетта на 
2019 г., а изграждането й стар-
тира на 30 август 2016 г. Очаква 
се лот 3.3 да бъде открит през 
декември. Изпълнител на проек-
тирането и строителството 
е Консорциум „Струма Лот 3.3“ 
с водещ партньор „ГБС инфра-
структурно строителство“ АД 
и участници – „Пътстрой 92“ 
АД, „Главболгарстрой“ АД и „Гео-
строй“ АД. Стойността на до-
говора е 234 123 012 лв. без ДДС.

Лот 3.3 от Кресна до Сан-
дански включва участъка на 
автомагистралния път от км. 
397+000 до км. 420+624. Трасе-

то е в близост до р. Струма, 
като я пресича два пъти при 
км. 405+380 и км. 406+700. Пре-
минава последователно и през 
притоците на р. Злинска при 
км. 401+810 и р. Цапаревска при 
км. 405+500. Изградени са два 
пътни възела – при с. Струмяни 
и при Сандански. В участъка има 
11 големи съоръжения, четири 
площадки за отдих, няколко пре-
сичания на местни и селскосто-
пански пътища, бетонови и сто-
манобетонови подпорни стени, 
надлези и подлези и множество 
пресичания на инженерни мрежи 
и комуникации.

При изпълнението на лот 
3.3 за първи път в проект за 
строителството на автомаги-

стрален участък са изградени 
„Интелигентни транспортни 
системи”. Те включват стан-
ции за броене и управление на 

трафика, за видео наблюдение, 
за измерване на теглото на пре-
возните средства и за метеоро-
логично наблюдение.

Мартин Славчев

На пътя Своге - София 
се поставя най-високи-
ят клас обезопасителни 
системи, каквито има на 
автомагистралите. Това 
съобщи председателят 
на Управителния съвет 
на Агенция „Пътна инфра-
структура“ (АПИ) инж. 
Светослав Глосов, който 
заедно с инж. Дончо Ата-
насов, член на УС на АПИ, 
провери работата на фир-
мата, монтираща новите 
мантинели в отсечката.

В края на ноември в 
АПИ е получено и указание 
от Върховната админи-
стративна прокуратура, 
в което се посочва, че в 
срок от един месец е не-
обходимо да се предприе-
мат действия за обезопа-
сяване на участъка. Инж. 
Глосов посочи, че новото 
съоръжение е трябвало да 
се постави от общината, 
тъй като пътят е на тях-
на територия и местна-
та администрация събира 
таксите от билбордове 
по трасето в населеното 

място и издава разреше-
нията за строеж на тър-
говски обекти.

Инж. Дончо Атана-
сов заяви, че монтажът 
на мантинелата в Своге 

се изпълнява въз основа 
на разработения график. 
Според него изказвания от 
различни хора по темата, 
представящи се за пътни 
експерти, е опит да се 
прави политически ПР на 
гърба на агенцията и на 
правителството. „За да 
се монтира такова съоръ-
жение, независимо дали е 
на пътя София - Своге или 
на друг път, трябва да се 
изготви проект, съгласно 
нормите за проектиране 
и това е направено“, под-
черта инж. Атанасов. Той 

заяви, че цялото 80-кило-
метрово трасе през Ис-
кърското дефиле ще бъде 
обезопасено и проектът 
ще бъде надграден, съ-
гласно направения одит по 
пътна безопасност. „Цел-
та ни е да се гарантира 
сигурността на пътуване 
през дефилето, въпреки че 
според данните от тра-
фик камерите в момента 
99% от превозните сред-
ства не спазват ограниче-
нието на скоростта от 30 
км/ч в участъка“, подчер-
та инж. Атанасов.

Мартин Славчев

Министърът на младежта и спорта 
Красен Кралев пусна в експлоатация ле-
дената пързалка на стадион „Юнак“. Съо-
ръжението е собственост на „Национал-
на спортна база“ ЕАД, а инвестицията в 
него е в размер на 340 000 евро. 

Сред специалните гости на събити-
ето бяха изпълнителният директор на 
„Национална спортна база“ ЕАД Пламен 
Манолов, трикратната олимпийска меда-
листка в шорттрека и член на Управител-
ния съвет на Българската федерация по 
кънки Евгения Раданова и носителката на 
два бронзови медала от Зимните младеж-
ки олимпийски игри през 2016 г. Катрин 
Маноилова, която е и голямата ни надежда 
за успешно представяне на предстоящо-
то Световно първенство по шорттрек.

„Изключително съм щастлив, че за 
пореден път изпълнихме свое обещание 
и преди коледните празници успяхме да 
открием пързалката. Бяхме поели анга-

жимент това съоръжение, което не беше 
работило като пързалка от близо 30 годи-
ни, да бъде възстановено, за да може въз-
можно най-много деца да се докоснат до 
магията на кънките и да започнат да се 
занимават професионално с този спорт. 
Много столичани са направили първите 
си стъпки в зимните дисциплини имен-
но тук“, каза министър Кралев и покани 
гражданите и гостите на София да се 
възползват от съоръжението по време на 
празниците.

Пързалката ще бъде на стадион 
„Юнак“ до началото на  март, когато 
ще бъде използвана за Световното пър-
венство по шорттрек за мъже и жени в 
„Арена Армеец“. На съоръжението ще има 
професионални треньори, които да дават 
уроци на начинаещите. Осигурени са чис-
то нови кънки, които ще бъдат отдавани 
под наем. В делничните дни ще има часо-
ве, в които деца до 12-годишна възраст 
ще могат да се възползват от пързалка-
та безплатно. 
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1544 здания в страна-
та са обновени по Нацио-
налната програма за енер-
гийна ефективност на 
многофамилните жилищни 
сгради. По други 220 от 
общо 2022 със сключени 
договори за целево фи-
нансиране с Българската 
банка за развитие се из-
пълняват строително-
монтажни работи. Още 

224 са на етап обследва-
не. Това обявиха от прес-
центъра на Министер-
ството на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството (МРРБ). 

Към 30 ноември 2018 г. 
най-много са завършените 
здания в община Бургас – 
197. Там сключените до-
говори са общо 205, като 
по последните 8 блока те-
кат строителни работи. 
В Благоевград са обновени 
всички 143 многофамилни 
жилищни сгради, за които 

са сключени контракти 
за целево финансиране. 
Реновираните блокове в 
Хасково са 77. В община-
та са сключени общо 110 
договора за повишаване 
на енергийната ефектив-
ност на многофамилни 
жилищни сгради. Още 8 
са в етап на строител-
ство, други 16 – на етап 
обследване. Обновител-
ните дейности по 71 от 
общо 75 блока със склю-
чени контракти за целево 
финансиране от програ-

мата в Стара Загора са 
изпълнени. По последните 
4 текат строителни ра-
боти. В Пазарджик са за-
вършени всички 41 сгради 
със сключени договори за 
обновяване.

Информация за изпъл-
нението на Национална-
та програма за енергийна 
ефективност на многофа-
милните жилищни сгради 
в други общини в страна-
та може да бъде намерена 
на интернет страницата 
на МРРБ.

„Темпът на изпълнение 
на Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 - 
2020“ е много добър. Има-
ме над 80% договаряне 
по нея и над 40% разпла-
щане.“ Това е съобщила 
в Ямбол министърът на 
регионалното развитие 
и благоустройството 
Петя Аврамова. В гра-
да тя е открила два от 
обектите, обновени по 
проект „Устойчиво и ин-
тегрирано развитие на 
градската среда на об-
щина Ямбол“, който е на 
обща стойност близо 
7,7 млн. лв. Проектът е 
финансиран от управлява-
ната от министерство-
то оперативна програма. 
Със средства от него 
са модернизирани част 
от пространството на 
площад „Oсвобождение” и 
участък от пешеходната 
ул. „Г. С. Раковски”.

Освен извършената 
реконструкция и залеся-
ване в обновените об-
ществени пространства 
на Ямбол са обособени 
две нови детски площадки 
за деца от 3 до 12 години 
със спазени изисквания за 
безопасност, поставени 
са нови пейки, чешми и 

кошчета, осветлението 
е сменено с енергоефек-
тивно.

Министър Аврамова е 
подчертала, че проектът 
е един от примерите в 
България за идея, която е 
развита в два програмни 
периода. Със средства от 
предишната Оперативна 
програма „Регионално раз-
витие 2007 - 2013“ в Ям-
бол вече са изпълнени два 
обекта за обновяване на 
градска среда.

„След обновяването 
на градските централни 
зони ще насочим повече 
усилия и в кварталите“, 
е казала министър Авра-
мова.  „Имаме уверение, 
че в следващия програмен 

период страната ни ще 
получи повече средства 
по линия на кохезионната 
политика за регионално 
развитие и обновяване 
на инфраструктурата“, е 
споделила тя. 

Петя Аврамова е бла-
годарила на всички бене-
фициенти по програмата, 
които работят усилено, 
и е изразила увереност, 
че няма да има неусвоени 
средства от нея. „Рабо-
тим и за големите проек-
ти. Там имаше забавяне и 
притеснения да не загубим 
средствата. Вече нещата 
са в нормален ритъм“, е 
подчертала тя.

Министърът е напом-
нила, че след направената 

инвентаризация участъ-
ците от републиканската 
пътна мрежа в най-тежко 
състояние са приорити-
зирани. „И през 2019 г. ще 
работим за рехабилита-
ция и основен ремонт на 
отсечките“, е казала тя. 
Петя Аврамова е комен-
тирала, че с въвеждане-
то на ТОЛ системата за 
тежкотоварни автомоби-
ли от 16 август 2019 г. се 
очакват повече приходи за 

пътища. През следващата 
година ще се търсят въз-
можности за осигуряване 
на необходимите сред-
ства за ремонт на АМ 
„Тракия“ в участъка между 
Чирпан и Стара Загора. 

В  Ямбол  министър 
Аврамова се е включила 
във форум, организиран 
от евродепутата Ан-
дрей Новаков, в който са 
участвали ученици от 
професионални гимназии 

по строителство. Тя е по-
съветвала децата да се 
ориентират към техни-
чески професии, защото 
те са много необходими 
за България, и е подчер-
тала, че строителният 
и машиностроителният 
бранш имат нужда от под-
готвени млади хора, които 
да работят, а това дава 
възможност за сигурна 
реализация и високи въз-
награждения.

Бъдещото изпълнение 
на Стратегията на ЕС за 
Дунавския регион е било 
дискутирано на среща във 
Виена, в която зам.-минис-
търът на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството Деница Николова 
е участвала заедно с на-
ционалните координатори, 
тези на приоритетни об-
ласти, новото Контакт-
но звено за Дунавската 
стратегия и представи-
тели на Европейската ко-
мисия.

В рамките на среща-
та е била продължена 
дискусията за промяната 
на Плана за действие на 
Дунавската стратегия 
съгласно Пътната кар-

та, която беше одобрена 
по време на Българско-
то председателство на 
Стратегията. До края 
на януари 2019 г. коорди-
наторите на приоритет-
ните области трябва да 
предоставят обобщена 
информация относно про-
ведените консултации 
по ревизията на Плана за 
действие на база на насо-
ките, изготвени по време 
на Българското председа-
телство. Националните 
координатори ще обсъдят 
и вземат решения относ-
но следващите стъпки по 
ревизията през февруари 
2019 г.

Зам.-министър Николо-
ва е споделила по време на 

срещата, че трябва да се 
придържаме към одобрения 
по време на Българското 
председателство график, 
дори той да е амбициозен. 
„Не трябва да се изпуска 
моментът Дунавската 
стратегия да се приспосо-
би към новите реалности и 
предизвикателства, кога-
то се дебатират бъдещи-
те приоритети на ЕС след 
2020 г.”, е подчертала тя. 
„Имаме нужда от промяна 
на Плана за действие и 
подходът от долу  на горе, 
както и тясното сътруд-
ничество с координато-
рите на приоритетните 
области са изключително 
важни”, е отбелязала Де-
ница Николова. 
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Очакванията ни са реалното изпълнение да започне през втората половина на 2020 г.

Инж. Добромир Симидчиев, ръководител на проект „Подготовка на регионалнo            

Емил Христов

Инж. Симидчиев, Вие 
сте ръководител на еки-
па, който разработва 
регионалното предин-
вестиционно проучва-
не (РПИП) на София за 
кандидатстване пред 
Оперативна програма 
„Околна среда 2014 - 2020“ 
(ОПОС). Разкажете ни в 
какво се състоеше дей-
ността Ви?

Може би е важно пър-
во да кажем, че в този 
програмен период струк-
турата на проектите е 
по-различна в сравнение 
с предишния. Тогава не 
само София, но и в цяла-
та страна общините бяха 
бенефициенти и в дадена 
обособена зона можеше 
да има множество проек-
ти. В много от случаите 
на територията на един 
оператор се изпълняваха 
5 - 6 едновременно. Сега 
нещата вече не стоят по 
този начин. През насто-
ящия период операторът 
ще може да работи само 
по един проект, като из-
ключим фазираните и ран-
ните такива. София прави 
изключение. Бенефициент 
при нея няма да е „Софий-
ска вода“ АД, а Столична-
та община (СО). Въпреки 
всичко обаче процесът по 
планиране на инвестиция-
та преминава така, както 
и на другите места – чрез 
регионално прединвести-
ционно проучване. Идеята 
на РПИП е да види състоя-
нието на инфраструкту-
рата на територията, да 
определи необходимите 
мерки, които трябва да 
бъдат приети, за да се 
постигне пълно съответ-
ствие по двете основни 
директиви - за градски 
отпадъчни и за питейни 
води, и да предпише про-
екти, на базата на които 
те да се реализират. 

В София, както казах, 
общината ще е бенефи-
циент. Европейската ко-
мисия вече уважи това 
искане. Във всички други 
15 възможни територии 
това не е така. Там опе-
раторите ще провеждат 
тръжните процедури, те 
ще осигуряват съфинан-
сирането. Важно е да се 
отбележи, че „Софийска 
вода“ АД е включена в 
целия процес. Всичко ми-
нава през съгласуване и 
няма нито едно действие, 
което да не е по някакъв 
начин проследено от дру-
жеството. Това говори за 
едно много добро сътруд-
ничеството между компа-
нията и СО.

За да се реализира пре-
динвестиционното про-
учване, общината също 
така сформира звено за 
управление на проекта, 

чийто ръководител съм 
аз. Нашата идея е да кон-
тролираме изпълнителя, 
да му даваме инструкции 
и да помагаме, за да може 
крайният продукт да бъде 
удовлетворяващ. Екипът 
ни е част от структура-
та за реализацията на ця-
лостния проект. Звеното 
се сформира в началото 
на годината, като се със-
тои от 6 човека. Петима 
от тях са служители на 
Столичната община, а 
аз се явявам като външен 
експерт. Моята роля е да 
защитя интереса на об-
щината, контролирайки 
работата на изпълните-
ля. 

Относно проекта ис-
кам да кажа, че неговата 
продължителност е близо 

3 години. Договорът за из-
пълнение е сключен в края 
на миналата година. Тряб-
ва да се изготвят няколко 
доклада. Някои от тях са 
по-приоритетни от дру-
гите, защото ще ни га-
рантират възможността 
да ползваме безвъзмездно 
европейски средства. Го-
лямата цел обаче е да се 
установи състоянието на 
ВиК инфраструктурата и 
да се предпишат съот-
ветните мерки. На база 
на тях вече ще се избират 
и приоритетните проек-
ти, по които да се канди-
датства. Има много идеи 
на територията на общи-
ната, които по една или 
друга причина не могат 
да бъдат изпълнени. Част 
от причините са свързани 

с градоустройствени про-
блеми, грешки в миналото 
и други по-малки труднос-
ти. Сега сме в решаваща 
фаза на проекта. На пра-
га сме на приемането на 
самото РПИП. Надявам 
се до няколко месеца да 
имаме и завършен списък 
на проектите, с който да 
кандидатстваме пред Ев-
ропейската комисия.

На база на Вашето 
проучване са определени 
две агломерации с 10 000 
е.ж. Кои са те и на какъв 
принцип са обособени?

Най-големият проблем 

на София е нуждата от 
съответствие с директи-
вата за отпадъчни и град-
ски води. Там е споменато 
понятието агломерация, 
което е определящо. Това 
е процесът на сливане на 
големите градове и раз-
положените около тях по-
малки селища в една обща 
урбанизирана територия. 
Има такива над 10 000 ек-
вивалент жители, между 
2000 и 10 000 и под 2000. 
Сред най-важните дей-
ности на консултанта е 
да уточни най-правилно 
границите на агломера-
циите. Те до този момент 

бяха определяни по адми-
нистративен път и не 
толкова инженерно. Пора-
ди тази причина процесът 
за София беше извършен 
от консултант, който се 
справи много добре. Резул-
татът от неговата рабо-
та е, че на територията 
на СО има два района, 
които са над 10 000 е.ж. 
Единият от тях е София, 
а другият е Кремиковци. 
Важно е да поясним, че 
настоящата оперативна 
програма подпомага само 
такива с над 10 000 е.ж. 
Тук е моментът да под-
чертая, че агломерация-

Снимки в. „Строител“

Язовир „Бели Искър“ осигурява около 20% от питейното 
водоснабдяване на столицата, като служи за допълващ обем 
на основния водоизточник, язовир „Искър“



7ИНТЕРВЮпетък, 14 декември 2018 Ñòðîèòåë

           прединвестиционнo проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община“:

та на София все още не е 
одобрена от Европейска-
та комисия. В момента 
тече процес на съгласу-
ване. Притеснението е, 
че винаги има субективен 
елемент. Ако например 
възложим на петима спе-
циалисти да очертаят 
границите на едно и също 
населено място, вероят-
но всеки един от тях ще 
даде различни данни. 

Пред нас стоят две 
възможности. Първата е 
да се определи граница-
та така, че тя да бъде 
минимална като площ и 
постигането на необ-
ходимите резултати да 
бъде по-лесно. По този на-
чин се изключват всички 
спорни територии и там 
не се прави канализация. 
Свеждаме всичко до цен-
тралната част на София 
и работим само там. Ис-
тината е, че така се за-
гърбва една голяма част 
от населението, което 
остава извън тази гра-
ница. Другият подход е 
малко по-различен, като 
се цели да се приобщят 
колкото се може повече 
територии с риск да се 
постигне по-трудно съ-
ответствие. В този слу-
чай ще трябват по-голямо 
количество проекти, пари, 
отчуждавания и градоус-
тройствени процедури. 
Усилията наистина ще са 
по-сериозни. От Столич-
ната община са се спрели 
точно на този вариант. 
Мнението на администра-
цията е, че отговорният 
подход е те да направят 
всичко възможно, за да 
осигурят канализация на 
повече хора. Сега идва 
моментът на доказване-
то на този подход пред 
ЕК. Ние ще се постара-
ем в максимална степен 
да убедим Комисията, че 
София е малко по-различен 
град от всички останали. 
Той се развива. Забеляз-
ва се ръст на бизнеса. 
Непрекъснато има стро-
ителство на нови жилищ-
ни сгради и може да стане 
така, че една територия, 
която сега е извън аг-
ломерациите, след три 
години да бъде застро-
ена. Важно е да гледаме 
към бъдещето и леко да 
изпреварим събитията. 
Подчертавам, че това е 
много важен етап от ре-
ализирането на проекта. 
Тук първо трябва да се 
постигне консенсус и на 
национално ниво, че този 
подход е правилен. Въпрос 
е на намиране на точен 
баланс.

Какво установихте 
по отношение на разви-
тие на ВиК инфраструк-
турата в Столичната 
община? Кои територии 
са без изградена канали-
зация?

Основният дефицит 
на Столичната община 
е изграждането на сис-
теми на централизирано 
отвеждане на отпадъч-
ните води. Смятаме, че 
в момента степента на 
покритие е от порядъка 
на 80%. Има около 20% 
от населението, които 
страдат от липса на ВиК 
инфраструктура. Това са 
териториите на север, 

части от Подвитошката 
яка и селата около София. 
Важно е да поясня, че как-
вото и да направим с този 
проект, ще бъде огромна 
крачка напред, но няма 
да успеем да постигнем 
100% съответствие. Това 
ще бъде много трудно. 
Правилният подход е да 
се даде възможност ако 
не на всички, то на пове-
чето места да се изгради 
тежката инфраструкту-
ра – колекторите, пре-
чиствателните станции, 
главните клонове. Кога-
то това се направи, вече 
много по-лесно може да се 
доизгради канализацията. 
Смятаме, че ако всичко е 
наред, ще осигурим ВиК 
покритие на над 90% от 
населението. 

Предстои внасянето 
на списък с проекти в 
Столичния общински съ-
вет и от тях ще бъдат 
избрани приоритетни, 
които да се включат в 
апликационната форма 
за одобрение от ОПОС. 
Колко обекта са в този 
списък и на каква стой-
ност ще са те?

Това е следващата 
стъпка, която зависи до 
голяма степен от одобре-
нието на агломерацията. 
Ние трябва да включим 
проекти, които попадат 
вътре в нея. Съответно 
границата ще окаже вли-
яние. Поради тази причина 
в момента се работи по 
различни варианти. Трудно 
е да се даде някаква точ-
на бройка. Ние ще се бо-
рим за максимално допус-
тимия бюджет от ОПОС. 
Надявам се, че колегите 
ще отговорят на това 
ни искане. Говорим за над 
400 млн. лв., а когато до-
бавим съфинансирането 
към тях, означава проек-
ти на обща стойност от 

почти 500 млн. лв. За Сто-
личната община това ще 
е най-добрият вариант. 
Ако всичко върви по план, 
средствата ще бъдат 
разпределени към почти 
всички райони на столица-
та, около 20 от общо 24. 
Основните пари ще бъдат 
насочени там, където има 
най-голяма липса. 

Създадена ли е мето-

дология, на база на която 
в СОС да бъдат избрани 
приоритетните обек-
ти?

Има методология, кол-
кото и да е трудно да бъде 
приложена. Има няколко 
критерия. Всички те са 
свързани с постигането 
на съответствия. Тоест 
ако има два идентични 
проекта - единия за нова 
инфраструктура, а другия 
за рехабилитация, ще има 
предимство този, който 
е за новата. Също така 
има критерий за ефек-
тивността на инвести-
цията, или иначе казано, 
колко жители ще имат 
осигурена канализация. 
Преимущество ще има 
по-голямата бройка. Въз-
можността да бъде реа-
лизиран проектът също е 
критерий – съществуват 
ли устройствени плано-
ве и как стои въпросът 
с местата за отчужда-
ване. Говорим за съвсем 
обективна методология, 
която ще бъде прилагана 
по специално изготвена 
точкова система. От-
носно апликационната 

форма очакванията ни са 
одобрението да се случи 
през 2019 г. Необходимо 
е тя първо да получи одо-
брение от Столичната 
община, след това да се 
изпрати до Управляващия 
орган на ОПОС, а после ще 
трябва да мине и прецен-
ката на Брюксел. 

В този ред на мисли 
кога може да се очаква 
да бъдат обявени тръж-
ните процедури и да 
стартират същинските 
строителни работи?

Всеки голям проект 
над 50 млн. евро се гледа 
на ниво ЕК. Следващата 
година малко или повече 
ще премине в одобрение 
на апликационната фор-
ма. В края на 2019 г. или 
началото на 2020 г. мо-
жем да очакваме да има-
ме одобрен от Брюксел 
документ. В зависимост 
от това ще стане ясно 
и кога точно ще бъдат 
обявени тръжните про-
цедури и ще се стигне 
до избор на изпълнители. 
Реалната реализация ще 
започне през втората 
половина на 2020 г., а ако 
има обжалвания, може би 
в началото на 2021 г. Ако 
не се случи нещо, което 

да забави процеса с пове-
че от година, няма поводи 
за притеснение за загуби 
на финансиране по ОПОС. 
Държа да кажа - за раз-
лика от другите региони 
в страната Столичната 
община има много голяма 
степен на готовност за 
проекти. Другото, което 
трябва да се отбележи, 
е, че „Софийска вода“ АД 
работи на високо ниво. Те 
знаят силните и слабите 
места във ВиК мрежата. 
Разполагат с наистина 
огромна и впечатляваща 
база данни. В другите ра-
йони тепърва се правят 
някои от проучванията. 
Вярвам, че проектът ще 
се реализира и ще постиг-
не до голяма степен тър-
сения резултат. 

Като експерт в об-
ластта какво е Вашето 
мнение за цялостното 
състояние на ВиК инфра-
структурата в София?

Въпросът е валиден за 
цялата страна. Обичам 
да правя една историче-
ска препратка. В периода 
от 1960 г. до 1980 г. сме 
били в положение, в което 
сме постигали изпълнения 
на планове, гонели сме же-
ланието да водоснабдим 

всички и да канализира-
ме повече места. Тогава 
обаче ВиК мрежата не е 
била толкова голям прио-
ритет, както е сега. Въ-
преки това на практика 
и най-далечните места в 
страната имат централ-
но водоснабдяване. Разпо-
лагаме с огромна мрежа, 
която обаче невинаги е 
в състоянието, в което 
трябва да бъде. 

В София голяма част 
от направата на тръби-
те не е била качествена. 
Смятало се е, че етерни-
тът е материалът на бъ-
дещето, но се оказало, че 
не е така. Все още сто-
лицата се бори с после-
диците от това. Така че 
не може да се отговори с 
точност колко средства 
са необходими. Тенденци-
ята за намаляването на 
загубите е много сериоз-
на. От 64,75% загуби през 
2001 г. в момента те са 
47%, което е значително 
подобрение. Няма да се 
изненадам, че до някол-
ко години процентите 
ще паднат до 40%. Тази 
цифра вече се приема за 
средно европейско ниво. 
Положението става все 
по-добро, трендът в Со-
фия е положителен. 

С изготвянето на РПИП ще се идентифицират инвестиции във ВиК инфраструктура, насочени 
към агломерации с над 10 000 е.ж.
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Емил Христов

Ден преди провеждане-
то на мирната демостра-
ция КСБ даде пресконфе-
ренция за журналисти в 
централния офис на орга-
низацията. В събитието 
взеха участие председа-
телят на Управителния 
съвет (УС) на Камарата 
на строителите в Бълга-
рия (КСБ) инж. Илиян Тер-
зиев, Владимир Житенски, 
зам.-председател на УС на 
КСБ, инж. Николай Нико-
лов, зам.-председател на 
УС на КСБ и председател 
на Областното предста-
вителство на КСБ – Бур-
гас, инж. Симеон Пешов, 
почетен председател на 
Камарата, инж. Любом-
ир Качамаков, член на УС, 
председател на ОП на КСБ 
– София, и вицепрезидент 
на FIEC, членовете на УС 
инж. Благой Козарев, Лю-
бомир Пейновски, Руен 
Панчев, инж. Николай Чо-
маковски, Стефан Стоев и 
инж. Николай Иванов, инж. 
Мирослав Мазнев, изп. ди-
ректор на КСБ, проф. Ру-
мен Миланов, преподава-
тел в катедра „Пътища“ 
на Университета по архи-
тектура, строителство и 
геодезия, Стефан Тотев, 
председател на секция 
„Високо строителство“ в 
КСБ, както и представи-
тели на строителни фир-
ми, членове на Камарата. 

„Към днешна дата сме 
събрали около 57 хил. под-
писа, като писмо относно 
подписката и нашите ис-
кания ще внесем и в Пре-
зидентството, и в Ми-
нистерския съвет“, заяви 
инж. Терзиев. Той допълни, 
че тези действия са про-
дължение на кампанията 
„Аз съм строител“, която 
стартира по повод Деня 
на строителя на 26 ок-
томври. Председателят 
на УС на КСБ припомни, че 
на 16 октомври Камарата 
излезе с Декларация, из-
пратена до президента 
Румен Радев, министър-
председателя Бойко Бори-
сов, председателя на НС 
Цвета Караянчева и пар-
ламентарно представе-
ните политически сили. „В 
нея ние изразихме нашето 
безпокойство от атаки-
те срещу бранша и обви-
ненията за „високи цени 
и безобразно качество 
на изпълнението“, за ко-
рупционни практики и от-
клоняване на средства“, 
подчерта инж. Терзиев и 
допълни, че се отправят 
неверни обвинения в пуб-
личното пространство 
от политически сили, без 
те да са подкрепени с до-
казателства, което се 
отразява тежко на авто-
ритета на бранша. Също 
така той информира ме-
диите, че КСБ е предста-
вила и справка за цените 
на строителството в 
България и тези в цяла 
Европа. 

„В нашата Декларация 

ние категорично заявихме, 
че не желаем да бъдем из-
ползвани за политически 
цели и предизборна агита-
ция. Поискахме и проведох-
ме срещи с парламентарно 
представените партии и 
с председателя на НС, на 
които поставихме нашите 
проблеми и предложения 
за подобряване на зако-
нодателството, касаещи 
строително-инвестицион-
ния процес, и получихме 
обещания за подкрепа“, за-
яви още председателят на 
УС на КСБ и добави, че за 
съжаление атаките срещу 
бранша не спират, а на-
против - продължават аг-
ресивно, като натрапват 
в публичното простран-
ство невярна и подвежда-
ща информация, уронваща 
престижа на българските 
компании и достойнство-
то на българските строи-
тели. „Ситуацията, в коя-
то строителният бранш 
е поставен, е безпреце-
дентна“, каза той.

„Подобно унищожител-
но отношение към нашата 
достойна професия досега 
никой не си е позволявал. 
Притеснени сме, че това 
едва ли е случайно. Мно-
го е вероятно целта на 
тези атаки да е да бъдат 
дискредитирани или дори 
ликвидирани българските 
компании преди предсто-
ящия старт на големите 
проекти по европейските 
програми и по този начин 
да бъде предоставен на 
чужди компании български-
ят строителен сектор“, 
подчерта инж. Терзиев и 
допълни, че Камарата е 
обезпокоена от безотго-
ворното говорене, защото 
то може до доведе до спи-
ране на еврофондовете за 
България, а те осигуряват 
над 80% от заетостта в 
сектор „Строителство“. 

Инж. Илиян Терзиев 
каза, че ръководството 
на Камарата на строите-
лите в България се при-
теснява какво ще стане 

с хилядите строители и 
семействата им, ако ос-
танат без работа. „Ще 
отидат там, където са 
вече половината - извън 
страната. Ние сме длъжни 
да се защитим, да защи-
тим нашите компании, ра-
ботници и служители, на-
шите семейства. Затова 
стартирахме кампанията 
„Аз съм строител“, част 
от която е и подписката 
в подкрепа на български-
те строители, като само 
за броени дни събраните 
подписи са десетки хиля-
ди“, сподели още той. В 
подписката КСБ настоява 
за спиране използването 
на бранша за политиче-
ски цели, преустановяване 
необоснованите и непод-
крепени с доказателства 
публични твърдения за 
корупция и злоупотреби 
в строителството. „Ис-
каме да има и защита на 
правата, и осигуряване 
спокойствие и сигурност 
на българския строите-
лен бранш и българските 
строители“, допълни инж. 
Терзиев.

„Ние искаме и плано-
вост, и предвидимост на 
развитието на сектора, 
особено в дългосрочен 
план, стриктно спазва-
не на законите както от 
нас, така и от политици-
те. Искаме подобряване 
на законодателството, 
касаещо бранша – Зако-
на за устройство на те-
риторията и Закона за 
обществените поръчки, 
както и въвеждане на от-
говорност за всеки участ-
ник в строително-инвес-
тиционния процес. Трябва 
да има и политика за под-
готовка и квалификация на 
кадрите“, каза председа-
телят на УС на КСБ, като 
подчерта, че за него това 
е огромен въпрос. 

„Искаме продължаване 
на Националната програ-
ма за енергийна ефектив-
ност на многофамилните 
жилищни сгради, която 

доказа своя положителен 
ефект не само за бран-
ша, но и за икономиката 
на страната. Над 1000 са 
фирмите, изпълнили обек-
ти по програмата, над 70 
хил. души са били заети 
благодарение на нея“, спо-
дели инж. Терзиев по време 
на пресконференцията. 

В  заключение  той 
сподели, че КСБ счита, 
че трябва да се въведе 
възможност за търсене 
на отговорност на субе-
ктите, които създават и 
разпространяват невярна 
информация. „Подписката 
и утрешното събитие са 
стъпки, с които казваме 
на политиците: „Чуйте ни 
и ни вижте! Вие вършете 
Вашата работа и ни оси-
гурете спокойствието 
да вършим нашата“. Ако 
пак не бъдем чути – ще 
преминем към протестни 
действия за защита на 
правата ни – работа, за-
конност и сигурност. Нека 
да бъдем малко по-добри 
и толерантни един към 
друг“, призова той. 

„Известно Ви е,  че 
тази година се утвърдиха 
поредните норми за про-
ектиране на пътища. Те 
са едно към едно с тези 
на Федерална републи-
ка Германия“, заяви проф. 
д-р инж. Румен Миланов и 
добави, че по отношение 

на проектирането на пъ-
тищата в България няма 
проблеми. По думите му, 
като основно предизвика-
телство се явява тяхното 
поддържане. „Искам да от-
правя апел да се отделят 
необходимите средства 
от общините и от репу-
бликанския бюджет, за да 
се ремонтират пътищата 
и улиците в цялата стра-
на“, каза още проф. Мила-
нов и обясни, че настил-
ките имат живот средно 
от 7 до 10 г. Той подчерта, 
че пътищата в страната 
се строят качествено, 
защото се спазват не-
обходимите стандарти 
и норми. „Всичките учас-
тници в инвестиционния 
процес – като почнем от 
възложител, минем през 
проектант, инвеститор 
и стигнем до строител, 
изпълняват добре своите 
задължения“, каза проф. 
Миланов.

„Националната програ-
ма за енергийна ефектив-
ност на многофамилните 
жилищни сгради е една 
наша болка. За съжале-
ние тя е със затихващо 
действие“, каза зам.-пред-
седателят на УС на КСБ 
инж. Николай Николов. Той 
отбеляза, че по нея са 
предвидени за обновява-
не 2022 обекта в цялата 
страна. По думите му 

около 1500 вече са завър-
шени, 220 се довършват, 
а 224 са обследвани и за 
тях предстои евентуално 
да бъдат сключени дого-
вори. „За нас това е една 
много добра социална про-
грама. Тя съживи нашите 
градове и квартали. Райо-
ните се оживиха и среда-
та стана много по-уютна, 
а блоковете – енергийно 
ефективни“,  подчерта 
инж. Николов. „В около 20 
случая сигналите за нека-
чествено изпълнение бяха 
основателни, което е под 
1% от броя на санираните 
сгради по програмата. Ние 
направихме изследване и 
установихме, че тези 20 
обекта са изпълнени от 
непрофесионалисти, от 
фирми, невписани в ЦПРС, 
работещи в сивия сектор. 
Такива, без възможности 
да изпълнят възложените 
им дейности, и съответно 
някои фирми си бяха тръг-

нали без да приключат 
СМР. Всичките 20 блока 
бяха довършени от фирми 
на Камарата на строите-
лите в България“, отчете 
той. „Има толкова много 
доволни хора от програма-
та, но медиите преекспо-
нираха няколко проблемни 
случая. Явно добрата но-
вина не е новина“, обърна 
се инж. Николов към жур-
налистите на пресконфе-
ренцията. 

„В момента Франция 
започва 60 000 обекта. 
Познайте къде ще оти-
дат нашите работници. 
Това са подготвени екипи, 
които няма как да ги вър-
нем. При нас положението 
с човешкия фактор е мно-
го сериозно, защото кога-
то една бригада изчезне, 
трудно може да бъде на-
мерена нова. Тази битка, 
която са започнали срещу 
нас, ако така продължи, и 
с тези ниски цени, може би 
скоро няма да има кой да 
строи и кого да критику-
ват“, коментира още инж. 
Николов.

В началото на прес-
ко н ф е р е н ц и я т а  КС Б 
представи пред медиите 
специално изработен от 
Камарата на строители-
те в България и в. „Стро-
ител“ документален филм 
„Хитрино – строим ново 
начало“. 

Снимки Мирослав Еленков

Не ни използвайте за политически цели!
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Председателят на На-
родното събрание заяви, 
че подкрепя българските 
строители и не се съмня-
ва в качеството на тях-
ната работа. „Това е един 
от най-важните сектори в 
българската икономика, на 
който дължим значителен 
процент на икономическия 
растеж в държавата“, по-
сочи Цвета Караянчева.

„Убедена съм, че бъл-
гарският строителен 
бранш е единен и силен, и 

има висок професионали-
зъм“, подчерта Караянче-
ва. Тя припомни, че преди 
няколко дни 

ЕК е потвърдила качество-
то на българското строи-
телство. 

„Осъждам всеки опит 
за дискредитация на бъл-
гарските строители и 
тяхната работа както в 

страната, така и в чужби-
на, защото много от тях 
работят и в Европа. Те са 
доказали своето качество 
и професионализъм“, каза 
още Караянчева.

Тя увери строители-
те, че ще съдейства за 
по-тесен диалог между на-
родните представители и 
КСБ, за да може законите 
да се променят така, че 
там, където строителите 
имат проблем, да им се съ-
действа, за да се облекчи 
тяхната работа. 

„С Камарата говорихме 

да направим работна гру-
па, с представители от 
всички ПГ, специалисти по 
темата, а не с хора, които 
си правят евтин полити-
чески пиар“, заяви Цвета 
Караянчева.

 Председателят на УС 
на КСБ инж. Илиян Терзиев 
помоли да се спре полити-
ческото говорене и да не 

 от стр. 1
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Снимки в. „Строител“
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се хвърлят обвинения без 
доказани факти срещу 
строителния бизнес. „Апе-
лираме да престанем да 
отправяме лоши послания 
към Европа. Ако продължим 
да го правим, много лесно 
ще намалеят финансовите 
средства към нас и няма 
да има с кого да работим“, 
допълни той.

След срещата в Пар-
ламента председателят 
на УС на КСБ инж. Илиян 
Терзиев, изп. директор 
инж. Мирослав Мазнев и 
почетният председател 
на Камарата инж. Симеон 
Пешов проведоха среща в 
Министерския съвет с ми-
нистър-председателя Бой-
ко Борисов. На срещата 
присъства и министърът 
на регионалното разви-
тие и благоустройството 
Петя Аврамова. По време 
на визитата 

премиерът Борисов посо-
чи, че не одобрява линията 
за дискредитиране на 
сектора

 и призовава за качест-
вено изпълнение на проек-
тите. От своя страна 
представителите на ръ-
ководството на Камарата 
заявиха, че спазват всички 
европейски стандарти при 
строенето на пътища, и 
призоваха за подкрепа сре-
щу риториката за дискре-
дитиране на строителния 
бранш. 

„Получихме много по-
зитивни отговори на въ-
просите, които постави-
хме пред премиера Бойко 
Борисов. Първият беше да 
се разплатят дължимите 
суми към строителите по 
различни проекти. Преми-
ерът ни информира, че са 
осигурени близо 160 млн. 
лв. за разплащания“, това 
коментира инж. Илиян Тер-
зиев, председател на УС 
на КСБ, по време на бри-

финг в МС след срещата 
с премиера Бойко Борисов. 
„Второто нещо, за което 
говорим отдавна, е пред-
видимост за бранша. Раз-
брахме, че днес е взето 
решение 1,3 млрд. лв. да 
бъдат отпуснати за Се-
верна България за строи-
телството на АМ „Хемус”. 
Така ще има предвидимост 
в рамките на година и по-
ловина – две и работа за 
строителните фирми. Ние 
призовахме г-н Борисов 

да продължи политиката 
на инвестиции и да не се 
огъва под политически 
натиск, а ние ще гаранти-
раме качество ”, 

каза още инж. Терзиев. 
Той коментира и искането 
на Елена Йончева и депу-
тати от БСП за експер-
тиза на пътни участъци. 
„Всички проекти, които 
са изпълнени в България, 
са съгласно нормативи 
и изисквания от Евро-
па. Всичките проверки и 
приемането им са по ев-
ропейски правила. Не сме 
против експертизи, стига 
те да се извършат така, 
както повелява законът. 
Категорично се противо-
поставяме обаче на без-
отговорното говорене, на 
упрекването ни в грехове, 
без да има конкретика“, 
каза още той. „Тази сед-
мица строителите преда-
доха над 30 км пътища, а 

пет месеца по-рано пре-
даваме участък от АМ 
„Струма”. Няма да е лошо 
да се споделят и положи-
телните неща, а не само 
негативизмът”, подчерта 
председателят на УС на 
КСБ.

„В последно време бя-
хме подложени на безпре-
цедентен натиск, окле-
ветяване и злепоставяне 
както пред обществото, 
така и пред европейски-
те институции. Това е 
един от трудните дни за 
българските строители, 
когато вместо да сме на 
обектите, ние излязохме 
да покажем, че така по-
вече не може“, каза инж. 
Мирослав Мазнев. Той под-
черта, че ръководството 
на Камарата е поискало 
от премиера да се намери 
начин за планомерно раз-
витие на бранша, защото 
той почти е загубил свои-
те работници в резултат 
на тази стихийност през 
годините. „При спиране на 
високото строителство в 
чужбина заминаха голяма 
част от висококвалифици-
раните специалисти. През 
2015 г., когато завършва-
хме предния програмен 
период, се работеше в 
сферата на инфраструк-
турата, последва период 
с почти нулево строител-
ство на инфраструктурни 
обекти и кадрите ни за-
минаха извън страната“, 
обясни инж. Мазнев. „ Ако 

Инж. Светослав Глосов, председател на УС на АПИ:

Демонстрация-
та, която се орга-
низира от Камарата 
на строителите в 
България, не е про-
тив проверката, по-
искана от „БСП за 
България“. Аз подкре-
пям желанията на 
Камарата да не се 
компрометира име-
то на бранша. Имен-
но български строители в последната 
седмица въведоха в експлоатация 30 
км рехабилитирани пътища в различ-
ни краища на страната, а след броени 
дни ще бъде пуснато и движението по 
новоизградения 24 км участък от АМ 
„Струма“ между Кресна и Сандански. 
Там изпълнителят завършва обекта 5 
месеца по-рано от крайния срок на дого-
вора и пътуващите за Коледа от Кресна 
до българо-гръцката граница ще карат 
удобно и безопасно по магистрала.

Опозицията иска да 
направи нещо, което 
самите те изпълниха 
като управляващи. При 
правителството на 
Орешарски беше сези-
рана Европейската ко-
мисия (ЕК) и са взети 
проби от всички ново-
изградени и строящи 
се участъци, които в 
момента се цитират 

от депутатите на „БСП за България“. 
През 2014 г. италианска независима 
лаборатория, определена от ЕК, е про-
верила новопостроените и реализи-
ращите се с европейско финансиране 
инфраструктурни проекти и няма кон-
статирани нарушения. Ако бяха откри-
ти такива, щяха да бъдат наложени фи-
нансови корекции. Мога да кажа, че ЕК е 
определила АМ „Тракия“ като пример за 
управление на европейските пари и за 
качествено изпълнение. 

 от стр. 9
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Искрен Веселинов, зам.-председател на ПГ 
на „Обединени патриоти“: 

Евгений Иванов, изп. директор и член на УС на КРИБ:

Считам, че недоволството на строителите е основателно и всички 
ние като представители на политическите партии в България трябва 
много да внимаваме, когато изричаме силни думи по отношение на опре-
делени сектори от икономиката, защото те създават брутен продукт и 
заетост. Желанието ни да се представим за радикални борци за някак-
ва истина често може да застраши както бизнеса, така и работните 
места. В това отношение БСП направи огромна грешка, тиражирайки 
недоказани обвинения за целия бранш. Като гражданин, който пътува 
често с автомобил, и човек, който четири години от живота си е бил 
свързан със системата на пътищата, мога да кажа, че в голяма степен 
шосетата в България са направени по необходимите стандарти. Ес-
тествено, има проблеми, които дават отражение върху качеството, но 
те най-често са заради неправилни законодателни или административни 
решения. Типичен пример за това е недостатъчният контрол върху ма-
териалите. Но смятам, че едно по едно тези неща се отстраняват от 
законодателя и възложителите. Силно се надявам този тип кампании 
срещу бизнеса да нямат за цел неглижирането на строителните фирми 
и възхода на чужди, които да ползват българските за подизпълнители. 
Искам да заявя, че диалогът с Камарата на строителите в България е 
добър и вярвам, че предложението на председателя на Народното съ-
брание Цвета Караянчева за създаване на работна група съвместно с 
браншовата организация ще бъде от помощ за всички.

Конфедерацията на работодателите и 
индустриалците в България (КРИБ) напълно 
подкрепяме мирния протест и исканията на 
строителния бранш. Това е секторът, кой-
то произвежда над 12% от БВП и атаката 
срещу него е атака срещу цялата икономика 
на България. Не може с антибългарски нихи-
лизъм, с популистка и безотговорна, грани-
чеща с национално предателство партий-
на риторика, да се сочат тези хора като 
престъпници, които да бъдат пратени в 
затвора, и то без да се спазва законовият 
процес. Политиците не са съдии! Това има 
изключително негативно влияние и върху 
целия бизнес. Ние, от КРИБ, градивно и ус-
пешно работим за подобряването на бизнес 
климата.

Възникват сериозни съмнения, че зад 
атаката срещу строителния сектор и сре-
щу цялата икономика на България стоят ог-
ромни, чужди на България интереси, защото 
предстои усвояването на 15 мрлд. евро, пре-

доставяни безвъзмездно от ЕС. Спомнете 
си предишно управление: автомагистрала-
та „Люлин“ – кой я строи, докъде я докара и 
на каква цена. Спомнете си кой я довърши 
от нищото, в какви срокове и на каква цена. 
Спомнете си АМ „Струма“ – в отсечката до 
Сандански – кой я строи, докъде я докара и 
кой я завърши. Спомнете си и световно неиз-
вестната португалска „мегакомпания“, коя-
то щеше да изгражда ТОЛ системата на АМ 
„Тракия“. Но тогава мълчанието на сегашни-
те „народни будители“ беше оглушително.

Това е един мирен протест, който не 
пречи на придвижването на хората. Знаем 
– имаше много протести напоследък, които 
нарушаваха правата на гражданите. Има-
ше натиск на улицата върху вземането на 
едно или друго управленско решение. Ние от 
КРИБ застанахме твърдо против това. В 
случая със строителите имаме едно мирно 
присъствие, което трябва да покаже, че има 
проблем, и този проблем е много голям.

продължава това некон-
тролируемо нападане на 
сектора, което се случва 
сега, не е изключено и ние 
да започнем да работим 
предимно в чужбина”, под-
черта той.

„Твърдения като това, 
че асфалтът не се яде и че 
резултатът от саниране-
то са само капещи сгради, 
уронват престижа ни и не 
са верни. 

Асфалтът може да не се 
яде, но изхранва страшно 
много хора. 

В програмата за сани-
ране са участвали над 70 
хил. души и са работили 
над 1000 фирми. 1500 сгра-
ди са санирани, предстои 
да бъдат завършени още 
към 500. Те дават топлина 
и спокойствие на хиляди 
семейства и намаляват 
вредните емисии“, каза 
още инж. Мазнев.

 „Строителният бранш 
и КСБ са партньори на 
МРРБ не само в пътния 
сектор и като изпълни-
тели към АПИ, но и в осъ-
ществяването на всички 
дейности по оперативни-
те програми и НПЕЕМЖС. 
Очакваме мобилизиране и 
по проектите, които ще 
реализират, където бене-
фициенти са ВиК опера-
торите. Ние, които упра-
вляваме тези обществени 
средства, ще бъдем без-
компромисни по отноше-
ние на качеството и сро-
ковете за реализация. 

В строителния бранш са 
хора, които работят и жи-
веят в България, и трябва 
да сме отговорни те да не 
напуснат страната“,

 заяви министърът на 

регионалното развитие и 
благоустройството Петя 
Аврамова.

Ръководството на КСБ 
проведе среща и с прези-
дента на България Румен 
Радев. „Ако има наистина 
силна консолидираност 
в бранша, тя трябва да 
изведе отношенията с 
възложителя на едно мно-
го принципно и прозрачно 
ниво“. Това заяви прези-
дентът Радев в началото 
на разговора. Държавният 
глава подчерта, че 

строителството е из-
ключително важно, и от 
качеството на сградите и 
пътищата може да се съди 
и за нивото на държавата 
и културата на нацията.

„Вие имате моята под-
крепа, но очаквам да бъде-
те по-смели в защита на 
интересите на бранша. 
Знам, че е трудно и че 
всеки разчита на общест-
вените поръчки, защо-
то иначе няма да ви има. 
Само че всеки компромис, 
ако правите такъв, е в 
ущърб на обществото“, 
заяви Румен Радев. Пре-
зидентът призова за про-
блемите в строителния 
бранш да се говори от-
крито и КСБ да отстоява 
доброто име на бранша 
– при провеждане на тър-
говете, по време на изпъл-
нението – до предаването 
на готовите обекти. По 
думите му, не трябва да 
има среда, в която българ-
ският строител е поста-
вен на колене, и ситуации, 
при които на практика 
се строи на „остатъчна 
стойност“. „Необходими 
са стандарт за ценооб-
разуване и ясни процеду-
ри, които гарантират, че 

когато се сключи договор 
и има разплащане, вложе-
ните пари са осигурили 
необходимото качество 
и безопасност“, подчерта 
държавният глава. 

Румен Радев заяви, че 
за да се решат по най-
добрия начин проблемите 
в бранша, обществото 
трябва да е наясно, че 
има три важни участни-
ци в процеса. Първият е 
изпълнителната власт, 
както и местната власт 
в ролята на възложител. 
Вторият са собствени-
ците и ръководствата на 
крупните фирми. И тре-
тият – подизпълнители-
те: средни и малки ком-
пании, както и хилядите 
строители, които изкар-

ват прехраната си. 
Представителите на 

КСБ запознаха държавния 
глава с проблемите, пред 
които е изправен секто-
рът в България, както и с 
темите на провежданите 
разговори с политически-
те сили. Те подчертаха, че 
отговорността за допус-
каните грешки не е обща 
за бранша, и този, който 
нарушава принципите и 
правилата, трябва да по-
несе своята отговорност 
– и това следва да е валид-
но както за изпълнители-
те, така и за възложите-
лите и упражняващите 
контрол институции. 

Строителите бяха кате-
горични, че очакват да не 

работят в среда, в която 
всичко се обобщава и с 
недоказани твърдения се 
заклеймява целият бранш. 

Те информираха за 
предприетите дейст-
вия за подобряване на 
нормативната база и 
въвеждането на повече 
прозрачност в сектора и 
посочиха, че в страната 
функционират 20 000 фир-
ми в строителния бранш, 
като само около 5000 от 
тях са вписани в Централ-
ния професионален регис-
тър на строителя. От-
белязан беше растящият 
дефицит на квалифицира-
ни кадри в сектора, както 
и нуждата от съвместни 
действия с институциите 

за по-бързото възстановя-
ване на професионалното 
обучение.

Държавният глава бла-
годари на компаниите от 
бранша, участвали във 
възстановителни дейнос-
ти в населените места 
в България, засегнати от 
природни бедствия и ава-
рии през последните го-
дини, както и за тяхната 
съпричастност към со-
циално значими за обще-
ството каузи – като Бъл-
гарската Коледа. Румен 
Радев изрази готовност-
та на президентската 
институция да подкрепи, 
в рамките на своите пра-
вомощия, добрите идеи за 
развитие на строителния 
сектор в България.
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Превод Радостина Иванова

BCC defended the good reputation of the 
industry with a peaceful demonstration
The management of the organisation submitted to the National Assembly a petition, supported 
by almost 60 thousand people, and held meetings with the President of the National Assembly, 
the Prime Minister and the President of Republic of Bulgaria

The Bulgarian Construc-
tion Chamber (BCC) held a 
peaceful demonstration in 
support of the good reputa-
tion of the industry. A column 
of 1000 machines had been 
deployed for nearly 10 kilom-
eters along the Tsarigradsko 
shosse Blvd in Sofia. The ini-
tiative was part of the „I am a 
builder” BCC’s campaign, that 
had been launched on the 
occasion of the professional 
day of builders – 26 October. 
The event was attended by 
the Chairman of the Cham-
ber Eng. Iliyan Terziev and 
the Executive Director of 
organisation Eng. Miroslav 
Maznev.

“We want to live and to 
work in Bulgaria! We want 
peace and predictableness in 
the industry! We do not wish 
to be used for pre-election 
propaganda!” – these were 
some of the main messages 
of demonstration.

„Our purpose is to dem-
onstrate to the society that 
we are here, and that we 
want to work calmly”, Eng. 
Iliyan Terziev stated at the 
launch of the event. „The 
product of our work is of the 
same quality as in the other 
European countries, but its 
cost is cheapest. The most 
wished by us is the predict-
ability within the Branch, 
that to allow us, following our 
vocation, to accomplish our 
work”, he pointed out. Eng. 
Terziev underlined, that the 
Chamber insists that the laws 
are to be strictly observed - 
both by the constructors, and 
by the politicians, as well 
as to improve the legisla-
tion – especially of the Spa-
tial Development Act (SDA) 
and the Public Procurement 
act (PPA). According to his 
words, it is necessary to in-
troduce responsibility per 
each one participant in the 
construction and investment 
process. The continuation of 
the Energy Efficiency of Mul-
ti-Family Residential Build-
ings National Programme 
(EEMFRBNP) has also been 
determined as one of the de-
mands of the BCC. „Within 
our Chamber we do believe 
that a possibility should be 
initiated, to held accountable 
those who create and dis-
seminate untrue information”, 
Eng. Terziev pointed out.

The Chamber’s leader-
ship submitted to the National 
Assembly a petition support-
ed by almost 60 thousand 
people, and held a number 
of meetings - with the Presi-
dent of the National Assem-
bly Tsveta Karayancheva, the 
Prime Minister Boyko Boriss-
ov and the President Rumen 
Radev.

The President of the Na-
tional Assembly said she sup-
ports Bulgarian builders and 
has no doubt about the qual-

ity of their work. „This is one 
of the most important sec-
tors in Bulgarian economy, 
and to it we owe a significant 
percentage of the economic 
growth in the state”, Tsveta 
Karayancheva stated.

„I am convinced that Bul-
garian construction Branch 
is united and strong, and 
that it possesses a high level 
of professionalism”, Karay-
ancheva stressed. She re-
minded that a few days ago 
the EC had confirmed the 
quality of Bulgarian construc-
tion works. „I deprecate any 
attempt to discredit Bulgar-
ian builders and their work 
both within the country and 
abroad, because many of 
them work across Europe as 
well. They have proved their 
quality and professionalism”, 
added Karayancheva.

Following the meeting in 
the Parliament, the Chairman 
of the MB of BCC Eng. Iliyan 
Terziev, the Executive Direc-

tor Eng. Miroslav Maznev and 
the honorary Chairman of the 
Chamber Eng. Simeon Pe-
shov, held a meeting with the 
Prime Minister Boyko Boriss-
ov, in the Council of Ministers 
premises. The meeting was 
attended also by the Minis-
ter of Regional Development 
and Public Works Petya Avra-
mova. During this visitation, 
the Prime Minister Borissov 

stressed that he disapproves 
the approach to discredit the 
sector and calls for a qual-
ity execution of the projects. 
In turn, the representatives 
of the Chamber’s leadership 
stated they observe all the 
European standards in road 
construction, and called for 
support against the rhetoric 
bringing discredit on the con-
struction branch.

 „We received very posi-
tive responds to the ques-
tions we had put to Prime 
Minister Boyko Borissov. The 
first one - to be paid off the 
amounts due to the builders 
under various projects. The 
Prime Minister informed us 
that about BGN 160 million 
had been provided for dis-
bursement”, this said Eng. 
Iliyan Terziev, the Chairman 
of the MB of BCC, during 
a briefing at the Council of 
Ministers after the meet-

ing with the Prime Minister 
Boyko Borissov. „The second 
topic we had been talking 
about for a long time ago, is 
the predictability for the sec-
tor. We were informed that 
a decision has been made 
today, to allocate BGN 1,3 
milliard to the Northern Bul-
garia for the construction of 
„Hemus” Motorway. Thus, 
for construction companies, 
there is going to be work and 
predictability within a year 
and a half – two years. We 
appealed to Mr. Borissov, the 
investment policy to be con-
tinued, and not to bend un-
der political pressure, while 
we undertake to guarantee 
quality”, added Eng. Terziev. 
He also commented on the 
request by Elena Yoncheva 
and members of Parliament 
from BSP, for carrying out ex-
pertise of road sections. „All 
the projects, that had been 
implemented in Bulgaria, are 
carried out in accordance to 
the European regulations and 
requirements. All the checks 
and their approval are based 
on European rules. We are 
not against inspections car-
ried out by experts, as long 
they are done as stipulated 
by the law. We firmly oppose 
the irresponsible allegations, 
blaming us in sins without any 
specific grounds”, added he. 
„During this week the con-
structors have delivered over 
30 km of roads, and a section 
of „Struma” Motorway we are 
completing five months prior 
to the deadline. It would not 
be bad to share the positive 
facts too, not just the nega-
tivism”, underlined the Chair-
man of the MB of BCC.

 „The Construction branch 
and BCC are partners of the 

MRDPW not only in the road 
sector – as contactors of RIA, 
but also in the implementa-
tion of all activities under the 
operational programmes and 
EEMFRBNP. We are expect-
ing, as well, a mobilization 
under the projects to be im-
plemented, where beneficiar-
ies are going to be the water 
supply operators. We, who 
manage these public funds, 
will be uncompromising in 
respect of the quality and 
deadlines for realisation. The 

construction industry involves 
people who work and live in 
Bulgaria and we should bear 
responsibility for them not 
leaving the country“, stated 
the Minister of Regional De-
velopment and Public Works, 
Petya Av ra mo va.

The management of BCC 
held also a meeting with the 
President of Bulgaria Rumen 
Radev. „If there is a really 
strong consolidation within 
the sector, it has to bring the 
relations with the contracting 
authority to a level of clear 
principle and high transpar-
ency”. This was stated by 
the President Radev at the 
beginning of the conversa-
tion. The Head of the state 
stressed the fact that con-
struction sector is of an ex-
treme importance, and that 
by the quality of buildings 
and roads, judgment can 
be passed upon the state's 
standard and culture of the 
nation.

„You have my support, 
but I expect you to be more 
bold in defending the Branch 
interests. I know it is hard and 
each one relies on the public 
procurement, as otherwise 
you would not survive. But 
any compromise, if you do 
it, is to the detriment of the 
society”, said Rumen Radev. 
The President appealed 
to speak openly about the 
problems in the construction 
sector – during tender proce-
dures, during implementation 
phase – up to the delivery of 
the completed new projects. 

Rumen Radev stated that 
in order to, in the best way, 
solve the problems in the 
sector, the society must be 
aware that there are three im-
portant actors in this process. 
The first one – as the con-
tracting authority, is the ex-
ecutive power, as well as the 
local authorities. The second 
one includes the owners and 
the managers of the large 
companies. And the third one 
– the subcontractors: medi-
um and small companies, as 
well as the thousands build-
ers, who make their living.  

T h e  H e ad  o f  S t a t e 
thanked the companies from 
the sector, that participated 
in the rehabilitation activities 
in the settlements across 
Bulgaria, that during the last 
years had been affected by 
natural disasters and ac-
cidents, as well as for their 
empathy to the socially sig-
nificant causes – such as the 
„Bulgarian Christmas” char-
ity campaign. Rumen Radev 
expressed the readiness of 
the president institution to 
support, in the scope of its 
power, the good ideas for 
development of construction 
sector in Bulgaria.
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Георги Сотиров 

В края на всяка година 
Центърът за развитие на 
човешките ресурси прави 
обзор на проектите и дей-
ностите, осъществени в 
България с подкрепата на 
„Еразъм +“ – най-голяма-
та, най-популярната и най-
ефективната програма на 
Европейската комисия в 
областта на образование-
то, обучението, младежта 
и спорта. На традиционна-
та Валоризационна конфе-
ренция във Военния клуб в 
София присъстваха Георг 
Георгиев, зам.-министър на 
външните работи, д-р Пе-
тър Николов, зам.-министър 
на образованието и наука-
та, Петьо Кънев, изп. дирек-
тор на Центъра за разви-
тие на човешките ресурси, 
и инж. Мирослав Мазнев, 
изп. директор на Камарата 
на строителите в България 
(КСБ). 

В програмата на съби-
тието бяха представени 
работни ателиета по дърво-
резба, за направа на свещи, 
на коледни картички, на дре-
хи и аксесоари, на кулинарни 
изкушения. Паузите бяха за-
пълвани с прекрасни изпъл-
нения на народни песни, хора 
и балет от деца от столич-
ните детски градини. 

Тази година КСБ реали-
зира проекта „Успешни и 
мобилни в Европа - УМЕн“ 
по програма „Еразъм +“

в партньорство с шест 
професионални гимназии по 
строителство и архитек-
тура и Агенцията по зае-
тостта, за което Камара-
та получи сертификат. 

„В резултат от изпъл-
нението на Национална-
та програма за енергийна 
ефективност на многофа-
милните жилищни сгради 
търсенето на специалисти 
в сферата на санирането 
нарасна. Строителните 

фирми изпитват непрекъс-
нат недостиг на кадри“, 
поясни Мартина Кръстева, 
експерт „Обучение и квали-
фикация”. 

„В стремежа си да по-
добрят професионалната 
подготовка в средното об-
разование, да отговорят на 
нуждите на бизнеса, както 
и да надградят знанията, 
уменията и компетенциите 
на младите професионали-
сти в сферата на енергий-
ната ефективност КСБ, 
Агенцията по заетостта и 
професионалните гимназии 
по строителство и архи-
тектура в Бургас, Велико 
Търново, Пазарджик, Плевен, 
Стара Загора и София реа-
лизираха 

триседмично практиче-
ско обучение по специал-
ност „Изолация на нови и 

съществуващи сгради”,

каза още Кръстева. 
Курсът се проведе през 

април 2018 г. в центъра на 
немската строителна ин-
дустрия за провинциите 
Хесен и Тюрингия – BiW, в 
Ерфурт, Германия. Инициа-
тивата е разработена от 
КСБ по мярка КД1 „Мобил-
ност на обучаеми и учители 
в професионалното образо-
вание и обучение“. 

„Основна цел на проек-
та УМЕн бе да се повишат 
знанията, професионалните 
умения на младите строи-
телни специалисти по от-
ношение на европейските 
тенденции в полагането на 
висококачествени външни 
изолации”, обясни Милена 
Желязкова, експерт в дирек-
ция „Организационна поли-
тика” на КСБ. 

Именно тя беше пред-
ставителят на Камарата, 
който заедно с двама учи-
тели от гимназиите в Бур-
гас и Велико Търново при-
дружи учениците по време 
на обучението им в Герма-
ния. Основните теми, вклю-
чени в този курс, са били 
насочени към спецификите 
на фасадната, вътрешната 
и топлоизолацията, сград-
ната обвивка, специфики-
те на нискоенергийната 
сграда, въздухоплътност-
та и др. По време на прак-
тическите занятия, които 
са представлявали 50% от 
обучението, участниците 
са получили умения да из-
ползват съвременни мате-
риали за нискоенергийни из-
олации върху различен тип 
повърхности. Процесът е 
бил съпътстван с обслед-
ване на реални строежи и 
сгради за онагледяване на 
взаимовръзките и зависи-
мостите при външната 
изолация. Участниците са 
придобили знания и умения 
как да използват иноватив-
ни и качествени методи за 
обновяване на съществува-

щия сграден фонд и изграж-
дането на нови и енергийно 
ефективни здания по добре 
изпитани немски техноло-
гии. Освен приложимите 
теоретични и практичес-
ки познания в областта на 
изолациите

учениците са се на-
учили и как да боравят 
с модерни строителни 
материали.

Утвърдената позиция и 
положителен имидж на КСБ 
като надежден партньор на 
свързаните с бранша ин-
ституции и организации на 
национално и международно 
ниво позволиха да се по-
стигнат резултати, носе-
щи допълнителна добавена 
стойност в изпълнението 
на проекта. „Еразъм +“ е съ-
действал на 30 младежи - по 
5 от всяка от гимназиите, 
успешно да бъдат подгот-
вени да се включат в профе-
сията. 

С участието си в прак-
тическото обучение учени-
ците - всички в края на сред-
ното образование, 

придобиха практически 
насочени професионални 
знания в областта на 
изолациите, 

повишиха разбиранията 
си за работа в екип, подо-
бриха социалните си умения 
и взаимодействие в група и 
получиха нови компетенции, 
включително чрез усвояване 
на специфична строителна 
терминология на немски 
език. 

От проекта става ясна 
необходимостта от укреп-
ване на стратегическото 
партньорство между обра-
зователните институции, 
пазара на труда и строи-
телния бранш. „Партньо-
рите изградиха ефективни 
връзки помежду си и осигу-
риха възможност за затва-
ряне на цикъла „обучение 
– практика – реализация” 
на пазара на труда, пред 
който са изправени млади-
те хора в средното про-

фесионално образование. 
В стратегически план те 
подкрепят преодоляването 
на трудностите, породени 
от недостатъчно ефек-
тивната координация и 
обвързаност в действията 
на различни институции и 
организации, имащи отно-
шение към пазара на труда 
и изпълняващи 

определени функции за 
образованието, квали-
фикацията, преквалифи-
кацията и трудовата 
реализация на хората. 

За първи път в подобни 
проекти за образователна 
мобилност се заложи до-
пълнителна и надграждаща 
дейност за развитие на ка-
риерни умения у участници-
те”, обясниха експертите 
на КСБ. 

Организирани и прове-
дени са били 6 еднодневни 
семинара за придобиване на 
знания и умения за успешно 
представяне пред работо-
дател. Целта е учениците 
да бъдат активни и да зна-
ят основните правила за 
успешно поведение на паза-
ра на труда, да придобият 
практически качества за 
търсене на работа, да се 
информират за Европейска-
та гаранция за младежта 
2014 – 2020 г. и работата 
на Бюрата по труда за под-
помагане на трудовата ре-
ализация на младите хора. 
Изготвеният в рамките 
на проекта доклад за мо-
ниторинг е оценил качест-
вото, ефективността и 
ползата за участниците 
след проведеното практи-
ческо обучение, който про-
следява изпълнението на 
мобилността, представя 
етапите и описва подробно 
всички елементи на практи-
ческото обучение. Той може 
да се използва от профе-
сионалните гимназии и от 
експертите на Камарата за 
разработване на страте-
гии и планове за въвеждане 
на ефективни практически 
модули в средното образо-
вание. 

Снимки авторът
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Ремонтираните участъци от II-35 Плевен – Ловеч и от II-49 Търговище – Разград откри 
председателят на УС на АПИ инж. Светослав Глосов 

Десислава Бакърджиева

Приключи рехабилитацията 
на две ключови пътни отсечки 
от второкласната републикан-
ска мрежа. Със средства от 
Оперативна програма „Региони 
в растеж 2014 - 2020“ („ОПРР 
2014 - 2020“) са ремонтирани 
11,784 км от път II-35 Плевен 
– Ловеч и близо 21 км от II-49 
Търговище – Разград. Обновени-
те участъци бяха открити от 
председателя на Управителния 
съвет на Агенция „Пътна инфра-
структура“ (АПИ) инж. Свето-
слав Глосов.

И на двете събития инж. 
Глосов е подчертал, че основна 
задача в работата на АПИ през 
2019 г. е въвеждането на елек-
тронната винетка от 1 януари 
и на ТОЛ системата за превоз-
ните средства над 3,5 тона от 
16 август. „Успешното им внед-
ряване ще увеличи средствата, 
които през следващите години 
ще бъдат влагани в изграждане-
то на нова и поддържането на 
съществуващата републикан-
ска мрежа. Реално финансовият 
ефект ще се усети през 2020 г., 
тъй като през 2019 г. ТОЛ сис-
темата ще работи 4 месеца и 
половина. Част от ресурса ще 

бъде вложен в подобряване със-
тоянието на второкласната и 
третокласната мрежа“, е заявил 
инж. Светослав Глосов.

Второкласният II-35 осигу-
рява най-кратката връзка меж-
ду Плевен и Ловеч, свързвайки 
двата областни града, и е ос-
новна пътна комуникация към 
фериботния комплекс „Никопол 
- Турну Мъгуреле“ на р. Дунав. 
Рехабилитираните 12 км, които 
са на територията на Плевенска 
област, са реализирани по лот 7 
на „ОПРР 2014 - 2020“. Инвести-
цията е за близо 6,5 млн. лв. Про-
ектът е включил трасето от 
км. 13+600.47 до км. 25+384.27, 
което не преминава през населе-
ни места. Напълно е подменена 

пътната настилка и е подобре-
но отводняването. Положена е 
нова хоризонтална маркировка, 
поставени са знаци и ограни-
чителни системи. Основно са 
ремонтирани мостът над р. 
Пърчовица и селскостопански 
подлез, както и четири кръсто-
вища. Две от кръстовищата са 
с третокласния път III-3502 - за 
с. Беглеж, а останалите са с 
общински пътища за с. Бохот и 
с. Ралево

Изпълнител на строител-
но-монтажните работи на лот 
7 е „Автомагистрали Хемус“ 
АД. Стойността на договора е 
6 427 766,89 лв. Строителният 
надзор е осъществен от „Пъ-
тинвестинженеринг“ АД. Техни-

ят контракт е за 196 881,6 лв. 
Авторският надзор е поверен на 
„Виа План“ ЕООД за 17 880 лв.

Другият обект – близо 21 км 
от II-49 Търговище – Разград, е 
включен в лот 13 на „ОПРР 2014 
- 2020“. Второкласният път е 
основна транспортна връзка за 
областите Търговище, Разград 
и Силистра. Рехабилитираният 
участък започва преди кръсто-
вището с път II-51 Попово - Лоз-
ница и завършва при входа на 
Разград, като преминава през 
селата Трапище и Манастирско. 
Напълно е подменена пътната 
настилка и е подобрено отвод-
няването. Положена е нова хо-
ризонтална маркировка, знаци 
и ограничителни системи. Ре-
монтирани са 4-те кръстовища 
за селата Тръбач, Сейдол, Синя 
вода, за Градина и Островче. Из-
градена е колекторна система 
и бетонови бордюри в с. Трапи-

ще. Подменени са бордюрите в 
с. Манастирско. За повишаване 
на безопасността на движение 
на пешеходците в двете села са 
изградени повдигнати пешеходни 
пътеки. На участъка е положен 
неплътен асфалтобетон и пъ-
тят вече е в добро състояние. 
За отсечката между селата Топ-
чии и Каменово в област Разград 
с дължина 9 км в момента се из-
работва проект. Въз основа на 
него предстои ремонт и на този 
участък през следващия строи-
телен сезон.

Изпълнител на строител-
но-монтажните работи на лот 
13 е „Пътинженерингстрой-Т“ 
ЕАД. Стойността на договора е 
14 730 557,56 лв. Строителният 
надзор е осъществен от „Пътин-
вестинженеринг” АД. Техният 
контракт е за 360 423,60 лв. Ав-
торският надзор е дело на „Транс-
консулт - 22“ ООД за 9 949,50 лв.
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550 млн. лв. ще бъдат инвестирани в транспорт и транспортна инфраструктура

Росица Георгиева

„1,587 млрд. лв. е разме-
рът на проектобюджета 
на Столичната община 
(СО) за 2019 г. Разликата 
в сравнение с 2018 г. не е 
съществена. И през тази 
година не предвиждаме 
увеличение на данъците 
в общината, освен зало-
жените повишения чрез 
промените в нормативна-
та уредба на страната за 
автомобилите и жилищата 
в курортните селища. Ще 
предложим на Столичния 
общински съвет (СОС) да 
приеме минималните нива 
на ставките за тези два 
налога”. Това каза пред 
журналисти кметът на 
Столичната община Йор-
данка Фандъкова по време 
на първото представяне 
на финансовата рамка на 
СО за 2019 г. На прескон-
ференцията присъства и 
зам.-кметът по направ-
ление „Финанси и сто-
панска дейност” и вр.и.д. 
зам.-кмет по направления 
„Транспорт и транспортни 
комуникации” и „Столично 
общинско здравеопазване” 
Дончо Барбалов. 

Почти 184 млн. лв. по-
вече собствени приходи е 
събрала администрацията 
на СО в периода от 2012 до 
2018 г. без промяна на раз-
мера на местните данъци 
и такси. Предлага се капи-
таловата програма на Со-
фия за 2019 г. да е в размер 
на 551 млн. лв. 58% от тази 
сума, или 324 млн. лв., пред-
ставлява привлеченото 
европейско финансиране, 
защитено за изпълнение 
на различни проекти. Ос-
новен приоритет в поли-
тиката за 2019 г. остава 
екологията и чистотата в 
града, като за изпълнение 
на поставените цели се 
залагат 22 млн. лв. повече. 
550 млн. лв. пък ще бъдат 
инвестирани в транспорт 
и транспортна инфра-
структура.

Основната част от 
тези средства са за тре-
тия лъч на метрото. 

През 2019 г. ще бъде 
пуснат в експлоатация 
първият етап от трета-
та линия на градската же-
лезница. „Метрото е най-
големият транспортен и 
екологичен проект, който 
е заложен в проектобюдже-
та, и за него отделяме 307 
млн. лв. През следващата 
година ще инвестираме 
133 млн. лв. в нови трамваи 
и тролеи. 51,3 млн. лв. са 
за изграждане и ремонт на 
основни улици и булеварди”, 
заяви кметът. 

През 2019 г. ще се ра-
боти

по 15 големи инфраструк-
турни обекта 

на територията на 
общината. Сред тях са 

разширението на ул. „Фи-
лип Кутев” в кв. „Лозенец”, 
бул. „Монтевидео”, южното 
платно на бул. „Тодор Каб-
лешков”, бул. „България”. 
Предвижда се да започне 
пробивът на бул. „Петър 
Дертлиев”. „Искрено се 
надявам да може да го ре-
ализираме. Това е чакан 
проект, който в последни-
те години се бави заради 
отчуждителни процедури”, 
сподели Фандъкова. 

В плановете на общин-
ската администрация вли-
за изграждане на връзките 
към Северната скоростна 
тангента на Софийския 
околовръстен път. При-
ключват процедурите за 
разширението на Източ-
ната тангента в частта 
до бул. „Владимир Вазов”. Догодина ще бъдат ремон-

тирани бул. „Президент 
Линкълн”, ул. „Житница”, ул. 
„Народно хоро“, бул. „Гене-
рал Михаил Д. Скобелев“ и 
транспортният тунел на 
НДК, ул. „Кукуш”, ул. „Йосиф 
Щросмайер” и ул.„Атанас 
Узунов”. 38 млн. лв. ще бъ-
дат инвестирани в ремон-
ти и поддръжка на улици на 
територията на цялата 
община, а 4,5 млн. лв. ще бъ-
дат вложени в уличното ос-
ветление. Със 17,6 млн. лв. 
ще се реновират трамвай-
ните трасета по бул. „Цар 
Борис III” и по ул. „Камено-
делска”, като за първия 
участък предстои провеж-
дането на нова процедура 
за избор на изпълнител. 

Над 250 млн. лв. през 2019 г.

ще бъдат заделени за 
възстановяване и поддър-
жане на паркове и градини. 
206 млн. от тях че бъдат 
дадени за осигуряване на 
дейностите по чистота-
та. Над 21 млн. лв. ще са 
за поддръжка на зелените 
площи, а 18 млн. лв. се пред-
виждат за рекултивация на 
старите депа в „Суходол”, 
с. Долни Богров и мест-
ност Садината. С 400 

хил. лв. ще бъде закупена 
автоматична станция за 
измерване на качество-
то на атмосферния въз-
дух. „18 млн. лв. ще бъдат 
вложени в ремонтите на 
големите паркове на тери-
торията на Столичната 
община. Продължаваме об-
новяването на парковете 
Западен, Южен и Северен, 
както и на Борисовата гра-
дина. 10 млн. лв. ще бъдат 
дадени от „Софийски имо-
ти” ЕАД за разширението 
на парк „Възраждане”. С 600 
хил. лв. ще продължи обно-
вяването на зоологическа-
та градина“, каза Йорданка 
Фандъкова. 

„Един от основните 
ни приоритети в послед-
ните години е ремонтът, 
модернизирането и стро-
ителството на училища 

и детски градини. През 
2019 г. бюджетът за тези 
дейности е впечатляващ и 
е в размер на 68 млн. лв.”, 
допълни тя. 

С около 20 млн. лв. ще 
бъдат реконструирани и 
изградени 15 нови детски 
градини. 

Предстои да започне 
строителство на обра-
зователни институции и 
в районите „Студентски” 
и „Нови Искър”, както и в 
кварталите „Курило”, „Гор-
на баня” и „Подуяне”. Ре-
монти на детски градини 
заедно с изграждане на 
спортни зали са планирани 
в районите „Красно село”, 
„Павлово”, „Княжево”, „Лю-
лин” и „Изгрев”. „Обхванали 
сме почти всички, в които 
имаме сериозна нужда от 
разширяване на базата”, 
сподели Фандъкова. 

В 12 училища ще има 
нови физкултурни салони, 
които ще са на стойност 
9 млн. лв. Ще продължи из-
пълнението на цялостно 
обновяване на образова-
телната инфраструктура 
в пет столични района с 
финансиране от ОП „Реги-
они в растеж 2014 - 2020“. 

5,6 млн. лв. ще бъдат 
вложени в консервацията и 
реставрацията 

на две минерални бани - 
в „Банкя” и в „Овча купел”. С 
550 хил. лв. ще бъде обнове-
на сградата на Столичния 
куклен театър. През 2019 г. 
ще бъде реализиран проект 
за въвеждане на мерки за 
саниране на сградата на 
II САГБАЛ „Шейново”, както 
и ще продължи закупуване-
то на нова апаратура за 
различни лечебни заведения 
на територията на общи-
ната. 

„Строителството на 
ВиК инфраструктурата 
и корекциите на речните 
корита са основни дейнос-
ти за превенция на навод-
нения. За тези дейности в 
проектобюджета сме за-

ложили близо 8 млн. лв. Ще 
продължи изграждането на 
канализация в местност 
Сливница, район „Люлин”, 
на главния канализацио-
нен клон по ул. „Сребърна” 
в кв. „Кръстова вада – За-
пад” и части от кв. „Горна 
баня” и „Овча купел”, каза 
кметът на Столичната 
община. Други 3 млн. лв. 
пък ще бъдат инвести-
рани в довършването на 
регионалното прединвес-
тиционно проучване, което 
ще даде възможност СО 
да кандидатства за око-
ло 400 млн. лв. от ОПОС. 
С 1,5 млн. лв. ще бъдат 
ремонтирани дигите на 
река Лесновска и на язовир 
„Иваняне”. 

„Финансовата рамка 
на Столичната община за 
2019 г. предстои да бъде 
представена и обсъждана 
с политическите групи 
в СОС и с граждани, как-
то и в самия съвет“, каза 
Фандъкова. „С всички тези 
проекти продължаваме 
развитието на града и 
осигуряваме инвестиции 
за подобряване на качест-
вото на живот на граж-
даните във всички 24 ад-
министративни района”, 
заяви още тя. 

Кметът Йорданка Фандъкова представи финансовата рамка на СО за 2019 г.

Обновяване на бул. „България” от бул. „Гешов” до бул. „Гоце Делчев“

Строи се нова сграда на 62 ОУ в „Овча купел”

През 2018 г. започна ремонт на Северния парк

Снимки в. „Строител“
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Георги Сотиров

Административен район „Младост“ 
на Столичната община е сред най-бързо 
развиващите се в София. На площ от 
около 1700 хектара „Младост” предста-
влява около 10% от територията на 
столицата, а по броя на населението е 
на 2-ро място след жк „Люлин“.

Строителството в района започва 
в средата на 60-те години на миналия 
век, като изградените от тогава до на-
чалото на 90-те години жилищни сгради 
в целия комплекс са най-вече едропанел-
ни. От началото на 90-те до днес ново-
построените здания са предимно моно-
литни, като техният брой постоянно се 
увеличава. Районът е облагодетелстван 
в инфраструктурно отношение - има 

няколко спирки на метрото, развит е 
автобусният и тролейбусният транс-
порт. Заедно с броя на хората, който 
непрекъснато се увеличава, се забеляз-
ва и сериозно натоварване на трафика.

„Младост“ е един от районите с 
най-много търговски центрове и бизнес 
паркове в България, както и с предста-
вителства на някои от най-продавани-
те марки леки коли. Тук е и детският 

увеселителен парк „Палавници“ („Пати-
ланци”), който продължава да е особено 
привлекателен за малчуганите на цяла 
София. Това беше част от предварител-
ната информация, с която започна на-
шата среща с арх. Румен Русев - вр.и.д. 
кмет на район „Младост”. Близък профе-
сионално до тематиката на вестника, 
арх. Русев отговори на всички, поставе-
ни от нас въпроси. 

Арх. Русев, да запо-
чнем с все още актуал-
ната тема за саниране-
то на многофамилните 
жилищни сгради по На-
ционалната програма. 
Още повече че наскоро 
официално стартира 
работата върху един 
много голям блок в „Мла-
дост 4”.

Д а ,  кат о  р ай оне н 
кмет връчих протокола 
за началото на строи-
телно-монтажните дей-
ности по Националната 
програма за енергийна 
ефективност на многофа-
милните жилищни сгради 
(НПЕЕМЖС) на етажната 
собственост на бл. 474. 
Строителната компания 
„Булстрой” ЕООД трябва 
да извърши разнообразни 
дейности по саниране, 
смяна на дограмата, ре-
новиране на мазетата и 
покрива за 1 318 000 лв. 
О т  б ю д ж е т а  н а  
НПЕЕМЖС за целия район 
„Младост” се отпускат 
10 200 000 лв. 

В последните 6 - 7 ме-
сеца в района успяхме да 
санираме 4 жилищни бло-
ка, като бл. 474 ще бъде 
петият. Предстоящо е 
откриването на процеду-
ра за работа на още две 
сгради на стойност около 
405 000 лв., а след тях за 
още 7. 

Впечатлен  съм от 
отговорността, с която 
строителите започнаха 
своята дейност. Оценя-
вам много високо работа-

та по НПЕЕМЖС не само 
в район „Младост”, но и 
в цялата страна. За мен 
като професионалист в 
тази област програма-
та е от изключително 
значение както за подо-
бряване на енергийната 
ефективност за хората, 
които живеят в санирани-
те жилища, така и за въз-
можността за повече ра-
бота на малкия и средния 
бизнес от сектор „Стро-
ителство“. Ако Национал-
ната програма продължи 
дори и в друг вид, но със 
същия резултат за хора-
та, това ще бъде много 
добре. 

Нека да припомним, 
че преди повече от 50 
години проектът за жк 
„Младост 1” на творче-
ски колектив под ръко-
водството на арх. Бо-
гдан Томалевски стана 
факт, а интензивното 
изграждане на комплекса 
беше държавна полити-
ка. Нарекоха обаче „Мла-
дост” панелната спалня 
на София. 

След изграждането 
на жилищата в район 
„Младост” той наисти-
на се превърна в панелна 
спалня за столичани, но 
тогава по този начин се 
решаваха определени жи-
лищни нужди на разраст-
ващата се София. Сега 
нашият район има много 
центрове за бизнес - око-
ло мола на бул. „Цариград-
ско шосе”, на бул. „Алек-

сандър Малинов”, „София 
Тех Парк“ и др. В тези 
супермодерни сгради се 
развиват и технологии 
най-вече от IT сектора. В 
тях имат офиси светов-
ни компании, които дик-
туват модата в това на-
правление. В този смисъл 
нашият район вече става 
икономически и високо-
технологичен център, къ-
дето работят много умни 
и амбициозни млади хора. 
„Младост” е жив, млад и 
динамично развиващ се 
район. Към всичко това 
можем да добавим и добре 
развитата транспортна 
инфраструктура. С ме-
трото за пет минути се 
стига до летището. 

Логично ли е да свър-
жем днешното продъл-
жаващо строителство 
на жилища, а и на офис 
сгради със смесено пред-
назначение с непреста-
ващия инвестиционен 
интерес към терените 
в района?

Къ м  д н е ш н а  д а т а 
инфраструктурата на 
„Младост е впечатлява-
що развита в сравнение 
с  останалите райони 
на мегаполиса. Бул. „Ца-
риградско шосе” ,  бул . 
„Александър Малинов”, 
Околовръстният път и 
неговото продължаващо 
разширение през „Горуб-

ляне“ до автомагистрала 
„Тракия” при караулката 
- това са големите тра-
сета, по които се движи 
огромният автопоток на 
столицата, а и на района. 
На относително дневен 
ред е продължението на 
Околовръстното, където 
сега се извършват от-
чуждителни процедури. 

През лятото приклю-
чиха належащи ремонти 
на ключови пътни арте-
рии, които сега облекча-
ват трафика. 

Смея да твърдя, че 
вътрешнокварталните 
улици са повече от добри. 
Това е разбираемо. Те не 
са подложени на интен-
зивния трафик и нато-
варванията. Тук искам да 
изкажа своята професио-
нална благодарност на 
екипите на ГБС, които из-
вършват ремонтните ра-
боти по поддържането на 
нашите улици, след като 
те са избрани от Столич-
ната община за този вид 
дейност. Нашата задача 
в този случай е да прове-
ряваме и контролираме 
работата и аз като кмет 
да разписвам платежни-
те документи. 

На територията на 
района има 19 детски 
градини, 12 училища, чи-
талища. Как ще комен-

тирате състоянието 
на сградите от образо-
вателната инфраструк-
тура? Кажете и няколко 
думи за безплатните 
паркинги, за новите пар-
кови територии за от-
дих и детските площад-
ки. 

Грижите за заведени-
ята за учениците и от-
глеждането и възпита-
нието на подрастващите 
е първостепенна задача 
за СО и за нас като ра-
йонна администрация. 
Много от нашите учили-
ща обаче се нуждаят от 
спешни ремонти. През из-
миналата година „Гаран-
ти-Коза България” като 
дарител санира две от 
училищата. Това в „Горуб-
ляне“, което е начално, 
стана емблема като ви-
зия и условия за обучение 
на нашите деца. Препо-
ръчвам на всеки да отиде 
в квартала и да види как 
трябва да изглежда едно 
българско учебно заведе-
ние. Тук искам да кажа, 
че директорът на учи-
лището има определена 
заслуга за това. Надявам 
се с помощта на СО през 
следващата година да ус-
пеем с реновирането на 
още сгради от образова-
телната инфраструктура 
с дълбокото разбиране, че 
всичко, което правим за 
подрастващото поколе-

ние, е необходимо, полезно 
и с перспектива за живо-
та в столицата. 

За паркингите е слож-
но да се коментира какво-
то и да е, защото броят 
на автомобилите нара-
ства даже по-стремител-
но, отколкото население-
то на района, на София и 
на страната. Разбираемо 
е, че повишените покупа-
телни възможности на 
голям брой столичани, а 
и големите разстояния в 
мегаполиса карат хората 
да купуват леки коли. Обо-
ротите, които се правят 
на автоборсата в „Горуб-
ляне“, показват, че придо-
биването на втора и тре-
та кола в семейството 
няма как да се прекрати. 
Изказвам лично мнение, 
но обстоятелствата са 
безспорни. Изходът е в 
развитието на метрото, 
а и в премахването на ня-
кои тесни места, т.нар. 
тапи в пътната инфра-
структура на града. 

В една силно озеле-
нена част на района, 
ме с т н о с т т а  Въ рто -
по, започнахме усилена 
строителна дейност за 
привеждането на  от-
носително девствена-
та природа на терена в 
привлекателна част за 
отдих и почивка на хора-
та. Реновирахме част от 
парка, изградихме детски 

Вр.и.д. кметът арх. Румен Русев: 

Арх. Румен Русев е роден в Пловдив през 1970 г. Там учи в 
Математическата гимназия „Акад. Кирил Попов“. Завършва 
висше образование последователно със специалностите „Пътно 
строителство” и след това „Архитектура” във ВИАС (сега УАСГ). 
Работи като архитект в София. От тази година е изпълняващ 
длъжността кмет на район „Младост”.

Снимки в. „Строител“
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площадки и алейна мрежа. 
Трябва да подчертая, че 
Въртопо още не е въведен 
в редовна експлоатация, 
но живеещите наоколо с 
желание отмарят в него. 
Работата и през след-
ващата година там ще 
продължи и лично се надя-
вам паркът да стане една 
наистина зелена перла в 
короната на нашия район. 

„Младост“ има осем 
жилищни зони с прибли-
зително 115 000 жители 
и един знаков квартал 
„Горубляне”. Как ще ко-
ментирате ВиК пробле-
мите на района?

Населението ни си-
гурно е доста над тази 
цифра,  защото много 
хора живеят на наша 
територия, но не се ре-
гистрират. Тази годи-
на „Софийска вода” АД 
с 1 500 000 лв. подменя 
водопроводна мрежа и 
изгражда поетапно ка-
нализация. Що се отна-
ся до емблематичната 
за страната автоборса 
в „Горубляне“, трябва да 
подчертая, че имаме идея 
да бъде изградена велоа-
лея и пешеходна пътека 
от центъра на квартала 
до станцията на метро-
то срещу магазин „Ме-
тро”. Това неминуемо ще 
наложи някои промени във 
визията на терена, като 
автокъщите ще трябва 
да отдръпнат навътре 
оградите си. Има влязъл 
в сила ПУП и той показва, 
че „липсват” едни шест 
метра за изграждането 
на тези необходими път-
ни съоръжения. Нашите 
законови действия в по-
сока на срещи и разго-
вори с горубленци и със 
собствениците на авто-
къщите срещат разби-
ране и вероятно съвсем 
скоро ще предприемем 
действия, от които хора-
та ще останат доволни. 
Особено през уикендите 
там става много натова-
рено. Хората, най-често 
купувачи, са принудени да 
се движат по шосето, да 
газят кал и прочие. Наис-
тина е време този терен 
да стане истинска ур-

банизирана територия, 
където изискванията на 
заинтересованите да бъ-
дат в максимална степен 
задоволени. 

„Горубляне“ граничи 
с р. Искър и с прочутия 
парк „Врана”, много те-
рени от който са купу-
вани на части в начало-
то на ХХ век с десетки 
продавателни актове 
именно от тогавашно-
то население на село Го-
рубляне. От 8 юни 2013 г. 
парк-музей „Врана” е от-
ворен за посетители в 
дните събота и неделя 
от 10 до 16 часа.

Всичко това е вярно и 
аз се радвам, че много от 
жителите на столицата 
и гости на града идват в 
парка, водят децата си, 
за да разгледат заедно 
забележителностите на 
двореца - тавана от дър-
ворезба, дело на дебър-
ските майстори Филипо-
ви, позлатената дъбова 
ламперия, керамичните 
изделия „Делфтваре“ и 
прочие. В парка могат да 
се видят над 400 расти-
телни вида. Той е обявен 
за национален паметник 
на културата. 

София в географско 
отношение е доста об-
лагодетелствана с пре-
минаването на няколко 
реки през територията 
й. Разбира се, на р. Искър 
се пада водещото място 
като възможност по по-
речието й в източната 
част на града да ситуи-
раме нов парк. Добрата 
основа идва от факта, че 
над 95% от земите около 
реката са общинска соб-
ственост. Тук е помисле-
но и за строителството, 
то ще бъде с ниско за-
строяване до три етажа, 
с много висок процент на 
озеленяване. 

Какво е състоянието 
на бизнеса на хората от 
района? Имате ли безра-
ботица? Как тя се влияе 
от новите високотехно-
логични производства?

Интересно констру-
иран въпрос. Има безра-
ботица, но тя не е на ви-
соко равнище и предимно 
е свързана с хора с ниско 
или никакво образование. 
Тях се стремим да ги об-
хващаме с програмите за 
временната заетост. Но 
работа за неграмотните 
от ромския етнос в нови-

те производства няма как 
да се осигури. 

Има и нещо друго – но-
вите технологии наложиха 
като правило високо запла-

щане и там кандидатства-
нето за работа е подложе-
но на сериозен подбор. На 
терените на бившите ка-
зарми на 7-и километър се 
обособи и „София Тех Парк” 
със задача да се превърне 
в престижна локация за 
световните, регионални-
те и националните изсле-
дователи и иновативни 
компании в България и на 
Балканите. Проектите, 
върху които се работи 
там, имат за цел да благо-
приятстват развитието 
на изследователския, ино-
вационния и технологичния 
капацитет у нас. Впрочем, 
такива структури в ра-
йона имаме още няколко и 
всичките те създават при-
наден продукт, осигуряват 
солидно заплащане и от па-
нелна спалня сега нашият 
район „Младост” е млад и 
с хората, които живеят в 
него и работят в него. 

Н о в а т а  с л ав а  н а 
„Младост” са транс-

портната инфраструк-
тура, модерното стро-
ителство на жилища, 
офис и бизнес сгради, 
болници. Как бихте ги 

подредили?
Като архитект бих 

поставил на първото мяс-
то изграждането на биз-
нес сградите, след това 
жилищните. Наистина в 
нашия район израснаха за 
относително кратко вре-
ме няколко изключител-
ни бизнес сгради. Capital 
Fort е една от тях. Това 
е модерен и суперфунк-
ционален 126-метров не-
бостъргач, който прави 
впечатление с авангард-
ни архитектурни форми 
и елегантен дизайн. Ком-
плексът се състои от 
две офис сгради, финан-
сов център, конферент-
ни зали, банкови офиси, 
ресторанти и заведения 
за хранене със зимна гра-
дина, магазини, шоуруми, 
фитнес център, подземни 
гаражи със 750 паркомес-
та и пр. До тази сграда 
се изгражда нова, която 
също прави впечатление. 
За отбелязване е, че това 
супермодерно строител-

ство се извършва извън 
зоните за живеене. В про-
тивен случай смесването 
им създава проблеми за 
всички – и като пътни-
копоток, като места за 
паркиране, а и като шумо-
ва среда. 

Наскоро един мени-
джър  на  строителна 
фирма, която работи и 
в „Младост”, сподели, че 
след отстраняването на 
10 саморасли круши дивач-
ки и сливи е засадил 100 
благородни дървета от 
разсадник. Строителни-
ят бранш не само променя 
визията на „Младост” във 
всяко едно отношение, но 
и поддържа екологичния 
феномен на жив подход 
към Витоша.

В случая става дума 
за компенсаторно зале-
сяване по наредба, която 
вменява за едно отрязано 
дърво да се засадят три. 
Тези залесявания по прин-
цип стават на общински 
терени в паркова среда. 
Нашият район е един от 
най-зелените в столица-
та. Лично за мен той е 
най-красивият и най-при-

ятният за живеене. 

Район, където кмет-
ските функции от една 
година изпълнява стро-
ителен инженер и архи-
тект по образование... 

И затова като профе-
сионалист искам „Мла-
дост” да се превърне във 
водещия бизнес център 
на София. Да има произ-
водства, IT секторът да 
налага световни тен-
денции, а хората да се 
радват на чист въздух 
от Витоша и парковете 
наоколо, да пият вода от 
изправни преносни мре-
жи, да отглеждат децата 
си сред спокойствието 
на големия район. Всичко 
това е възможно.

Накрая позволете да 
пожелая весели и хубави 
коледни и новогодишни 
празници на колегите от 
строителния бранш, без 
които „Младост” щеше 
да си остане панелната 
спалня на мегаполиса. 

Capital Fort - един от 
строителните символи на София

„София Тех Парк”

Парк Въртопо
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Инж. Рангелов, как оце-
нявате наградата, която 
получихте по време на 
традиционния Бал по по-
вод Деня на строителя?

Номинирането ни за 
наградата дойде напълно 
неочаквано и е доказател-
ство за независимостта и 
обективността от страна 
на ръководството и всички 
членове на КСБ. Тя е ценен 
стимул за мотивация на ко-
лектива и ръководството 
за поддържане и повиша-
ване качествата на пре-
доставяните от „Рефран“ 
ЕООД услуги и продукти. 
Самата церемония бе про-
ведена по един бляскав и 
тържествен начин и се 
превърна в искрена среща 
на професионалисти, колеги 
и приятели по повод Деня на 
строителя.

Представете се с ня-
колко думи – как се насо-
чихте към строителство-
то? 

Завършил съм Химико-
технологичен и металурги-
чен университет – София 
(тогава ВХТИ – София), 
откъдето получих квалифи-
кация „Инженер-химик в об-
ластта на строителните 
материали“, а през 2010 г. 
Висшата атестационна 
комисия ми даде научната 
и образователна степен 
„Доктор“ в научната специ-
алност „Металургична то-
плотехника“. През последни-
те повече от 25 години съм 
ръководил колективи и съм 
разработвал технологии и 
know-how за производство 
на нови, съвременни огнеу-

порни и топлоизолационни 
строителни материали и 
изделия. Те не отстъпват 
по качество на вносните 
аналози, като са значи-
телно по-атрактивни от 
ценова гледна точка. През 
последните 10-12 години 
фокусът на клиентите се 
насочи към търсене на по-
висококачествени проду-
кти с по-висока принадена 
стойност и завишени тех-

нологични показатели. За 
съжаление, някои от пещо-
строителните фирми не 
успяха своевременно да се 
съобразят с изискванията 
на пазара – да усвоят нови-
те специфични методи на 
приложение и експлоатация 
на модерните технологич-
ни продукти, които произ-
веждаме. Създаде се опас-
ност от компрометиране 
на свойствата на някои 

от нашите мате-
риали, което ни 
принуди в начало-
то да изпращаме 
супервайзъри на 
обектите. Ситуа-
цията се подобри, 
но не бе решен на-
пълно проблемът 
с неспазването 
на технологична-
та дисциплина. 
Това ни подтик-
на впоследствие 
да се ангажира-
ме изцяло с из-
вършването на 
пещостроител-
ните и топлоизо-
лационните дей-
ности. И така, 
някак неусетно, 
от производител 
на огнеупорни и 
топлоизолацион-
н и  с тр ои т ел -
н и  матери а ли 
започнахме да 
трансформираме 

дейността си и към изграж-
дане и ремонт на топлинни 
агрегати и съоръжения в 
енергетиката, металур-
гията и химията, за което 
получихме така неочаквано, 
и надявам се, напълно заслу-
жено, наградата.

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

Работата по изгражда-
нето и ремонта на топлин-
ните облицовки в енергий-
ните и металургичните 
агрегати без съмнение е 
изключително предизвика-
телство както пред профе-
сионалните възможности 
на строителя, така и пред 
технолога и инженера, кои-
то трябва да удовлетворят 
редица допълнителни теж-
ки изисквания от страна 
на клиента, които не се 
срещат в гражданското 
строителство. Обектите 
в енергийните и металур-
гичните дружества са под-
ложени на изключително су-
рови условия. Те трябва, от 
една страна, да отговарят 
на всички изисквания за кон-
венционални строителни 
работи, а от друга, да бъ-
дат устойчиви на топлин-
ните влияния, на които са 
подложени в продължителен 
период от време в комбина-
ция с редица негативни фи-
зични и химични въздейст-

вия – ерозионни, корозионни, 
топлосменни, крип и много 
други. Не на последно мяс-
то трябва да се отчете 
и фактът, че често се ра-
боти при много високи или 
много ниски температури, 
в затворени съдове или над 
земята, в запрашена среда 
с опасност от обгазяване, 
течни метали и шлаки, за 
което наистина се иска 
голям професионализъм и 
квалификация, много сме-
лост, кураж и отговорно 
отношение. За мен най-ин-
тересният обект, който 
сме изпълнявали, е един 
уникален агрегат, който 
построихме по европейска 
програма в Института на 
пожарната и до момента си 
остава единствен в стра-
ната с такива параметри.

Кое за Вас е предизви-
кателство в професията?

Както в много профе-
сии, така и в нашата, ос-
новно предизвикателство 
са изискванията и нуждите 
на обществото. В динами-
ката на съвременния свят 
основен показател за раз-
витие и растеж са гъвка-
востта и способността за 
внедряване както в произ-
водството, така и при реа-
лизацията на възложените 
проектни дейности на нови 
идеи, формули, технологични 
решения и специфични аспе-
кти на качество, които да 
отговарят на необходимо-
стите на потребителите 
и същевременно с това да 
са конкурентни на пазарa и 
щадящи природата.

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

КСБ е професионално, 
информационно и образо-
вателно средище на спе-
циалистите от един от 
най-значимите браншове 
в родната икономика. Тук 
обменът на идеи, споделе-
ните знания и възможности 
спомагат да се реализират 
както мащабни инженерни 
проекти, така и да се прео-
доляват трудностите при 
изграждането на недотам 
защитените от законите 
и оценени от обществото 
малки, но не по-малко значи-
ми строителни обекти.

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

С интерес четем вест-
ника, откъдето се информи-
раме както за актуалните 
теми пред строителите в 
България, така и за инте-
ресни факти от страната 
и света. Прави впечатление 
широкият кръг от теми, 
които се следят от редак-
ционния колектив, както 
и оригиналните и компе-
тентни коментари по тях.

Какво още бихте иска-
ли да споделите с нашите 
читатели?

Професията на строи-
теля е както трудна и не-
привлекателна, така и бла-
городна и почтена. Всички 
колеги би следвало да се 
гордеят с факта, че са част 
от дюлгерската гилдия, без 
която биха били немислими 
съвременните инженерни и 
архитектурни постижения. 
Не бива да се забравя и все-
ки етап от развитието на 
човечеството, който е бе-
лязан от архитектурните 
и инженерните шедьоври на 
своето време. 

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 ре-
гистър 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 съобщи-
телни мрежи и съоръжения. Във втората са 254 дружества, работещи по строежи 
от транспортната инфраструктура. В третата – 449, ангажирани в сферата на 
енергийната инфраструктура, а в четвъртата – 272, специализирани в благоус-
тройствената 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 

показатели за оценка съгласно чл. 3, ал. 2 от Правилника за годишната класация. Сред критериите за оценка от послед-
ната 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.

„Рефран“ ЕООД 
Бронзова награда в Трета група „Строежи от енергийната 
инфраструктура“, раздел „Малки строители“

„Рефран“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена от-
говорност, локализирано в София. Фирмата извършва стро-
ителна, производствена и екологична дейност в областта 
на топлинните процеси. От 2008 г. основни направления на 
компанията са изграждането и ремонта на топлинно нато-
варени обекти в енергетиката, металургията и химията. 
През последните години дружеството реализира редица 
капитални и частични ремонти на водогрейни и енергийни 
агрегати и съоръжения, пещи, сушилни и топлообменници в 
енергийните и металургичните предприятия в страната. 
„Всички постигнати успехи се дължат на компетентния 
и сплотен колектив от инженери, техници и строители, 
постоянната връзка на науката с практиката и стремежа 
към непрекъснато повишаване квалификацията, качество-
то и удовлетвореността на клиента от предоставяните 
услуги“, заявяват от компанията.

Д-р инж. Никола Рангелов, управител на „Рефран“ ЕООД: 

К АМАРА НА С ТРОИТЕ ЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

)

)

Възстановяване топлинната изолация на тръбопроводи 
в „Топлофикация София“, ОЦ „Люлин“

Основен ремонт на конвертор „Пиърс 
Смит“ в „Аурубис България“ 

Снимка Румен Добрев 



19петък, 14 декември 2018 Ñòðîèòåë

Инж. Юлий Армянов, собственик и управител на „ТАНГРА-АВ“ ООД:

Мартин Славчев

През 2018 г. „ТАНГРА-АВ” ООД получи два сертифи-
ката за оборудване в областта на вентилационната 
и климатична техника: Сертификат №18.10.072 за 
серия климатични и вентилационни камери TANGRA 
AHU и Сертификат №18.11.001 за серия пластинча-
ти рекуперативни топлообменници „въздух-въздух” 
TANGRA REC HiE. Тези два сертификата са част от 
стратегическата програма на компанията за пости-
гане на съответствие продуктите й с най-високите 
международни изисквания. „ТАНГРА“ е и единствената 
до момента българска компания, сертифицирала про-
дуктите си с германската TUV Rheinland.

Инж. Армянов, какво 
означава Eurovent серти-
фикат?

Във всеки бранш има 
различни организации, 
които удостоверяват ка-
чеството на продуктите 
като независима трета 
страна. При автомобили-
те това са звездите от 
EuroNCAP, EASA гаранти-
ра безопасност при са-
молетите, а на повечето 
електроуреди в бита има 
логото на UL (Underwritrers 
Laboratories), гарантиращо 
безопасност. В областта 
на вентилационната и 
климатична техника тази 
организация е Eurovent. 
Eurovent Certita Certification 
е независим орган, който 
регламентира изисквания 
съобразно европейските 
норми, провежда изпита-
ния и удостоверява съ-
ответствие на продукти 
в областта на вентила-
ционната и климатична 
техника. Сертификация-
та е доброволна и в крайна 
сметка цели да гарантира 
на клиентите и потреби-
телите пълно съответ-
ствие между декларирани 
и постигнати технически 
параметри. Енергийната 
Eurovent класификация е 
важен показател за ефек-
тивно използване на енер-
гията и респективно, еко-
логичния ефект от това. 
Eurovent е и участник при 
съставянето на норма-
тивни документи и дирек-
тиви на Европейския съюз. 

Защо „ТАНГРА“ избра 
тази сертификация?

Изисквани ята  към 
изделията, които про-
извеждаме, стават все 
по-сериозни и трудни за 
постигане. Предполагат 
едновременното използва-
не на качествени матери-
али, иновативни техноло-
гии и компоненти, модерни 
машини за производство 
и квалифицирани спе-
циалисти. Разбирате, че 
осигуряването на всички 
компоненти за производ-
ството на съоръжения от 
висок клас е трудна задача 
и всички са наясно с това. 

Със съжаление споде-
лям, че българското маши-

ностроене все още стра-
да от някои негативи от 
недалечно минало и зад-
граничните продажби се 
реализират предимно на 
база цени, а не качество. 
Нискоценово ориентира-
ните пазари си позволяват 
да приемат търговски за-
блуди, при които деклари-
раните параметри не от-
говарят на реалните. За 
този проблем клиентите 
научават късно и в тече-
ние на годините плащат 
скъпо.

По тези причини през 
2013 г. няколко наши проду-
кта бяха сертифицирани 
от TUV Rheinland. За да по-
стигнем това, трябваше 
да се запознаем с всички 
изисквания на Камарата 
на инженерите по топло-
техника в Германия, да ко-
ригираме всички компонен-
ти, които имаха някакви 
отклонения, да проведем 
множество тестове съв-
местно с лаборатории на 
Техническия университет 
в София и специалисти на 
TUV Rheinland. 

Добра референция за 
постигнатото серти-
фициране тогава бе, че 
през 2016г. германските 
инженери от OSRAM при-
еха нашето оборудване и 
то бе внедрено в техен 
завод. Това ни даде уве-
реност, че сме готови да 
кандидатстваме и за сер-
тифициране от Eurovent 
Certita Certification. Пре-
минавайки цялата про-
цедура, гарантираме на 
нашите клиенти и потен-
циални партньори за това, 
че следваме най-добрите 
производствени практики 
и постигаме необходими-
те параметри за инста-
лацията.

Инж. Армянов, каза-
хте „преминаване през 
цялата процедура“. Проз-
вуча като нещо трудно. 
Какво имахте предвид?

Ако някой каже, че това 
е лесен, бърз и евтин про-
цес – не му вярвайте! 
Независимо от отлично 
зададените правила и 
инструкции от сертифи-
циращата организация и 
нашата подготовка, тряб-

ваше да вложим много, 
много усилия и средства, 
за да постигнем крайния 
добър резултат. Това 
включваше селекционни 
програми с необходимите 
адаптации, провеждане на 
прецизен одит в производ-
ственото ни предприятие, 
изготвяне на образци и из-
питвания в лаборатории в 
Германия и Швейцария съ-
образно тестовите про-
грами на Eurovent Certita 
Certification.

След  почти двуго-
дишна усърдна работа по 
проекта получихме серти-
фикати, които удостове-
ряват, че декларираните 
параметри са постигна-
ти.

Какво очаквате да до-
несе на компанията това 
сертифициране?

Сертифицирането 
гарантира на клиенти и 
потенциални партньори 

високо качество, което 
отговаря на всички евро-
пейски норми и стандар-
ти. Дава спокойствие, че 
изискванията ще бъдат 
спазени и продуктите от-
говарят на зададените в 
проекта параметри. Ло-
гично, след като спечелим 
доверието на клиентите 
си, бихме очаквали и по-
вишение на продажбите 
както на местния, така 
и на международния пазар. 
Към момента изнасяме 
нашето оборудване в над 
15 страни по целия свят. 
Досега изграждането на 
доверие у клиентите ни в 
Европа е бил дълъг и тру-
ден процес, в който почти 
винаги се е налагало да се 
борим с предразсъдъците 
към България и българско-
то машиностроително 
производство. Вече имаме 
възможност да го правим 
от позицията на проверен 
производител на оборудва-

не от висок клас. Надявам 
се това да донесе допъл-
нителни възможности за 
развитие на „ТАНГРА“ и да 
помогне за изграждането 
на един по-добър имидж на 
българските продукти.

Какви са новите тен-
денции в ОВК оборудване-
то в Европа?

Тенденциите могат 
да се разгледат в няколко 
различни аспекта. Част 
от изискванията са де-
финирани в европейските 
норми, директиви и стан-
дарти. Там са заложени ос-
новните параметри задно 
със сроковете, в които те 
следва да станат задъл-
жителни за всяко съоръже-
ние от определен тип. От 
2015 г. нашите продукти 
покриват изискванията на 
директивата за Ecodesign 
2018. Очакваме влизането 
и на Ecodesign 2021, която 
вероятно отново ще зале-
гне и в българското зако-
нодателство.

В друг план тенденции-
те се диктуват и от нови-
те технологии и изисква-
нията на пазара. Пример 
за такова нещо са така 
наречените интелигент-

ни системи – комбинация 
от хибридни вентилацион-
на и климатична камера с 
прецизно интелигентно 
управление. Към момента 
произвеждаме съоръжения 
от този тип, за да прове-
тряваме различни обек-
ти на наши партньори в 
Европа. В Чехия и Полша 
има програми за изграж-
дане на такива системи в 
училища, детски градини 
и университети. Така де-
цата дишат пресен чист 
въздух и страдат по-мал-
ко от заболявания. По мое 
мнение пазарният дял на 
комплексните решения 
за вентилация и клима-
тизация с интелигентни 
управления ще става все 
по-голям.

Какво Ви предстои 
сега?

Искам да подчертая, 
че компаниите в света, 
притежаващи Eurovent, 
не са много - сертифи-
кат за климатични каме-
ри притежават под 100 
дружества в света, а за 
рекуператори „въздух-въз-
дух” ние сме 11-ата сер-
тифицирана фирма. От 1 
декември 2018 г. „ТАНГРА-
АВ“ ООД стана и член-
кореспондент на Eurovent 
Association за България. 
Ще имаме възможност да 
участваме на събранията 
в Брюксел и да подпомага-
ме развитието на бранша 
в България и Европа. Това 
е голяма стъпка и призна-
ние за нас. Разбира се, 
работим усилено в разши-
ряване на партньорската 
си мрежа в Европа, както 
и за осъществяване на 
интересни обекти в Бъл-
гария. В момента изграж-
даме вентилационни и 
обезпрашителни системи 
в нов завод за преработ-
ка на полимери, който ще 
бъде един от малкото в 
Европа, както и завърш-
ваме мултифункционална 
сграда на фирма „Геотрей-
динг“, която ще бъде сер-
тифицирана по BREEAM. 
Сертифицирането на 
сгради с наше оборудва-
не не е новост, тъй като 
небостъргачът Capital 
Fort на бул. „Цариградско 
шосе“, който завършихме 
през 2016 г., е сертифици-
ран по LEED, а детска гра-
дина „Слънце” в Габрово бе 
сертифицирана от Passiv 
House Германия. Сега се 
готвим и за нови предиз-
викателства!
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Участници от 36 държави дискутираха възможностите за инвестиции 
в социални сгради на международна конференция във Виена

Емил Христов, Виена

„Градовете са двигате-
лят на европейското раз-
витие, защото две трети 
от населението на ЕС жи-
вее в тях. В резултат на 
това те имат решаващо 
значение за интеграция-
та на Стария континент“. 
Това заяви кметът на об-
щина Виена Михаел Лудвиг 
по време на международна 
конференция на тема „Жи-
лища за всички. Достъпни 
жилища в развиващи се 
градове“, чиито домакин 
беше компанията Wiener 
Wohnen. Тя управлява и 
ремонтира градския жи-
лищен фонд в австрий-
ската столица. На съби-
тието присъстваха още 
Лайя Ортиз, зам.-кмет на 
Барселона и основател на 
EUROCITIES, Лейлани Фар-
ха, специален докладчик на 
ООН за адекватно жилищ-
но настаняване, Катрин 
Гаал, изпълнителен град-
ски съветник на община 

Виена по жилищно стро-
ителство, градско раз-
витие и женски въпроси, 
Руи Невес Бохман Франко, 
зам. градски съветник на 
община Лисабон, както и 
над 300 участници от 36 
държави.

„Европейските градове 
са тези, които се сблъск-
ват с трудностите, кога-
то става дума за справяне 
с глобалните предизви-
кателства, социалното 
сближаване и икономиче-
ското развитие. Това зна-
чи, че те се нуждаят от 
подходящи рамкови условия 
и добро законодателство, 
за да увеличат инвести-
циите в жилища, които 
от своя страна да бъдат 
на достъпни цени“, каза 
още кметът на Виена. По 
думите му свободният 
пазар едва ли някога ще 
осигури на населението 
на Стария континент при-
емливи цени на жилищата 
и това е казус, който ЕС 
трябва да реши в близко 
бъдеще. Михаел Лудвиг 
припомни, че в програма-

та за градско развитие 
на Съюза вече има разра-
ботени конкретни зако-
нодателни предложения, 
които трябва да бъдат 
гласувани. „Сега наисти-
на е настъпило времето 
за промени в ЕС. Всяка 
държава членка трябва да 
представи своите вижда-
ния по въпроса, защото 
ако не се действа сега и 
не се предприемат нуж-
ните мерки за противо-
действие на нежеланото 
развитие на жилищните 
пазари на континента, ни 
очаква сиво бъдеще“, спо-
дели още Лудвиг.

Според изнесените 
по време на международ-
ната конференция данни 
в Европейския съюз има 
повече от 220 млн. дома-
кинства, а над 82 млн. ев-
ропейци вече не могат да 
си позволят да живеят в 
собствено жилище. „Една 
от причините е, че цени-
те на апартаментите и 
наемите в градовете в Ев-
ропейския съюз се увелича-
ват всяка година“, допълни 

кметът на Виена. Според 
него след финансовата 
и икономическа криза от 
2008 - 2009 г. инвестиции-
те в достъпни и социални 
жилища са намалели. В съ-
щото време създадената 
работна група на ЕС, коя-
то има за цел да провери 
нивата на инвестиции в 

социалната инфраструк-
тура в Европа, призовава 
за намаляване на цените 
на жилища с 20%. Според 
Организацията за иконо-
мическо сътрудничество 
и развитие близо 53% от 
публичните инвестиции 
са на поднационално рав-
нище, което няма как да не 
засяга градовете. 

„Да имаш покрив над глава-
та е човешко право“, 

подчерта на свой ред 
Лейлани Фарха,  която 
представи пред гостите 
на форума инициативата 
си Make the Shift. Тя обърна 
внимание на негативната 
тенденция - липсата на 
домове за хората в много 
райони по света „Темпът, 
с който финансовите ком-
пании и фондовете отне-
мат жилища и недвижимо 
имущество и причиняват 
обедняването и бездом-
ността на хората, е ог-
ромен“, каза още Фарха. Тя 
допълни, че градовете са 
движещи сили в една ико-
номика и е в интерес на 

всички граждани и държав-
ните власти да работят 
ръка за ръка. Според нея 
само по този начин може 
да се осигури адекватно и 
достъпно жилище за все-
ки нуждаещ се, като така 
ще се решат много от 
проблемите на големите 
мегаполиси. 

ЕС настоява за устойчиви 
и ефективни мерки.

Според общото мне-
ние на присъстващите на 
форума един от начините 
за борба с проблема е чрез 
формирането на парт-
ньорства по конкретни 
ключови въпроси от стра-
на на всички заинтересо-
вани страни. По думите 
на експертите само чрез 
подобно сътрудничество, 
в което градовете, държа-
вите членки, институци-
ите на ЕС и тематични-
те организации работят 
заедно при равни условия, 
ще могат да се решат 
проблемите с жилищното 
настаняване, качеството 
на въздуха, градската бед-

ност и интеграцията на 
мигранти и бежанци. 

По време на конферен-
цията стана ясно още, 
че през последните три 
години жилищното парт-
ньорство се занимава 
интензивно с предизвика-
телствата за намиране 
на домове на достъпни 
цени. 

Списъкът на мерките, 
които вече са на разполо-
жение, включва проучване 
на ситуацията в стари-
те и новите членове на 
ЕС, база данни за добри 
проекти, подробен ана-
лиз на държавните помо-
щи и много други. Освен 
това са били изработени 
и препоръки към Европей-
ския съюз за създаване на 
по-голямо инвестиционно 
пространство за градо-
вете.

Възможности за инвести-
ции

Основната част от 
средствата за социални, 
обществени и достъпни 
жилища за населението 
идват от национално и 
местно финансиране и от 
самите потребители. Все 
пак европейското законо-
дателство има огромно 
въздействие, като то е 
насочено към областта 
на държавните помощи и 
към европейските фискал-
ни правила. По време на 
конференцията във Виена 
се подчерта дълготрай-
ното търсене от страна 
на много държави, непра-
вителствени организации 
и асоциации за защита на 
наемателите, на възмож-
ности за различно подпо-
магане на нуждаещите се 
неравнопоставени гражда-
ни или социално слаби гру-
пи от населението.

В бъдеще градовете и 
държавите трябва да мо-
гат сами да решат в съ-
ответствие с принципа 
на субсидиарност как да 
предоставят и предлагат 
жилища на достъпни цени. 
Настоящата жилищна 
разпоредба на ЕС в про-
дължение на много години 
причинява огромна правна 
несигурност и многократ-
но води до съдебни искове 
и жалби в съдилищата. В 
крайна сметка се стига 
до момент, в който цяла-
та система за насърчава-
не на жилищното настаня-
ване е подложена на атака 
от държави, като Холан-
дия, Швеция и Франция, 
които смятат, че тя не 
функционира добре и това 
пречи за правилното инве-
стиране на средствата, 
необходими за реконструк-
ции и ново строителство. 
Съществуващата рамка 
на европейския семестър 
също може да направи мно-
го по-лесни дългосрочните 
публични инвестиции в 

Кметът на община Виена Михаел Лудвиг откри международна конференция на тема „Жилища за всички. Достъпни жилища в 
развиващи се градове“

Снимки авторът и личен архив
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Това е най-голямата компания за уп-
равление на общински имоти в Европа 
с високо ниво на отговорност. Социал-
ните жилища имат дълга традиция във 
Виена и са тясно свързани с историята 
на града и неговите жители. Австрий-
ската столица е постоянно подновява-
на, променяна и доразвивана със социал-
ните жилища през миналия век. Основна 
политика на общината е да покрие нуж-
дата от място за пребиваване на всеки 
неин жител. Благодарение на това във 

Виена почти няма бездомни, нито райо-
ни на бедност или несигурни квартали. 
Виена е един от градовете с най-високо 
качество на живот в световен мащаб. 

Целта на общинската фирма Wiener 
Wohnen е непрекъснато да развива услуги-
те през следващите години и да увеличава 
удовлетвореността на своите наемате-
ли. Поради тази причина от 2008 г. на-
сам компанията е инвестирала общо над 
1 млрд. евро в обновяването на общест-
вени сгради с почти 40 000 апартамента. 

62% от жителите на Виена живе-
ят в субсидирани и общински жилища, 
разположени в целия град. Противно на 
повечето европейски метрополии, Ви-
ена не е приватизирала своя запас от 
общински жилища. „Много от полити-
ките, които защитаваме на европейско 
ниво, вече успешно се изпълняват. Ние 
виждаме жилището като основно пра-
во и го разглеждаме като обществена 
задача да създадем достатъчно коли-
чество домове на достъпни цени. Голе-
мият брой субсидирани жилища, както 
и всеобхватните инвестиции оказват 
ефект на регулиране на пазара като 
цяло“, коментира Катрин Гаал, изпълни-
телен градски съветник на община Ви-
ена по жилищно строителство, градско 
развитие и женски въпроси.

„В областта на субсидираното жи-
лищно строителство и общински апар-
таменти няма комисионни за агент 
по недвижими имоти, няма премии за 
локация и последици от подновяване, 
които да накарат наемите да се пока-
чат. Има само неограничени договори 
за наем“, каза още тя и подчерта, че 
това е ситуация, която не съществу-
ва никъде другаде в тази степен. По 
думите й Виена ще продължи по този 
път в бъдеще. „Офанзивата за жилищно 
строителство продължава“, каза Гаал 
и акцентира, че до 2020 г. още 14 000 

субсидирани апартамента ще бъдат 
свързани с железопътен транспорт. 
От изказването й стана ясно, че сред-
но около 7000 субсидирани жилища се 
строят във Виена всяка година, а в 
средносрочен план този капацитет ще 
бъде увеличен до 9000. Това съответ-
ства на нарастването на населението 
в града.

„Но Виена също се сблъсква с голе-
ми предизвикателства днес - заради 
продължаващия инвестиционен бум 
на недвижимите имоти, свързан с ог-
ромното увеличение на цените“, заяви 
тя. „В бъдеще ще трябва да бъдат по-
строени повече субсидирани от част-
но финансирани апартаменти. По този 
начин ще сложим край на спекулациите 
със земята и ще дадем на виенчани уве-
реността, че жилищата ще останат 
достъпни”, сподели Гаал.

изграждането на жилища 
на достъпни цени. Според 
редица доклади на непра-
вителствени организации 
инвестиционната проце-
дура, която би могла да на-
прави това възможно, все 
още е недостатъчно из-
ползвана от градовете по-
ради сложността й. Нужно 
е тя да бъде значително 
облекчена. Експертите 
на форума се опасяват, че 
инвестициите в необходи-
мата градска инфраструк-
тура в бъдеще няма да се 
разглеждат като значима 
и важна част от бюдже-
та на всяка една държава, 
а по-скоро като вложения, 
които имат еквивалентна 
стойност. 

По време на конферен-
цията във Виена се чуха 
и много мнения, които 
призовават за по-голяма 
информираност на рав-
нище ЕС за жилищната 
криза в европейските гра-
дове. Това е породено от 
факта, че в настоящото 
развитие има сериозни со-
циални и икономически по-
следици, като все още се 
обръща твърде малко вни-
мание при разработване-
то на политиките на ЕС. 
По-специално хората с ни-
ски доходи, но също и та-
кива от средната класа, 
са изселени от градското 

пространство. Много от 
тях живеят в апартамен-
ти, които са прекалено 
малки или се нуждаят от 
ремонт. 

Лайя Ортиз, зам.-кмет 
на Барселона и основател 
на EUROCITIES, посочи ог-
ромния проблем с факта, 
че 

много млади семейства 
нямат необходимите 
средства да закупят или 
наемат дом.

 „ЕС трябва да даде 
приоритет на казуса, осо-
бено в градовете, които 
разполагат с по-голям 
брой незаети жилища. 
Само това е начинът да 
се справим с тази криза. 
В противен случай бездом-
ността и маргинализаци-

ята ще продължат да се 
разрастват в европейски-
те градове“, сподели още 
тя.

„В Лисабон вече се 
провежда всеобхватна 
програма за подпомагане 
и рехабилитация на бедни-
те квартали“, подчерта на 
свой ред Руи Невес Бохман 
Франко, зам.-съветник по 
жилищната политика на 
португалската столица. 
Той допълни, че негови-
ят град се изправя пред 
големи предизвикател-
ства, породени от огро-
мния наплив на туристи, 
а в същото време с малко 
места за живеене. Франко 
също така вижда необхо-
димостта от търсене на 
инструменти за обмен 
на добри практики между 
градовете. 

По-добри условия за 
финансиране, по-ефектив-
но регулиране, непрекъс-
нат обмен на знания и на-
бор от решения за добра 
жилищна политика - това 
са важни предпоставки 
за обръщане на тенден-
циите в съответствие 
с побратимяването на 
градове. Други изисквания 
и препоръки се отнасят 
до инструменти, които 
помагат за обмяна на 
опит в жилищната поли-
тика. Особено внимание 

изисква създаването на 
система за мониторинг 
на Европейската комисия 
за по-добро наблюдение и 
противодействие на про-
мените. Най-големите 
предизвикателства, пред 
които са изправени градо-
вете, са създаването на 
нови и обновяването на 
съществуващите жилища, 
осигуряването на евтини 
зелени площи, подобрява-
нето на кварталите в съ-
трудничество с обитате-
лите им. За тази цел всяка 
една държава трябва да 
изработи редица препоръ-
ки за добра жилищна стра-
тегия. 

Бъдещето

Адекватното жилищно 
настаняване е човешко 
право и стои в основата 

на социалното сближава-
не. Официалните данни 
показват, че все повече 
европейци са изложени на 
риск от изолация. Нивата 
на бездомност се увели-
чават в цяла Европа. До-
мовете са най-високите 
разходи за гражданите на 
Стария континент. На-
емите и цените растат 
по-бързо от доходите в 
повечето държави член-
ки на ЕС. Въпреки това в 
Европа имат визия за бъ-
дещето, която стартира 
още през юни 2016 г., ко-
гато беше приет „Пактът 
от Амстердам“. Именно 
неговата цел е да се съз-
даде „Градоустройствена 
програма за ЕС“. Чрез до-
кумента се цели въвеж-
дането на по-ефективен, 
интегриран и координиран 
подход към европейските 

политики и европейското 
законодателство с по-
тенциално въздействие 
върху жилищните зони. 
Предвижда се градският 
дневен ред за ЕС да се 
изпълнява посредством 
иновативен метод на ши-
роки партньорства между 
представители на държа-
вите членки, градските 
власти, Европейската 
комисия ,  Управляващи 
органи на оперативни 
програми, Европейската 
инвестиционна банка, екс-
перти, неправителствени 
организации и представи-
тели на частния сектор. 
В най-близко бъдеще се 
очаква да стартират пи-
лотните партньорства 
по теми жилищна полити-
ка, качество на въздуха, 
градска бедност и мигра-
ция.
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3,3 млн. лв. ще бъдат 
инвестирани в рекон-
струкция на Синдикал-
ния дом в Стара Загора. 
Средствата са от Опе-
ративна програма „Регио-
ни в растеж 2014 - 2020“. 
В стойността са вклю-
чени и 10% непредвидени 
разходи, а срокът на из-
пълнение е 300 календар-
ни дни. Проектът за ця-
лостното модернизиране 
и осъвременяване е дело 
на авторски колектив на 
„Новиза“ ЕООД - София. 
Избраният изпълнител е 
ДЗЗД „Ай Ем Стара За-
гора“. Дружеството обе-
динява местните фирми 
„Информат“ ООД и „Мон-
тажинженеринг“ АД. 

След ремонта Стара 
Загора ще има много-
функционален културен 
център със зала с 521 
места, подобрена акус-
тика и с по-комфортни 
условия за зрителите и 

изпълнителите. На пар-
терното ниво ще се из-
гради система от 214 
амфитеатрални тапи-
цирани седалки с  те-
лескопично прибиране и 
метални парапети. Ще 
бъде възможно прибира-
нето им в далечния край 
от сцената, за да се ос-
вобождава хоризонтал-
ната част на залата за 
изложения, конференции, 
презентации,  танци, 
спектакли, рецитали. На 

балкона ще има 252 ам-
фитеатрално разположе-
ни места. Предвиждат 
се и 55 подвижни седал-
ки, а ако има зрители в 
инвалидни колички, два 
реда от тях няма да се 
поставят. Достъп на ли-
цата в неравностойно 
положение до залата ще 
се осигурява с подвижна 
платформа. В гримьорни-
те на двете нива ще има 
топла вода и баня с душ и 
тоалетна. 

С реконструкцията 
ще се освободи прос-
транството във фоайе-
то, което ще може да 
се използва за временни 
изложби. На втория етаж 
ще има възможност за 
обособяване на инфор-
мационни кътове. Изцяло 
ще се поднови осветле-
нието, във фоайетата 
ще се положи настилка 
от гранитни плочи, ще 
се реставрират парке-
тът в залата и дюше-

мето на сцената. Ще се 
монтира облицовка от 
декоративни гипсови па-
нели за звукоразпръсква-
не, акустични панели и 
цокъл от фиброцимен-
тови плоскости и ще се 
реновира конструкцията 
на окачения таван в за-
лата. Съществуващи-
те керамични пана във 
фоайетата ще се рес-
таврират и ще се мон-
тират окачени тавани 
с вградени осветителни 

тела. Ще се положи то-
плоизолация на покрива 
и стените на сградата, 
изцяло ще се подмени 
дограмата. Проектът 
предвижда поставянето 
на декоративна окачена 
фасада с шарка на бъл-
гарска шевица. Сграда-
та на бившия Синдикален 
дом и концертната зала 
към нея са строени през 
1979 г. със синдикалния 
членски внос на старо-
загорци.

Стартира първият от няколко търга 
за ВиК инфраструктура в Смолян. Общата 
стойност на финансирането, която „ВиК 
Смолян“ ще получи по план, е 70 млн. лв. На-
стоящата обществена поръчка е за 22,4 
млн. лв. без ДДС и е за изграждане и рекон-
струкция на ВиК мрежата в града.

Средствата все още не са официално 
осигурени, но ще дойдат по процедура „Реги-
онален инвестиционен ВиК проект за обосо-
бената територия на „ВиК” ЕООД, Смолян, 
от оперативна програма „Околна среда 2014 
- 2020“. Затова и в търга има условие, че ако 
все пак финансирането не бъде осигурено, 
договорът ще бъде прекратен без неустой-

Най-голямата вътрешна пътна ар-
терия в Русе - бул. „Липник“, ще получи 
модерна визия по трансграничен проект 
с водещ партньор Гюргево, финансиран 
по Програмата за трансгранично сътруд-
ничество INTERREG V-A „Гърция - Бълга-
рия 2014 - 2020“. Общата стойност за 
двата партньора е 15 324 710 лв., като 
средстватa за Русе са 6 295 697 лв., 85% 
от тях са безвъзмездни, 13% съфинанси-
ране от държавния бюджет и 2% собст-
вен принос на бенефициента. Продължи-
телността на договора е 2,5 години, а 
на ремонт ще подлежи целият булевард 
(4300 м) с тротоарите, като ще бъдат 
положени нови маркировки и вертикална 
сигнализация. Дейностите по проекта 
включват още изготвяне на съвместна 

стратегия за оптимизиране на транс-
портните условия в трансграничния 
регион, както и развитие на съвместна 
система за наблюдение на трафика.

С водосвет и първа копка е бил да-
ден старт на изграждането на подпорна 
стена на ул. „Петър Берон” до Римския 
мост по десния бряг на р. Черна в Смолян. 
Строителните дейности се извършват 
по проект „Трансгранично планиране и ин-
фраструктурни мерки за защита от на-
воднения”, който изпълнява областната 
администрация.

На събитието са присъствали об-
ластният управител Недялко Славов, кме-
тът Николай Мелемов и представители 
на фирмата изпълнител на строително-
монтажните дейности „Дюлгер“ ООД.

„Благодаря на областния управител 
Недялко Славов за всичко, което прави за 
Смолян. Сигурен съм, че ще бъде оценено 
от хората. Благодаря и на фирма „Дюл-
гер“, които са доказани професионалисти 
в строителния бранш. С реализирането 
на този проект решаваме един важен 
проблем, свързан с превенцията срещу 
наводненията. Надявам се в скоро време 

да открием обекта”, е заявил кметът 
Мелемов.

Проектът се финансира от Програ-
мата за трансгранично сътрудничест-
во INTERREG V-A „Гърция - България 2014 
- 2020“.

Главната му цел е повишаване нивото 
на защита срещу наводненията в тран-
сграничната област на Гърция и Бълга-
рия. 

ки. Крайният срок за подаване на оферти е 
3 януари 2019 г.

В рамките на поръчката се очаква да 
се изпълни изграждане и реконструкция на 
ВиК мрежа и съоръжения. Сред задачите са 
полагане на близо 2,7 км водопровод, ремонт 
на 5,4 км водопроводна мрежа, строител-
ство на 8,4 км канализация и др. Избраният 
кандидат ще има 1156 дни. Основен крите-
рий при оценката на офертите ще е „кон-
цепцията за изпълнение” - 65% тежест, а 
цената ще е другият важен показател. Ос-
вен това участниците в търга трябва да 
са изградили или ремонтирали минимум 8 км 
водопровод и 17 км канализационна мрежа за 
последните пет години. Те трябва и да са 
натрупали 40 млн. лв. общ оборот за послед-
ните три приключили финансови години.

До края на декември ще бъдат обяве-
ни процедурите по избор на изпълнител 
за подмяна водопреносната мрежа в три 
от селата на община Дупница с финан-
сиране от МРРБ, обявиха от общинската 
администрация. 

„Не е тайна, че отдавна водим раз-
говори за осигуряване на финансиране за 
тази дейност. Започваме от най-големи-
те села в общината - Яхиново, Саморано-
во и Бистрица, където водопреносната 
мрежа е в окаяно състояние. Служители-
те вече работят по документацията и 
проектирането”, е казал кметът на Дуп-
ница инж. Методи Чимев.

Най-тежка е ситуацията в най-голя-
мото село в цялата област - Яхиново. Там 
през лятото има сух режим и недостиг 
на вода за повечето от домакинства-
та. Няколко мандата местните власти 
в Дупница така и не се справиха с из-

готвянето на проект за воден цикъл и 
в града, а едва на 4 декември тази го-
дина общината подписа споразумение за 
присъединяване към ВиК асоциацията за 
Кюстендилска област.

Едва на 4 декември кметът на Дупница инж. 
Методи Чимев подписа присъединяването на 
общината към областната ВиК асоциация

ДЗЗД „Ай Ем Стара Загора“ има 300 дни за превръщането на обекта в многофункционален 
културен център 
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Наименование: Укрепване на свлачище SLV 20.07613-09 на тери-
торията на ДПЛУИ – селище Качулка (бивше селище Качулка), Община 
Сливен

Наименование: Избор на изпълнител за изпълнение на обект: 
„Основен ремонт на обекти от четвъртокласната пътна мрежа на 
територията на Община Средец”

Наименование: Неотложен и авариен ремонт на покрива на КДБ 1 
курортна поликлиника (стара сграда) – „СБР-НК“ ЕАД, филиал Велинград

Наименование: „Проектиране, упражняване на авторски надзор 
и изпълнение на СМР на многофамилни жилищни сгради, одобрени по 
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жи-
лищни сгради, разделена на четири обособени позиции…”

Наименование: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна во-
допроводна мрежа в село Татарево, Община Първомай“, област Пловдив, 
в 4 обособени позиции /4 лота

Наименование: Обновяване за енергийна ефективност на мно-
гофамилни жилищни сгради на теритoрията на Столична община, р-н 
„Люлин”, във връзка с Нац. програма за енергийна ефективност на мно-
гофамилни жилищни сгради

Наименование: Избор на изпълнител за извършване на строи-
телно-монтажни дейности по Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на 
Столична община, район „Изгрев“...

Наименование: „Реконструкция на част от водопроводната мрежа 
на жк „Изток“, Казанлък, обл. Ст. Загорa, III етап“

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

ОФЕРТА
ОФЕРТА

М о я т а 
О Ф ЕРТА

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

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От името на Управителния съвет на Националния клуб  на строителите  
ветерани  и лично от мое име  най-сърдечно Ви  поздравяваме  с  Вашия  юбилей!

Цялата Ви активна трудова дейност е свързана и е преминала в системата 
на строителния отрасъл.

Пожелаваме  Ви  здраве,  дълголетие и сили  за ползотворна работа в клубове 
и секции на НКСВ! 

                    
ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

Декември  2018 г.  Инж. Тодор Топалски 
                                                                     Председател на УС

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ 
НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ

ДО     
Г-Н ЗДРАВКО КИРОВ, ГР. ПЛОВДИВ – 90-и ЮБИЛЕЙ   
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ, ГР. ДОБРИЧ – 80-и ЮБИЛЕЙ
Г-Н АНГЕЛ  ТУПАРОВ, ГР. ПЛОВДИВ – 80-и ЮБИЛЕЙ 
Г-Н ДОНКО ДОНКОВ, ГР. СОФИЯ – 80-и ЮБИЛЕЙ
Г-Н СТОЯН ГРИГОРОВ, ГР. ВРАЦА – 75-и ЮБИЛЕЙ
Г-Н ТОДОР ХРИСТОВ, ГР. ВРАЦА – 70-и ЮБИЛЕЙ 
Г-Н МИТКО ДИМИТРОВ, ГР. ДОБРИЧ – 70-и ЮБИЛЕЙ
Г-Н ГЕОРГИ ДЯКОВ, ГР. КЪРДЖАЛИ – 70-и ЮБИЛЕЙ
Г-Н НИКОЛА ВАСИЛЕВ, ГР. ПЕРНИК – 70-и ЮБИЛЕЙ
Г-Н ХРИСТО  ПОПОВ, ГР. СЛИВЕН – 70-и ЮБИЛЕЙ

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С

НКСВ

Възложител: Специализирани болници за ре-
хабилитация – Национален комплекс ЕАД
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 189 989,03 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 90
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 02/01/2019   
Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. София, бул. „Ва-
сил Левски“ № 54, ет. 3

Дата: 03/01/2019   Местно време: 13:00 
За контакти: Роман Райчев
Факс: +359 9876121
Адрес: бул. „Васил Левски“ № 54
Адрес на възложителя: http://nkrehabilitation.
bg/
Телефон: +359 29885905
E-mail: sbrnk@rehabilitation.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=881162&mode=view

Възложител: Община Сливен
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 282 937,03 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 12
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 02/01/2019    
Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: стая № 17 в сгра-
дата на Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар 
Освободител” № 1

Дата: 03/01/2019   Местно време: 10:00
За контакти: инж. Снежана Кънева, инж. Гин-
ка Тужарова
Факс: +359 44662350
Адрес: бул. „Цар Освободител“ № 1
Адрес на възложителя: www.sliven.bg
Телефон: +359 44611127
E-mail: g_tujarova@abv.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=880792&mode=view

Възложител: Община Средец
Oсн. предмет: 45233000
Прогнозна стойност: 235 371 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 60
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 28/12/2018    
Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: град Средец, пл. 
„България“ №8, сградата на Община Средец, 

зала 202
Дата: 31/12/2018   Местно време: 14:00 
За контакти: адв. Ирина Камбурова
Факс: +359 55517725
Адрес: пл. „България“ №8
Адрес на възложителя: www.sredets.bg
Телефон: +359 55516996
E-mail: info@sredets.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=881128&mode=view

Възложител: Община Плевен
Oсн. предмет: 45453000
Прогнозна стойност: 3 615 363.45 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 390
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 14/01/2019    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: Плевен, сградата 
на Община Плевен, пл. „Възраждане“ №2, за-
седателна зала на трети етаж

Дата: 15/01/2019    Местно време: 11:00 
За контакти: Камелия Горненска
Факс: +359 64822414
Адрес: пл. „Възраждане“ №2
Адрес на възложителя: https://pleven.bg/
Телефон: +359 64881228
E-mail: stefan.milev@pleven.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=881751&mode=view

Възложител: Община Първомай
Oсн. предмет: 45332200
Прогнозна стойност: 1 861 429.74 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 70
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 03/01/2019    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: сградата на Об-
щинска администрация, находяща се в Пър-
вомай, ул. „Братя Миладинови-юг” №50, ет. 2, 
заседателна зала

Дата: 07/01/2019    Местно време: 13:30 
За контакти: Ангел Папазов - кмет на Об-
щина Първомай
Факс: +359 62139
Адрес: ул. „Братя Миладинови-юг“ №50
Адрес на възложителя: www.parvomai.bg
Телефон: +359 62201
E-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=881840&mode=view

Възложител: Община Казанлък
Oсн. предмет: 45232150
Прогнозна стойност: 412 795.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 60
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 03/01/2019    Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: сградата на Об-
щинска администрация - Казанлък, бул. „Ро-
зова долина“ №6, партер, стая №8

Дата: 04/01/2019    Местно време: 09:00 
За контакти: инж. Даниела Коева, зам.-кмет
Факс: +359 43198265
Адрес: бул. „Розова долина“ №6
Адрес на възложителя: www.kazanlak.bg
Телефон: +359 43198240
E-mail: d.koeva@kazanlak.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=881703&mode=view

Възложител: Столична община, район „Люлин”
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 064 977.23 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 260
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 08/01/2019   Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: заседателната 
зала на СО, район „Люлин”, с адрес: гр. София, 
бул. „Захари Стоянов” №15

Дата: 09/01/2019    Местно време: 10:00 
За контакти: Миглена Спасова
Факс: +359 29250085
Адрес: бул. „Захари Стоянов“ №15
Адрес на възложителя: http://www.lyulin.bg/
Телефон: +359 29237240
E-mail: lyulin@sofia.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=881663&mode=view

Възложител: Столична община - район  
„Изгрев”
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 579 759.20 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 115
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 08/01/2019    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. София, ул. „Ата-
нас Далчев“ №12, ет. 2 - заседателна зала
Дата: 09/01/2019    Местно време: 11:00 
За контакти: Станислава Колева
Факс: +359 28710159
Адрес: ул. „Атанас Далчев“ №12
Телефон: +359 29701012

E-mail: info@so-izgrev.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=881720&mode=view
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Бразилските дизайнери Умберто и 
Фернандо Кампана отново провокират 
с нестандартни решения. На форума 
Design Miami 2018, който се проведе от 5 
до 9 декември, те показаха две кресла и 
диван, направени от розови и черни плю-
шени играчки. Необикновените мебели 
са разработени съвместно с американ-
ския художник Kaws. Плюшените играчки 
носят именно неговия фирмен знак и са 
прикрепени към конструкции с традицио-
нен дизайн. Това не е първата подобна 

работа на творческия тандем Campana 
- Kaws. През 2017 г. той показа кресло от 
сини плюшени играчки върху метални кра-
чета. Тази мебел вече е изложена в Музея 
за изящни изкуства в Хюстън. Тазгодиш-
ният Design Miami представя автори от 
пет континента и е по-пъстър от вся-
кога. Изложението се счита за ключово 
мебелно събитие в Съединените щати 
и се провежда за 14-и път. В центъра му 
са иновациите, образованието и филан-
тропията. Със сигурност обаче има по 
нещо за всеки вкус. Там може да се избере 
коледен подарък и да се поднови домът 
за Коледа.

Братята Умберто и Фернандо Кампана провокират 
с нестандартни решения на Design Miami 2018

От 14 до 20 януари 
2019 г. в Кьолн ще се про-
веде международната из-
ложба IMM Сologne. По тра-
диция тя е първата, която 
дава старт на най-голе-
мите мебелни изложения в 
света. Освен брандовете 
от Германия ще се пред-
ставят нови продукти на 
имена и марки от 50 дър-
жави.

Ключовият раздел на 

събитието под името 
Furniture („Мебели“) е пред-
ставен от шест важни 
сегмента: Pure, Comfort, 
Prime, Smart, Sleep, Global 
Lifestyles. Фокусът на из-
ложбата през 2019 г. ще 
бъде обзавеждането и 
оборудването на кухнята 
в специално LivingKitchen 
пространство.

Основната инсталация 
на IMM Cologne 2019 е про-

ектът Das Haus, създаден 
от модерния дует Truly 
Truly от Ротердам. На площ 
от около 180 кв. м Джоел 
и Кейт Бой ще издигнат 
архитектурна структура, 
в която ще изразят своя 
„експериментален“ поглед 
върху жилището.

„Виждаме това като 

От 26 до 30 март 2019 г. между-
народните изложения „Техномебел“ и 
„Светът на мебелите“ ще съберат 
представителите на специализирана-
та индустрия в Интер Експо Център, 
София. Организаторите обещават да 
видим последните новости при техно-
логиите за мебелната индустрия, ма-
шини за дървообработване и оборудва-
не, дизайнерски решения и материали 
за производство на мебели. Събити-
ето „Техномебел“ е единна платформа 
за специалистите от сектора на дър-
вообработващата и мебелната про-
мишленост. Паралелно провеждащото 

се „Светът на мебелите“ ще предос-
тави отново възможност за среща с 
актуални тенденции при всички видо-
ве предмети, интериорния текстил, 
вътрешния дизайн, архитектурата и 
обзавеждането.

Представителите на мебелната 
индустрия изтъкват важното икономи-
ческо значение на сектора. През 2017 г. 
в България браншът отбеляза ръст от 
7%, а износът на мебели е над 1,3% от 
общия на страната. Според официални 
данни над 20 000 души в България са 
заети в индустрията, а компаниите са 
над 3200.

Джоел и Кейт Бой

възможност да променим 
някои от типичните идеи 
за къщата. Има ли алтер-
нативи и как да направим 

по-добра за нас жизнената 
среда? В Das Haus е наме-
рен баланс между комфорт 
и абстракция“, казват мла-
дите творци.

„Избирайки Truly Truly, 
ние се фокусираме върху 
ново поколение дизайнери, 
които са толкова мулти-
културни, колкото и ин-

тердисциплинарни“, казва 
Дик Спиренбург, творчески 
директор на IMM Cologne. 
„Страхувам се, че Truly 
Truly ще обърнат цялата 
ни изложбена зала, но точ-
но от това се нуждаем и 
винаги сме готови да от-
ворим нови перспективи”, 
шегува се той. 

Проектът Das Haus
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През декември броят 
на австралийските дома-
кинства с инсталации за 
добив на слънчева енергия 
достигна 2 млн. „Домове-
те с монтирани на покри-
ва слънчеви инсталации 
пестят средно по около 
540 долара годишно от 
сметките си за електри-
чество“, е споделил Кейн 
Торнтън, ръководител на 
австралийския Съвет за 
чиста енергия.

Понастоящем около 
20,3% от австралийските 
домакинства са инстали-
рали системи за слънчева 
енергия. Това означава, че 
капацитетът на покривни-
те соларни инсталации в 
Австралия възлиза на около 
7,9 гигавата. Град Куин-
сланд е националният лидер 

с почти 600 000 жилища, 
снабдени с PV панели. Спо-
ред проучване в Австралия 
се монтират по шест слън-
чеви панела всяка минута. 
Данните сочат, че бързият 

преход към възобновяемата 
енергия впоследствие ще 
генерира по 58 554 работ-
ни места всяка година за 
период от 11 години. При 
подобно развитие може 

да се очаква, че до 2030 г. 
Австралия може да добива 
около 80% от електроенер-
гията си от възобновяеми 
източници като слънчево 
греене и вятър.

Фотоволта-
ичните системи, 
които събират 
чиста енергия от 
Слънцето, обичай-
но се затрудня-
ват да работят, 
когато по тях се 
натрупа мръсо-
тия – например 
прах или пясък. Ето защо е от решаващо значение 
соларните панели да се поддържат чисти. Процесът 
на поддръжка може да бъде скъп и да коства твърде 
много вода, което не е удачно за сухи региони, като 
например пустините. 

Едно ново нанотехнологично решение на проблема 
идва от проекта SolarSharc, финансиран от Европей-
ския съюз. Задачата на SolarSharc е разработване 
на технология за високорепелентно покритие, спо-
собно да премахне замърсяването на повърхността, 
оптимизирайки енергийната ефективност и добива 
на слънчево електричество. Дейвид Ханан от Opus 
Materials Technologies, партньор по проекта, е споде-
лил, че развитието на антизамърсяващите покри-
тия се ръководи от дневния ред за устойчивост и 
необходимостта от чиста енергия. „Това е едно от 
предизвикателствата, свързани с производството 
на слънчева енергия. Прахът, замърсяването и нале-
пите по слънчевите панели са основни източници на 
неефективност и загуби на слънчева енергия“, е казал 
още Ханан. По думите му това води до загуби на капа-
цитет, изчислявани на над 40 млрд. евро годишно. На 
свой ред причинява над 100 млн. тона емисии на СО
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заради генерациите, работещи с изкопаеми горива, 
които компенсират недостига.

„Съществуващите покрития за самопочистване 
имат редица недостатъци, като например кратък 
живот от 2 - 3 години, слаба прозрачност и високи 
разходи от над 260 евро на литър“, е обяснил Ханан. 
Това означава, че подобни решения обикновено не са 
икономически ефективни.

Структурата от наночастици на SolarSharc 
осигурява висока прозрачност, подобрявайки ефек-
тивността с 4% и увеличавайки естетическото 
качество на архитектурните приложения. Химиче-
ската формула на база силиций не е опасна и позво-
лява мащабно производство. Хибридното покритие 
на SolarSharc е с дебелина само няколко микрона. На 
базата на силициева мрежа, химически свързана с 
незалепващи органични групи, SolarSharc лесно от-
блъсква замърсяването на водна основа. Вместо да 
намокрят повърхността, водните капчици образуват 
перли върху покритието и лесно се плъзгат надолу 
при малък ъгъл на наклон. Разработваното покритие 
е предназначено за всякакви инсталации, но най-вече 
за сградно интегрирани фотоволтаици.

В Йоханесбург, Южна Африка, из-
градиха масивна модулна жилищна 
сграда, която смайва със своите из-
глед и конструкция. Тя е построена 
от 140 корабни контейнера. Целта на 
дръзкия проект е да съживи и разноо-
брази квартал Мабоненг – район, пре-
живяващ значителна трансформация 
през последните 50 г. 

Имайки богат опит в карго-ар-
хитектурата, студио LOT-EK е про-
ектирало сградата със смесено 
предназначение. Тя е завършена още 
миналата година, но пусната в експло-
атация едва в началото на декември. 
Наречено Drivelines Studio, зданието 
има търговски зони, а на последните 
етажи са разположени жилища. Всич-
ки помещения представляват студиа 
с отворен план, вариращи от 30 до 60 
кв. м. Те имат външни открити тера-
си с изглед към просторна градина. На 

приземния етаж има още офис прос-
транства и басейн.

Корабните контейнери са със 
запазен оригинален цвят, като го-
фрираната им външност е видима 
за минувачите. Този изглед отразява 
тяхното индустриално минало и на-

помня за репутацията на града като 
най-голямото вътрешно пристанище 
в света. Контейнерите са подредени 
и прорязани от големи диагонални от-
вори – за прозорците, които придават 
на сградата отличителна разчупена 
фасада.

Международната архитектурна компания 
Snоhetta е създала истински хотел сред клоните на 
дърво, и то в едно от най-прекрасните кътчета на 
Земята. Той се казва The 7th Room и се намира в Се-
верна Швеция, близо до Полярния кръг. 

Дизайнът е вдъхновен от традиционната север-
на архитектура на вили, само че този път построй-
ката се намира в клоните на изолирани вечнозелени 
борови гори на 10 м над земята. Светлият дървен 
интериор създава топла и уютна атмосфера, а го-
лемите прозорци предоставят спиращи дъха гледки 
към мистичната Лапландия.

Едно от най-забележителните качества на хоте-
ла е външната тераса, която е направена от плете-
на мрежа. Тя предлага на посетителите незабравимо 
изживяване под блясъка на Северното сияние. 

Люкceмбypг щe cтaнe пъpвaтa 
cтpaнa в cвeтa, кoятo щe нaпpa-
ви бeзплaтeн цeлия cи oбщecтвeн 
тpaнcпopт. Taкcитe зa пътyвaнe 
във влaкoвe, тpaмвaи и aвтoбycи щe 
бъдaт пpeмaxнaти пpeз cлeдвaщoтo 
лятo. 

Страната вce пoвeчe пoкaз-
вa пpoгpecивнo oтнoшeниe към 
тpaнcпopтa. Toвa лятo пpaви-
тeлcтвoтo пpeдocтaви бeзплaтeн 
тpaнcпopт зa вcички cвoи житeли 
пoд 20-гoдишнa възpacт. Учeницитe 
oт cpeднoтo yчилищe мoгaт дa из-
пoлзвaт бeзплaтни пътyвaния мeждy 
инcтитyциятa и дoмa cи. Пътници-
тe плaщaт eдвa 2 eвpo зa дo двa чaca 
пътyвaнe, кoeтo в cтpaнa c плoщ 
oкoлo 2600 кв. км пoкpивa пoчти вcич-

ки дестинации. 
H якoи  г o лeми 

гpaдoвe пo cвeтa 
пycкaт бeзплaтeн oб-
щecтвeн тpaнcпopт 
в oпpeдeлeни дни, зa 
дa oблeкчaт тpaфи-
кa, a в някoи щaти нa 
CAЩ aвтoбycитe ca 
бeзплaтни. Ho никoя 
дpyгa дъpжaвa дoceгa нe e пpaвилa 
безвъзмездна цялaтa cи тpaнcпopт-
нa мpeжa. Зa тoвa, paзбиpa ce, cи имa 
пpичинa. Гpaд Люкceмбypг, cтoлицaтa 
нa мaлкoтo Beликoтo xepцoгcтвo, 
cтpaдa oт някoи oт нaй-тeжкитe 
зaдpъcтвaния в cвeтa. B нeгo живeят 
oкoлo 110 000 дyши, нo oщe 400 000 
eжeднeвнo пътyвaт от различни кра-

ища дo гpaдa, зa дa paбoтят. Спopeд 
мecтнo пpoyчвaнe шoфьopитe в 
cтoлицaтa пpeкapвaт cpeднo 33 чaca 
годишно в зaдpъcтвaния. Бeзплaтни-
ят oбщecтвeн тpaнcпopт щe нacъp-
чи пoвeчe xopa дa cлязaт oт кoлитe 
и дa гo изпoлзвaт, кoeтo щe нaмaли 
трафика и щe пoдoбpи кaчecтвoтo нa 
въздyxa в Люкceмбypг.

Домовете със слънчеви инсталации пестят средно 
по около 540 долара годишно
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Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

След разбиването на 
бокс офисите по света 
най-големият спектакъл 
в историята на Бродуей 
– The Illusionists, ще гос-
тува и у нас. Българска-
та публика ще може да се 
наслади на удивителното 
представление на най-до-
брите илюзионисти на 17, 
18 и 19 януари в зала 1 на 
НДК.

Продукцията вече дър-
жи рекорда за най-прода-
вано шоу в рамките на 
една седмица - залите 
The Marquis и Neil Simon 
Theatres (Бродуей), The 
Shaftesbury Theatre (Запа-
ден Лондон), The Sydney 
Opera  House  (Сидни) , 
The Arts Centre Melbourne 
(Мелбърн) и The Auditorio 

Nacional (Мексико сити) 
бяха разпродадени за дни.

Невероятното шоу 
представя най-добрите 
илюзионисти в света - 
Luis De Matos (Мастъра), 
James More (Измамни-
ка), Enzo (Незабравимия), 
Andrew Basso (Измъкващия 
се), Yu Ho-Jin (Манипула-

тора), Kevin James (Изо-
бретателя) и Sos & Victoria 
(Трансформиращите се).

До момента милиони 
хора по света са видели 
изпълненията им в продук-
цията, която представя 
невероятните им талан-
ти заедно на сцената. 
Зрители от цял свят са 

били свидетели на изуми-
телни трикове и илюзии, 
левитация, четене на ми-
сли и изчезване…

Билетите за всеки от 
спектаклите са на цени 
между 59 и 129 лв., като 
могат да бъдат намерени 
в разпространителската 
мрежа на Eventim. 

Историята в романа ни пренася в Шейкър Хайтс 
– идилично предградие на голям град в Америка, в 
което всички жители водят на пръв поглед съвършен 
и щастлив живот. Олицетворение на тази сбъдната 
американска мечта е Елена Ричардсън - майка, ува-
жаван член на обществото и бизнес дама. 

Всичко това се променя, когато в града прис-
тига енигматичната Мия Уортън – художник и са-
мотна майка. Заедно с дъщеря си, тийнейджърката 
Пърл, Мия заживява под наем в апартамента на се-
мейство Ричардсън. Скоро обаче новодошлите се 
превръщат в нещо повече от наематели, те стават 
неизменна част от живота на Ричардсън. Но Мия 
носи със себе си останките от тайнствено мина-
ло, а също и пълно пренебрежение към статуквото, 
което заплашва да преобърне грижливо подредената 
общност на Шейкър Хайтс.

Когато стари семейни приятели на семейство 
Ричардсън се опитват да осиновят дете, това 
слага началото на битка за попечителство, която 
разделя града на две... и поставя Мия и Елена от 
противоположните страни на фронтовата линия.

Романът за кратко време успя не само да получи 
наградата за най-добра книга за годината в катего-
рия „Съвременна проза“ на Goodreads Choice Awards, 
но и да бъде високо оценен от блогъри, литературни 
критици и други автори. Творбата, която 48 поредни 
седмици не излезе от топ 20 на най-продаваните 
издания на New York Times, успя да спечели симпати-
ите дори на прочутия писател Джон Грийн („Вината 
в нашите звезди“). Той я определя като „любимата 
книга, която е прочел тази година“. Актрисата Рийз 
Уидърспуун също не крие възхищението си от рома-
на – тя дори се е заела да продуцира телевизионна 
адаптация на „Малки пожари навсякъде“.

The Illusionists е най-големият 
спектакъл в историята на Бродуей

„Заклинателят“, „Да 
изплашим Джесика до 
смърт“, „Преследването 
на Джулия“ – всички тези 
класически филми от 70-

те, майсторски изграж-
дащи вледеняващ психоло-
гически ужас, са истинско 
вдъхновение за режисьора 
Дидерик ван Ройен. В не-

говата лента „Дяволът 
в теб“ звездата от се-
риала Pretty little liars Шей 
Мичъл изпълнява първата 
си главна роля. Превъплъ-
щавайки се в бившето 
ченге Мегън Рийд, Мичъл 
представя на екрана дос-
татъчно силна героиня, 
която има своите тежки 
моменти, но е готова на 
всичко, за да се изправи 
отново на крака. За да го 
направи обаче, тя трябва 
да преодолее предизви-
кателства, които дори и 
не си е представяла, след 
като поредица от свръх-
естествени събития я 
кара да постави под съм-
нение своя здрав разум. 
Една демонична сила се е 

насочила към Мегън и няма 
да се спре пред нищо, до-
като не я види мъртва…

„Дяволът в теб“ е ре-
зултат от усилията на 
продуцентите Тод Гарнър 
и Шон Робинс, които са 
завладени от амбицията 
да направят наистина 
страховит филм на ужа-
сите. „Започнахме да раз-
работваме идеи и сюжети, 
за които смятахме, че са 
страшни. Тази лента спе-

циално е базирана на ста-
тия за човек, работил в 
морга“, разказва Робинс. 
„Идеята за млада жена, 
останала сама в моргата, 
която още не е свикнала с 
труповете, с миризмата, 
с изолацията, беше нещо, 
което ни заинтригува. 
Имах приятел, чийто баща 
работеше в моргата, и 
той ми е разказвал разни 
истории. Това винаги ми 
се е струвало като чудес-

След успеха на албу-
ма Score (2017) Стефан и 
Лука от 2Cellos се завръ-
щат с нов студен проект. 
Let There Be Cello включва 
творби и пиеси от различ-
ни жанрове, преаранжира-
ни за неповторимия стил 
на двамата изпълнители.

„Винаги сме казвали, че 
искаме да разбием предва-
рителните стереотипи за 
виолончелото. С този ал-
бум се опитваме да напра-
вим точно това. Почерпи-
ли сме вдъхновение от 
цялата красива музика на 
света – от любими поп хи-
тове до вечни класически 
мелодии, през рок химни и 
др. В този албум има всич-
ко, включително и наши ав-
торски композиции. Няма 
правила, няма щампи или 

граници – има просто ви-
олончело” – казват момче-
тата от 2Cellos.

Копродуциран от Лука 
Сулич и Степан Хаусер 
заедно с Филип Видович, 
Let There Be Cello е непод-
правена демонстрация на 
страхотния талант на 
дуото в преоткриването 
на музика от всеки жанр. 
Албумът включва интер-
претациите им на актуал-
ни поп хитове – Perfect на 
Ед Шийрън и Despacito на 
Луис Фонси, които се пре-
върнаха във фаворити от 
феновете на дуета с близо 
40 млн. гледания в YouTube. 

Спечелили си светов-
на слава с експлозивните 
изпълнения на рок класи-
ки, Стефан и Лука пред-
ставят в новия проект и 

любимата на няколко по-
коления песен Eye of the 
Tiger на Survivor и култо-
вото парче на The White 
Stripes - Seven Nation Army, 
което изпълниха на фина-
ла на Шампионската лига, 
провел се тази година в 
Украйна.

Майстори в съчета-
ване на мелодии, както и 
със страхотна техника на 

свирене, 2Cellos включват 
в албума две от любими-
те си песни - Imagine на 
Джон Ленън и Hallelujah на 
Ленард Коен. В Let There 
Be Cello почитателите 
на момчетата ще имат 
удоволствието да чуят за 
първи път и неиздаваните 
до момента техни автор-
ски композиции - Concept2 
и Cadenza.

но място, в което да по-
ставиш филмова героиня, 
както направихме с Ме-
гън, и така да я изложим 
на нещо, което е адски 
страшно“, споделя той. 

При изграждането на 
тона и типа ужаси, които 
са искали да пресъздадат, 
авторите на проекта са 
се вдъхновявали от еле-
менти, които са ги впе-
чатлили в класики като 
„Сиянието“, „Бебето на 
Розмари“, „Мухата“ – ужас, 
който не те оставя нами-
ра. „Да, целта е хората 
да се страхуват, но исках 
седмица след като са гле-
дали филма, да си кажат: 
„Еха, това много ме впе-
чатли, беше страшно“. 
За тази лента черпихме 
вдъхновение и от „Пришъ-
лецът“ със Сигърни Уивър 
като силна жена в затво-
рено пространство, боре-
ща се със зла сила, която 
е много по-мощна от нея“, 
признава Шон Робинс.
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Има места по света, 
където именно през зим-
ния сезон е най-приятно 
и колоритно. Ето защо 
можете да предприемете 
пътешествие до Ченай – 
вратата към Южна Индия. 
Разположен е на Караман-
дилския бряг на Бенгалския 
залив и е столица на щата 
Тамил Наду. Населението 
му е около 4,5 млн. жители, 
което го прави четвъртия 
по големина град в Индия. 

Може би най-важно-
то за туристите е, че в 
Ченай се намира втори-
ят по площ плаж в света 
– Марина бийч. Основна-
та плажна ивица е дълга 
13 км. Освен плажуване, 
тук се играе крикет, пус-
кат се хвърчила, гадатели 
предсказват бъдещето, а 
рибните пазари са пълни с 
посетители. 

По протежението на 

Марина бийч 

има много  красиви 
къщи, останали от вре-
мето на британците. На 
северния край на плажа е 
издигнат интересен па-
метник, наречен „Триумф 
на труда”. Той предста-
влява четирима мъже, оп-
итващи се да преместят 
скала. Този емблематичен 
ансамбъл е сътворен от 
скулптора Деби Прасад 
Рой Чоудри. Южната част 
на крайбрежието на Ченай, 
от Тируванмиюр до Нее-
лангара, е предпочитана 
от застрашените от из-
чезване морски костенур-
ки. Тук те снасят яйцата 
си всяка зима.

Създаването на Ченай 
започва около построения 
форт, който се явява пър-
вото съоръжение на коло-
ниалния стил. Днес 

фортът Сент Джордж 

се намира в центъра 
на града и е значим па-
метник. Крепостта е за-
вършена през 1653 г. от 
Британската източноин-
дийска компания и днес в 
нея се намира работното 
място на част от управа-
та на щата Тамил Наду. В 
архитектурата на форта 
се долавят черти на ин-
до-сарацинския стил и на 
европейската класика. Въ-
тре е разположен и музей, 
разказващ за миналото на 
града, който пази инте-
ресни предмети от коло-
ниалните времена. На те-
риторията му има малка 
църква, построена в чест 
на Света Богородица. 

Старото име на града 
е Мадрас. То е заменено с 
индийското Ченай в среда-
та на 90-те години. Днес 
запазена марка на Ченай 

е силното автомобилно 
производство. Милионни-
ят метрополис се смята 
от мнозина за автомобил-
ната столица на Индия и 
неслучайно е наричан „Де-
тройт на Южна Азия”. 

Ченай е дом на много-
бройни ашрами, храмове и 
философски ретрити. Ако 
попаднете тук по време 
на някой голям празник, 
ще почувствате колко ду-
ховно място е. Статуите 
се вадят от храмовете и 
се носят из града с тър-
жествени паради, а по 
тротоарите се рисуват 
геометрични фигури, из-
вестни като „ранголи“, за 
които се вярва, че носят 
късмет. 

Градът често се асо-
циира с музикалния стил 
Карнатик. През периода 
декември – януари може 
да се насладите на един 
от най-колоритните еже-
годни фестивали. Редица 
специалисти го определят 
като едно от най-значими-
те културни мероприятия 
в целия свят.

Един от най-красивите 
празници на Ченай е 

фестивалът на жътвата – 
Понгал,

който се  празнува 
също през януари и про-
дължава 4 дни. Местните 
украсяват домовете си с 
банани и манго листа, а на 
подовете в къщите или на 
двора създават прекрасни 
модели от цветен ориз, 
сухо брашно, цветен пясък 
и цветни венчелистчета. 

Това изкуство, известно 
само в Индия, се нарича 
Поколам или Ранголи. Чрез 
сварения ориз от първата 
реколта хората благода-
рят на бога на Слънцето 
за добрия урожай.

С тр а хо т н ат а  ар -
хитектура е  другата 
притегателна сила за 
милионите туристи. В 
квартал „Милапор” се на-
мира храмът „Капалишва-
рар“ – внушителна сграда, 
която посреща стотици 
поклонници. Посветен на 
бог Шива, той е един от 
най-добрите образци на 
дравидската архитекту-
ра. Смята се, че първона-
чално е бил построен през 
VII век. Днешният храм, 
изграден през XVI век, се 
намира на 1,5 км от бре-
га. Кулата на входа, висо-

ка 36 м, е издигната през 
1906 г. Тя е изпълнена със 
сложни релефни изображе-
ния, будещи възхищение. 

Храмът  
„Шри Партасарати“,

представляващ свети-
лище от VIII век, е другата 
забележителност на Че-
най, характеризираща дра-
видската архитектура. 
Посветен е на бог Кришна, 
но с другото му име – Пар-
тасарати. Разположен в 
едно красиво предградие – 
Трипликан, храмът е посе-
щаван от много поклонни-
ци от Ченай и съседните 
градове, особено по време 
на фестивалите. 

Базиликата „Сао Томе“ 
е католическа църква, 
построена през XVI век 
върху гроба на Св. Тома. 
Западнала и разрушена 
през годините, тя е въз-
становена през 1893 г. в 
неоготически стил. Смя-
та се, че апостол Тома е 
пренесъл християнството 
в тази част на света и е 

убит в Ченай през 72 г. сл. 
Хр. Макар мощите на Тома 
Неверни да се намират в 
Италия, костица от него 
се пази и в тази църква.

Непременно трябва да 
посетите Централната 

жп гара на Ченай. Това е 
една удивително краси-
ва сграда, изпълнена в 
готически стил, цялата 
боядисана в червено и кан-
тирана в бяло, която се 
отнася към културното 
наследство на Индия. До 
гарата има много красиви 
къщи, останали от преби-
ваването на британците 
тук. Една от тях е 

къщата на Рипон 

-  б ивш  британски 
губернатор на Индия. 
Сградата представлява 
хармонично съчетание 
на готика с елементи на 
античност, а градината 
изобилства от много зе-
ленина и цветя.

Другата жп гара в Че-
най е построена в индо-
сарацински стил, но е по-
близо до местния колорит 
в строителството. С из-
ящните си кули в центъра 
и по периметъра на сгра-
дата тя не отстъпва по 
красота на главната.

Интересна забележи-
телност на града е па-
метникът на тамилския 
поет и мислител Тхирувал-
пуваре, представляващ ги-
гантска богато украсена 
колесница, в която се на-
мира статуята на поета 
в цял ръст. Освен това 
на монумента са изсечени 
1300 строфи от произве-
денията му.

Заслужава си да види-
те новата сграда на На-
ционалната художествена 
галерия в Ченай. Завърше-
на е през 1909 г. и е със 
зашеметяваща фасада, 
построена от розов пя-
съчник. Открита е от гу-
бернатора на форт Сент 
Джордж – сър Артър Лор-
дли. 

Сградата на 
Върховния съд

Един от красивите 
религиозни паметници

Плажната ивица Марина бийч

Централната жп гара

Паметникът 
„Триумф на труда”

Страхотната фасада 
на Художествената 

галерия
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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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Инж. Борис Недялков

ПЪРВА ФАЗА

Изигра се последният 17-и кръг от Първа фаза, 
VII сезон на Българската строителна футболна лига 
(БСФЛ). Имаше няколко дербита, но без изненади.

На челното място в Първа фаза се нареди селекци-
ята на „Марибор строй“, която не срещна трудности 
срещу тима на „Монтаж Строителни Конструкции“, 
като се наложи с категоричното 8:1 след хеттрик на 
Борислав Беширов, два гола на Стоян Милеков и по 
един на Калин Василев и Никола Георгиев. С тази си 
победа отборът на „Марибор“ мина кота 100 попаде-
ния за полусезона, като в 17 срещи реализира общо 107.

Новаците в лигата от „Булстрой груп“ спечелиха 
срещу „Ергодом“ с 5:2 след голове за „булстройци“ на 
Фикрет Калфа (2) и Младен Русков (2) и на Петко 
Петков (1), а за „ергодомци“ точни бяха Георги Рашев 
и Юлиан Колев. С тази си победа момчетата от „Бул-
строй“ се класираха на второ място във Висшата 
лига. Горчивината остана за „Ергодом“, които се нуж-
даеха от задължителен успех, за да запазят шансове 
да достигнат висшия ешелон.

Миналогодишните шампиони от „Инфра Холдинг“ 
се справиха с 
3:0 с „Контракт 
сити“ след две 
попадения  на 
Иво Велчев и 
едно на Дими-
тър Димитров. 
На двата тима 
им предстои да 
изиграят още 
два мача помеж-
ду си през пролетта. 

След като изоставаше в резултата, „Каммартон 
България“ съумя да навакса два гола пасив срещу „Гла-
вболгарстрой“ и да се поздрави с победа с 3:2 след 
точни изстрели на Спасимир Спасов, Цветан Милоти-
нов и Владислав Панайотов за „Каммартон“ и Георги 
Политов и Свилен Иванов за „Главболгарстрой“.

Визите за Висшата лига си подпечатаха и мом-
четата от Cordeel Bulgaria, които се наложиха с ка-
тегоричното 13:1 над „Архитектурно студио Сти-
вън Джордж“ след 6 гола на Милен Кръстев, по два 
на Атанас Димитров, Димитър Семерджиев и Петър 
Халачев и едно попадение на Ник Денков. Почетният 
гол за „архитектите“ вкара Антон Антонов.

В опашкарското дерби на Първа фаза между ти-
мовете на Old Boys и „Кондекс“ крайни победители с 
5:4 излязоха „старчетата“ след хеттрик на Петър 
Ванков и две попадения на Калоян Христов, а за „Кон-
декс“ точни бяха Мирослав Дерменджиев на два пъти 
и по веднъж се разписаха Дойчин Грозданов и Галин 
Галилеев. 

Със завършването на Първа фаза от БСФЛ се оп-
редели кои отбори ще играят във Висша лига и Първа 
дивизия през пролетта на сезон 2018/19. Във Висша 
лига сили ще мерят „Марибор строй“, „Булстрой груп“, 
„Инфра Холдинг“, „Каммартон България“, Pipe System, 
Cordeel Bulgaria, „Контракт сити“, G.P. Group, „Бокал“ 
и „Монтаж Строителни Конструкции“. В Първа диви-
зия ще бъдат отборите на „Ергодом“, „Ромстал ХЕС“, 
„Агенция Пътна Инфраструктура“, Old Boys, „Главбол-
гарстрой“, „Архитектурно студио Стивън Джордж“, 
„Кондекс“, „Теразид“ и новите отбори, които ще се при-
съединят към голямото семейство на БСФЛ.

Ф
ут

бо
л

Страницата 
подготви 
Теодор Николов

Звездите на Лучано 
Спалети завършиха при 
1:1 с ПСВ Айндховен насред 
„Джузепе Меаца” в Мила-
но и се простиха с мечти-
те си за нещо сериозно в 
турнира на най-богатите 
клубове през този сезон. 
Интересно е, че гостите 
от Холандия не играеха за 
нищо и въпреки това фут-
болистите на Марк ван 
Бомел се хвърлиха в битка 
за победа. 

Срещата на „Сан Сиро” 
не предложи добър футбол, 
като изненадващо гости-
те от Айндховен откриха 
резултата в 13-ата мину-
та. Ървинг (Чъки) Лосано 
не даде шанс на Самир 
Ханданович с удар с глава 
от малка дистанция. Това 
вкара домакините в пани-
ка и до края на първото 
полувреме момчетата на 
Спалети не успяха да на-
строят играта си както 
трябва. След почивката 
черно-сините се мобили-
зираха, защото знаеха, че 
при загуба остават извън 
борда на състезанието. 
В 66-ата минута капи-
танът Икарди пропусна 
отлична възможност след 
разбъркване пред вратар-
ското поле на холандците. 
Това бе по-специален ден 

за аржентинския напада-
тел, който записа своя 
мач №200 за клуба от 
Милано. В 73-тата ми-
нута именно Икарди все 
пак стигна до попадение. 
Вратарят на ПСВ Йерун 
Зут реши да не излиза при 
едно дълго центриране и 
отблизо голмайсторът 
на интеристите намери 
мрежата – 1:1. Това оба-
че стигаше за класиране 
на домакините за около 
десет минути. Камъче-
то, което обърна колата 
на „нерадзурите”, дойде в 
края, когато стана ясно, 
че „Тотнъм“ е изравнил 
на „Барселона“. Това на-
прави хиксът в Италия 
безпредметен и англича-

ните намериха място на 
осминафиналите заедно с 
каталунците.

В другия мач от група-
та „блаугранас“ пуснаха 
експериментален състав, 
като мегазвездата Лионел 
Меси бе записан сред ре-
зервите. В същото време 
тимът от Лондон започна 
с най-доброто на „Камп 
Ноу”. Двубоят стартира 
на ниски обороти, като 
гостите опитваха с по-
степенни атаки да при-
тесняват отбраната на 
„Барселона“. Така се стиг-
на до седмата минута, 
когато топката попадна 
в Усман Дембеле около 
центъра на терена. Френ-
ският нападател напредна 

в полето на „Тотнъм“ и с 
прецизен удар прати топ-
ката под плонжа на вра-
таря Уго Лорис. След това 
Филипе Коутиньо имаше 
добри възможности да уд-
вои преднината на тима 
си, но на два пъти нацели 
греда. Така се стигна до 
84-тата минута, когато 
„Тотнъм“ все пак се добра 
до ценното попадение, кое-
то класира тима за след-
ващата фаза от лигата 
на богатите. Звездата на 
гостите Хари Кейн нахлу 
по лявото крило и намери 
на скорост Лукас Моура, 
който отблизо прониза 
вратата на „Барселона“ и 
не даде шанс на миланския 
„Интер“ да продължи в ШЛ.

Отборът на „Ливър-
пул“ си осигури участие 
на 1/8-финалите на най-
комер с и а лн и я  к луб е н 
турнир. „Мърсисайдци” 
спечелиха с 1:0 решава-
щия сблъсък с „Наполи“ от 
група „С“ и се пребориха 
за второто място, което 
им гарантира участие 
в следващата фаза. До-
макините на „Анфийлд” 
се нуждаеха от задъл-
жителен успех и съумяха 
да го постигнат, а го-
лемият герой отново бе 
вездесъщият Мохамед 
Салах, който отбеляза 
единствения гол в сре-
щата в 34-тата минута. 
Англичаните можеха да 

спечелят и доста по-убе-
дително, но направиха куп 
пропуски пред вратата на 
Давид Оспина. Те продъл-
жиха да бъдат по-актив-
ни и през  втората част, 
но Вайналдум, Фирмино и 
Мане не се възползваха 
от изгодни голови ата-
ки. Италианците пък се 
нуждаеха от равенство, 
като можеше да се класи-
рат дори и със загуба, но 
трябваше да отбележат 
гол на чужд терен. „Напо-
ли“ можеха да се добере 
до него в добавеното вре-
ме на срещата, когато 
тимът пропусна и най-до-
брата си възможност. Ар-
кадиуш Милик бе изпуснат 

зад защитата и отправи 
изстрел отблизо, но Али-
сон показа страхотен ре-
флекс и спаси. Като цяло 
възпитаниците на Карло 
Анчелоти изиграха сре-
щата плахо и не показаха, 
че заслужават да продъл-
жат напред. Така „Ливър-
пул“ събра актив от 9 

точки, като завършва на 
2-рото място в крайното 
класиране в групата си. 
„Наполи“ има същия актив 
в сметката си, но остава 
3-ти заради по-малкото 
отбелязани голове и ще 
продължи участието си 
във втория по сила тур-
нир – Лига Европа.

Носителят на „Златната топ-
ка” за 1994 г. Христо Стоичков даде 
пресконференция пред българските 
медии. На нея Камата обяви начало-

то на обиколката си из страната, 
по време на която ще представи 
своята автобиография „Христо 
Стоичков. Истината”, написана в 
съавторство с журналиста Влади-
мир Памуков. 

„Имах щастието да бъда със 
страхотни треньори и ръководите-
ли, които ни научиха на ред и дис-
циплина. Така беше и в ЦСКА, и в 
националния отбор, а също и в „Бар-
селона“ с Йохан Кройф. Сегашните 
състезатели имат много информа-

ция, по-малко мислят за футбол. Ние 
както тренирахме, така и играехме 
събота или неделя“, добави голмай-
сторът от Световното първен-
ство САЩ '94.

Ицо разписа стотици автографи 
върху книгата си в зала 6 на НДК, 
откъдето започна националната му 
обиколка. Той даде възможност на 
родните фенове да се докоснат до 
„Златната топка” на „Франс Фут-
бол”, която донесе специално за съ-
битието.
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на годината“ за 
2014 г. за принос 

в областта 
на пътната 
безопасност

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

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

утвърждаване на медиацията

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

Елица Илчева

Макар еуфорията 
и суматохата око-
ло Коледа още да не 
е в апогея си, вече е 
време да разтворим 
портфейлите си за 
щедри подаръци. Този, 
който Ви предлагаме 
сега е изключително 
подходящ за хората в 
бранша, които добре 
познават качествата на 
мрамора като строите-
лен материал и би им ха-
ресало да го имат и като 
аксесоар. MIKOL е марка-
та, на която й хрумна да 
създаде първия по рода си 
мраморен минималисти-
чен портфейл. 

„Производствените 
спецификации“ - като ни-
ско тегло и нечупливост, 
дават усещането, че е 
положено началото на 

следващото поколение 
портмонета. Елегантни-
ят дизайн, напомнящ за 
Star Trek, не само придава 
на изделието космически 
облик, но и създава усеща-
не за авангардна стилис-
тика.

Минимализмът не е за 
сметка на практичност-
та, а всъщност добавя 
функционалност. Колкото 
до съдържанието – то 
също не е подценено. Ак-

сесоарът може да побере 
до 15 кредитни, дебитни 
или други подобни карти с 
еластичната лента, коя-
то държи „твърдите пари“ 
на собственика. Трябва да 
признаем, че той привлича 

неудържимо и с авангард-
ната аура на геометрия-
та, която MIKOL му е дала. 
Дизайнерите казват, че са 
избрали формата поради 
естетически причини, как-
то и за да осигурят и мак-

симална функционалност. 
Тя позволява на палеца на 
потребителя лесно и удоб-
но да натиска картите и 
да ги обръща в момент на 
нужда.

Мраморът е уникално 

доказателство за чудна-
та способност на Земя-
та да създава материали 
в продължение на милиони 
години. Като продукт за 
творчество той е извес-
тен със своята чиста и 
проста връзка със земята 
и луксозната визия, която 
излъчва след намесата на 
човека. При производство-
то на тези миниатюрни 
предмети MIKOL използва 
същата технология, коя-
то се прилага при създа-
ването на мраморни ви-
зитки и мраморни карти 
за покер.

В момента аксесоарът 
се предлага в 4 различни 
цвята: „Сахара Злато“, 
„Неро Маркина“, „Емералд 
Грийн“ и „Карара Уайт“, 
след предварителна за-
явка в онлайн магазина. 
С изключение на зеления 
вариант, чиято цена е 
129 щатски долара, ос-
таналите струват само 
99 долара и са идеален 
подарък за човек, който е 
едновременно традицио-
налист и с афинитет към 
новостите.

Първият функционален минималистичен модел е на пазара за Коледа

Халщат – 
езерната приказка 
на Австрия
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СУДОКУ

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой

Лесно Трудно

Попълнете празните полета, така че всеки ред, всяка колона и 
всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

Виц  Бисери от кухнята

Подари високата 
му средна 

надморска височина 
от 4000 м

Гледам в магазина - 
комплект за рисуване  
25 лв., а Jack Daniels  
26 лв.

И си викам:

- А бе аз за 1 лв.  
художник няма да стана.

Забавен кадър
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ПОЖАРЕН ХИДРАНТ 
НАДЗЕМЕН 

Тип „ХН“ за пожарогасене 
и инсталиране във 

водоснабдителните 
системи, DN 80 PN10/16

ОТ ГОРЕЩО 
ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА

ПРОИЗВЕДЕН  
В БЪЛГАРИЯ 

НОВ 

Сертификат за постоянство 
на експлоатационните 

показатели 1814 – CPR-
169 съгласно БДС EN 

14384:2005

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

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

✓ Стоманени фланци и изделия за  
водопроводи.

✓ Пожарен хидрант надземен с пета.

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

Мястото 
за Вашата реклама

Мястото 
за Вашата реклама

Мястото 
за Вашата реклама

          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

  

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.


