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29 декември

Велико Желев, член на ИБ и на УС на КСБ

1 януари

Доц. д-р инж. Георги Линков, председател на Комисията
за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС

Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева

Проектобюджетът на Сто-
личната община (СО) за 2019 г. 
е 1,623 млрд. лв. Капиталовата 
програма е над 551 млн. лв., като 
58% от тях, или 324 млн. лв., са 
осигурени от европейските про-
грами. Това съобщиха от прес-
центъра на СО. През следваща-
та година общо в транспорт и 
транспортна инфраструктура 
ще бъдат инвестирани 447,9 
млн. лв. За изграждане и ремонт 
на основни улици и булеварди са 
заделени 47,5 млн. лв., за обновя-

ване и поддръжка на улици на те-
риторията на цялата община – 
38 млн. лв., за улично осветление 
– 4,5 млн. лв. Общо 306 млн. лв. 
са предвидени за строителство-
то на първия и втория участък 
от третата линия на метрото. 
През 2019 г. е заложено да бъде 
пуснато и изцяло новото тролей-
бусно трасе от кв. „Манастир-
ски ливади“ до жк „Люлин“. 

18,8 млн. лв. са разпределени 
за изграждане на 15 нови детски 
градини и цялостни реконструк-
ции с разширения на стари. 9,5 
млн. лв. ще бъдат инвестирани 
в строителството на нови прис-

тройки и физкултурни салони на 
12 училища.

Над 5 млн. лв. ще бъдат на-

сочени в консервация и рестав-
рация на сгради – 2,3 млн. лв. за 
Централната минерална баня в 

ЧЕЗ Разпределение 
извършва дейности по 
подобряване на сигурнос-
тта на електрозахранва-
нето на населени места 
от община Мездра, сред 
които селата Ребърково, 
Лютиброд, Зверино, Ели-
сейна, Оселна, Игнати-
ца, Очиндол, Злидол и др. 
Причината е, че анализ на 
компанията е показал, че 
лошите метеорологични 
условия в региона водят 
до сериозни щети по елек-
троразпределителната 
мрежа. 

„Обилни снеговалежи, каквито има и 
в последните седмици, както и минусо-
ви температури водят до обледяване на 
проводниците и негативни последствия 
върху електроенергийните съоръжения – 
множество скъсани проводници, счупени 
стълбове, паднали дървета, разположени 
извън сервитутната зона на електро-
проводите. За да повиши сигурността 
на електрозахранването в района, „ЧЕЗ 
Разпределение България” заложи в ин-
вестиционната си програма за 2019 г. 
цялостна модернизация на възлова стан-
ция „Елисейна“, включително подмяна на 
стълбове, изолатори и проводници“, съ-
общиха от компанията.

Проектът ще се изпълнява през вто-
рата половина на следващата година, 
като приоритетната му цел е осигуря-
ване на резервно захранване на региона 
от подстанция „Бов“. От април ще стар-
тира и монтаж на нови дистанционно 
управляеми комутационни апарати, за да 
се повиши надеждността на електроза-
хранването и намали времетраенето на 
прекъсванията при евентуални повреди 
по електропровода. Предстои да бъде 
извършена термовизионна и ултразву-
кова диагностика на всички съоръжения 
по електропроводите. От дружеството 
подчертаха, че имат необходимата го-
товност да се отстранят своевременно 
евентуални забележки. 

До момента от ЧЕЗ Разпределение са 
извършили извънреден обход и щателен 
оглед на съоръженията по електрозах-
ранващия извод. На основание резулта-
тите от обследването в кратки срокове 
са изпълнени необходимите мероприятия 

по съоръженията. За съкращаване вре-
мето, необходимо за локализиране на 
аварии и ограничаване на броя и продъл-
жителността на смущенията в елек-
трозахранването на потребителите, 
вече са монтирани 2 бр. сигнализатори 
за земни и къси съединения с дистан-
ционно предаване на данните. Въведени 
са в експлоатация и 3 бр. дистанционно 
управляеми устройства с цел по-бързо 
локализиране на повредените участъ-
ци. „Тези автоматизирани уреди дават 
възможност за незабавна реакция и за 
изолиране на повредения участък по на-
чин, който позволява всички останали 
клиенти извън неговата зона, захран-
вани от електропровода, да останат 
незасегнати от аварията. Компанията 
инвестира 300 хил. лв. в подобрителни 
дейности по електропровода, доставящ 
електроенергия в региона“, обясниха от 
дружеството и допълниха, че през декем-
ври е проведена среща между мениджъра 
на „ЧЕЗ Разпределение България” за реги-
она, представители на община Мездра и 
Общинския съвет, зам. областния упра-
вител на Враца, както и кметовете на 
селата Ребърково, Лютиброд, Зверино, 
Елисейна, Злидол, Игнатица и Очиндол. 
„От страна на компанията беше пре-
доставена изчерпателна информация 
относно извършените дейности по елек-
троенергийните съоръжения, като бяха 
поети ясни и конкретни ангажименти за 
предстоящи мероприятия с цел ограни-
чаване броя и времетраенето на безто-
ковите паузи и подобряване качеството 
на доставяната електрическа енергия 
в региона“, допълват от ЧЕЗ Разпреде-
ление.

Банкя, 3,3 млн. лв. за реставра-
ция на банята в „Овча купел“. 550 
хил. лв. са определени за основен 
ремонт на столичния Куклен те-
атър. Одобрени са и 350 хил. лв., 
за да стартира изграждането на 
център за съвременно изкуство 
„Топлоцентралата“.

В инвестиционната програ-
ма са заложени и 17,7 млн. лв. за 
рекултивиране на старите сме-
тища в кв. „Суходол“, в с. Долни 
Богров и за депо „Садината“. От 
Столичната община са предви-
дили и закупуването на мобилна 
автоматична станция за измер-
ване на качеството на атмос-
ферния въздух (400 хил. лв.). Бю-
джетът за чистота възлиза на 
129,2 млн. лв.

Повече по темата четете в 
следващия брой на в. „Строител“

Снимка Румен Добрев

Мирослав Еленков 

АМ „Люлин“ става част 
от АМ „Струма“, а пътят 
Калотина – София става 

магистрала „Европа“, която 
ще включва и Северната 
скоростна тангента. Това 
е предвидено в решение 
на Министерския съвет, с 

което се утвърждава спи-
съкът на републиканските 
пътища и се приема спи-
съкът на пътищата от 
републиканската мрежа, 

за които се плаща винетна 
такса. АМ „Люлин“ се при-
съединява към AM „Струма“ 
поради малката си дължина 
– 19,6 км, както и поради 
факта, че се явява естест-
вено начало на определено-

то за АМ „Струма“ трасе. 
С правителственото 

решение мостът на р. Ду-
нав в посока Русе – Гюргево, 
за частта на територията 
на България, се определя за 
съоръжение, за което се 

събира такса за ползване 
на отделно съоръжение по 
републиканските пътища, 
съгласно разпоредбата на 
Закона за пътищата, което 
е аналогично на сегашното 
положение. 
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Премиерът Бойко Борисов:

Страницата 
подготви 
Десислава Бакърджиева 

„Няма по-добро място 
от ЕС и нашите срещи ви-
наги са в унисон с основ-
ната европейска политика 
за присъединяване, разви-
тие, просперитет, увели-
чаване на БВП и на доходи-
те на населението“. Това 
е заявил министър-пред-
седателят Бойко Борисов 
в Белград след края на 
Четиристранната среща 
на високо равнище между 
България, Гърция, Румъния 
и Сърбия. „Четирите дър-
жави имат огромен потен-
циал за развитие – и като 
население, и като БВП, за-
това не трябва да бъдат 
подценявани“, е подчертал 
Борисов.

На съвместен брифинг 
с премиерите на Гърция – 
Алексис Ципрас, на Румъ-
ния – Виорика Дънчила, и 
със сръбския президент 
Александар Вучич, Бой-
ко Борисов е коментирал 
всички инфраструктурни 
проекти в региона, по кои-
то се работи. „Магистра-
лата София – Солун върви 
активно, до година и по-
ловина ще бъде готова и 
последната ни отсечка до 
сръбската граница, жп ли-
ниите са 10 пъти по-бър-
зи и електрифицирани“, е 
казал българският минис-
тър-председател. Той е 
добавил, че малкият тунел 
на Шипка ще бъде готов 
до август и е изразил на-
дежда да бъдат изградени 
още два-три моста над р. 
Дунав.

Борисов е очертал и 
огромния потенциал, кой-
то притежават четирите 
държави. „Европа и светът 
имат нужда от положител-
ни примери за мир и разби-
рателство, с дипломация 
и с толерантен тон да 
се решават проблемите, 
защото потенциалът и 
развитието ни са големи“, 
казал той. Премиерът е 
казал още, че продължава 
активно да се работи и 
по енергийните проекти в 
региона.

Александър Вучич е 
благодарил на Бойко Бо-
рисов и на неговия екип за 
инвестираните усилия по 
темата „Европейска перс-
пектива и свързаност на 
Западните Балкани. Ву-
чич е посочил още, че ЕС 
трябва да продължи ин-

тегрирането на Сърбия и 
държавите от Западните 
Балкани. 

„Бихме желали да има-
ме по-добра свързаност 
между нашите държави 
и да имаме много повече 
контакти с приятелските 
ни страни“, е посочила на 
свой ред Виорика Дънчила. 
Тя е съобщила, че с Бой-
ко Борисов са определили 

среща между правител-
ствата на България и Ру-
мъния. На нея ще се обсъди 
реализацията на многото 
проекти, по които се ра-
боти, като мостове над 
р. Дунав, навигацията и 
приемането на всички не-
обходими мерки по изпъл-
нението им.

„Нашият формат по-
казва, че Балканите са 

място, което може да до-
принася за европейския 
дневен ред, а не са вто-
рокласен регион“, е под-
чертал Алексис Ципрас. 
„Българското председа-
телство даде възможност 
отново да бъде поета те-
мата от дневния ред на 
Солун, която бе зададена 
през 2003 г.“, е заключил 
Ципрас.

Регионалните предин-
вестиционни проучвания 
(РПИП) за ВиК са готови, 
съобщиха от Министер-
ството на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството (МРРБ). От тях 
13 РПИП са одобрени от 
МРРБ и са предадени на 
ВиК операторите, кои-
то трябва да подготвят 
формулярите си за канди-
датстване по Оператив-
на програма „Околна среда 
2014 – 2020“ („ОПОС 2014 
– 2020“).  Финансирането 
е в размер на 1,2 млрд. лв. 

Крайният срок за подава-
не на проекти в Минис-
терството на околната 
среда и водите е 23 април 
2019 г., като първите фор-
муляри ще бъдат внесени 
много по-рано, още през 
февруари, уточняват от 
МРРБ.   

Проектите ще се из-
пълняват на територия-
та на 51 агломерации с 
над 10 000 еквивалент 
жители, като от подобре-
ната инфраструктура ще 
се възползват над 2 млн. 
българи. Определените за 

изграждане ВиК обекти 
включват 800 км водопро-
водна мрежа, както и ка-
нализационни колектори, 
пречиствателни станции, 
съоръжения за третиране 
на утайки, автоматизи-
рани устройства за уп-
равление на ВиК систе-
мите и др. Предвижда се 
да бъдат обявени над 190 
обществени поръчки. Вече 
е обявена първата от тях 
– за строителство на пре-
чиствателната станция 
за питейни води на Шумен.  

В момента МРРБ из-

пълнява 2 проекта по 
„ОПОС 2014 – 2020“. Пър-
вият – „Подпомагане ре-
гионалното инвестицион-
но планиране на отрасъл 
ВиК”, е на стойност близо 
58 млн. лв. В рамките на 
проекта са сключени 23 
договора, като част от 
тях са за разработване 
на РПИП за ВиК системи-
те в 14 административни 
области (Бургас, Шумен, 
Сливен, Пловдив, Ямбол, 
Кърджали, Добрич, Варна, 
Силистра, Русе, Видин, 
Враца, Перник и Стара 

Загора). С РПИП са опре-
делени ВиК обектите, кои-
то ще се финансират по 
програмата за постигане 
на съответствие с дирек-
тивата за отвеждане на 
отпадъчни води в 51 аг-
ломерации над 10 000 е.ж., 
както и за устойчивост на 
водоснабдяването в съот-
ветните населени места.  

Вторият проект е 
„Подпомагане ефектив-
ността, управлението и 
институционалния капа-
цитет в отрасъл ВиК” на 
обща стойност 16 млн. лв. 

Дейностите по него са 
свързани с изпълнение 
на предварителни усло-
вия към Споразумението 
за партньорство с ЕС за 
периода 2014 – 2020 г., 
изготвяне на финансова 
стратегия за отрасъла, 
развитие на норматив-
ната уредба, изграждане 
на специализирани инфор-
мационни системи за ВиК 
услугите и водностопан-
ската инфраструктура, 
обучения за ВиК операто-
рите и асоциациите по 
ВиК и др.

От началото на годината до 26 
декември 2018 г. Дирекцията за на-
ционален строителен контрол (ДНСК) 
е издала 2880 разрешения за ползване 
на новопостроени или реконструира-
ни обекти от пътната, екологичната 
и образователната инфраструктура. 
Изградени са нови предприятия и ма-
газини, както и ВиК съоръжения, сочат 
данните на ДНСК.

Най-важният обект от пътната 
инфраструктура, който е въведен в 
експлоатация през 2018 г., е новата 
отсечка между Кресна и Сандански 
от автомагистрала „Струма“, чрез 
която е облекчено пътуването към 
Гърция и е подобрена безопасността. 
През разглеждания период е улеснено 
движението и в един от най-натоваре-
ните участъци по Черноморието – от 
Бургас до Слънчев бряг, където между 
Ахелой и Поморие е изградено второ 
платно, както и директното трасе на 
обходния път на Ахелой. Със средства 
по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020“ 
е рехабилитиран и друг важен обект – 
15,5 км от второкласния път Варна – 
Добрич, който е най-кратката връзка с 
Румъния на курортите по българското 
Черноморие.

Статистиката на ДНСК сочи още, 
че през тази година са обновени и де-
сетки улици и булеварди в страната 
– реконструирани са участъци от сто-
личните булеварди „Прага“, „Княз Алек-
сандър Дондуков“, „Овча купел“, „Тодор 
Каблешков“ и др. Обновени са Примор-
ският парк в Бургас, парк „Възраждане“ 
във Варна, както и парковете в Сандан-
ски, Горна Оряховица, Ботевград, Мон-

тана и др. Извършено е и разширение на 
Транзитния газопровод за Турция в учас-
тъка Компресорна станция Лозенец – 
Очистно съоръжение Недялско, както и 
на газопроводите и газоразпределител-
ните мрежи в София, Пещера, Добрич, 

Кърджали, Силистра, Сандански и др.
През 2018 г. е направена и рекулти-

вацията на депата за битови и неопас-
ни отпадъци в общините Стамболий-
ски, Козлодуй, Сливо поле, Главиница, 
Гълъбово, Велики Преслав, Кнежа и То-

половград. Приключена е и реконструк-
цията на ПСОВ –Враца. Изпълнен е и 
ремонт и реставрация на три църкви – 
„Свети Архангел Михаил“ в Трявна, „Св. 
Йоан Алитургетос“ в Несебър и „Св. Ар-
хангел Михаил“ в Рила.
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Раздел Б

4. Програма „Поддържане на пътна инфраструктура”                                                                                                                              Сума (лв.)

а)
III-1008 „/I-1/ – Микрево – Раздол – Клепало – граница Република 
Македония“ от км. 0+000 до км. 22+062,82 11 000 000

б)
Път III-405 Добромирка – Павликени – Свищов, км. 26+089 до 
км. 46+089 5 757 410

в) Път III-504 Самоводене – Обединение, км. 0+000 до км. 26+114 9 926 342

г)
Превантивен ремонт на път III-702 (Пристое – Къпиновци – 
Лъвино – II-23) от км. 2+000 до км. 22+125 12 129 848

д) Път I-5 Русе – В. Търново, км. 6+630 до км. 44+800 6 543 807

е)
Път II-54 гара Бяла – Ценово – Караманово, от км. 0+000 до 
км. 13+100 6 094 513

ж)

Път III-701 (о.п. Дулово – о.п. Шумен) Секулово – Тодор Иконо-
мово – Нови пазар – (о.п. Шумен – о.п. Девня) от км. 0+000 до 
км. 12+300 7 379 543

з)
Път III-5102 „Мировец – Буховци – Острец – Надарево – Дългач 
– Певец (Преслав – о.п. Търговище)” от км. 7+330 до км. 28+825 9 831 898

и) Автомагистрала „Тракия” от км. 134+604 до км. 156+354 16 866 943

к) Текущ ремонт и поддържане на пътната инфраструктура 59 641 405

 Всичко за раздел Б: 145 171 709

 ОБЩО Раздел А + Раздел Б: 157 998 422

Росица Георгиева

Общинското друже-
ство „Софийски имоти” 
ЕАД и „Калистратов Груп” 
ООД подписаха договор 
за разширението на парк 
„Възраждане” с още 25 дка. 
Проектът предвижда оф-
ормяне на паркова зона 
с широки открити прос-
транства с пейки, две 
чешми, с пет площадки за 
отдих с различна големи-
на. На площ от около 6600 
кв. м ще бъде изграден 
аквапарк с 5 открити и 
1 закрит басейн, както и 

СПА център, който ще из-
ползва минерална вода от 

находището „Баталова во-
деница“. 

Агенция „Пътна инфраструктура“ стар-
тира обществена поръчка за избор на из-
пълнители за рехабилитацията на 17 ки-
лометра пътища в Северна България. Със 
средства от програмата за трансгранич-
но сътрудничество INTERREG V-A „Румъ-
ния - България 2014 – 2020“ и държавния бю-
джет основно ще се ремонтират 7,7 км от 
второкласния път II-81 Берковица – Монта-
на (от км. 86+289 до км. 94+000) в област 
Монтана и 9,3 км от третокласния III-118 
Гулянци – Долна Митрополия (от км. 14+786 
до км. 24+150) в област Плевен. Индикатив-
ната стойност на търга е 10 361 134 лв. 
без ДДС. Срокът за получаване на оферти-
те е до 21 януари 2019 г.

На III-118 Гулянци – Долна Митрополия, 
в отсечката Долна Митрополия – Победа 
– Подем, ще бъде изцяло подменена път-
ната настилка, хоризонталната марки-
ровка, знаците и ограничителните сис-
теми. Ще бъде ремонтиран и мостът над 

р. Барата в Долна Митрополия, който е с 
дължина 10 м. Индикативната стойност 
на СМР е 5 928 230 лв. без ДДС.

Рехабилитацията на II-81 Берковица – 
Монтана в отсечката Боровица – Благово 
включва подмяна на пътната настилка, хо-
ризонталната маркировка, ограничителни-
те системи и знаци. Габаритът на тесен 
участък от пътя с дължина 35 м ще бъде 
разширен и ще се ремонтира мостът над 
р. Бързия с дължина 102 м. Индикативната 
стойност на строително-монтажните ра-
боти е 4 432 904 лв. без ДДС.

Страницата 
подготви 
Десислава Бакърджиева
 
На  свое  заседание 

правителството одобри 
увеличаване на максимал-
ния размер на ангажимен-
тите за разходи, които 
могат да бъдат поети 
от Министерството на 
регионалното развитие 
и благоустройството 
(МРРБ) през 2018 г., със 
134 867 628 лв. С прието-
то от Министерския съ-

вет (МС) постановление 
се увеличава и максимал-
ният размер на новите 
задължения за разходи, 
които могат да бъдат 
натрупани от МРРБ през 
същата година, със су-
мата от 139 721 992 лв. 
Промяната е свързана с 
необходимостта от пое-
мането на ангажименти 
за изграждане на приори-
тетни пътни проекти, чи-
ето изпълнение стартира 
през 2018 г., и разплащане 
на действително извър-

шени дейности през т.г. 
за неотложни аварийно-
възстановителни работи.

Припомняме, че на пре-
дходно заседание на МС 
бяха отпуснати допъл-
нителни 157 998 422 лв. 
по бюджета на МРРБ за 
2018 г. за изпълнението на 
редица инфраструктурни 
проекти. Средствата са 
за разплащане по обекти, 
изпълнявани по програ-
мите на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ през 
2018 г. (виж таблицата).

Раздел А

№ 

по 

ред

Програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфра-

структура” 
Сума (лв.)

1.

Разплащане на СМР и строителен надзор за обект „Допъл-
нително проектиране във връзка с осигуряване на мерки по 
ОВОС и „Реконструкция на път I-9 Слънчев бряг – Бургас с 
изграждане на второ платно, от км. 212+233,06 до км. 217+000 
(километраж по проекта) от км. 210+862,10 до км. 215+629,05 
(километраж по съществуващ път)” 4 789 949,00

2.

Разплащане на СМР за обект „Изпълнение на строително-мон-
тажни работи на обект „Път 1-9 „Слънчев бряг – Бургас“, учас-
тък Обход на Ахелой от км. 207+726,37 до км. 212+233.06, изпа-
рител при км. 207+580, нов фундамент на стомано-решетъчен 
стълб от реконструкция на ВЛ 20 kV „Равда“ при км. 207+680, 
реконструкция на оптичен кабел на „СКАТ“ ТВ при км. 212+011 
и реконструкция на ВЛ в подземна мрежа при км. 212+120“ 6 833 266,00

3.
Лот 6 Път II-86 Пловдив – Асеновград, от км. 14+860 до км. 
25+150, с обща дължина 10.290 км, област Пловдив 1 203 498,00

Всичко за раздел А: 12 826 713,00

Снимка в. „Строител“

Снимка авторът
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Мирослав Еленков

„Взехме решение с ми-
нистъра на здравеопаз-
ването Кирил Ананиев да 
подсигурим необходимото 
финансиране от 20 млн. лв. 

за 13-етажната сграда на 
територията на УМБАЛ 
„Александровска“, за да 
бъде превърната в многоп-
рофилна национална дет-
ска болница“. Това обяви 
премиерът Бойко Борисов. 

Той уточни, че сградата в 
университетската болница 
е в груб строеж и екип от 
инженери вече са проверили 
нейното състояние, което 
е отлично. 

Министър Кирил Анани-

ев поясни, че е необходимо 
да се направи обследване 
на грубия строеж, а след 
това и препроектиране. 
„В началото на лятото 
можем да обявим общест-
вена поръчка за строител-

ството, което на практи-
ка означава, че до средата 
на 2020 г., ще имаме го-
това многопрофилна на-
ционална детска болница“, 
уточни той

След заседание на Ми-

нистерския съвет стана 
ясно, че правителството 
отпуска и 4 358 000 лв. за 
пълно обновяване на Клини-
ката по изгаряне и пластич-
на хирургия на УМБАЛСМ 
„Н. И. Пирогов“.

Десислава Бакърджиева 

„Очакваме строител-
ството на АМ „Хемус“ от 
п.в. „Боаза“ до пресичането 
с път II-35 Плевен – Ловеч 
да започне в началото на 
2020 г., след като отчуж-
дителните процедури при-
ключат.“ Това съобщи ми-
нистърът на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството Петя Аврамова по 
време на парламентарен 
контрол. „Правителството 
на България има поет анга-
жимент към районите, раз-
положени северно от Стара 
планина, и отпуснатите до-
пълнителни средства в раз-
мер на почти 1,35 млрд. лв. в 
бюджета на Министерство-
то на регионалното разви-
тие и благоустройството 
(МРРБ) са пример за реални 
действия в тази посока“, 
подчерта Аврамова.

Тя обясни, че отсечката 
от п.в. „Боаза“ до пресичане-
то с път II-35 Плевен – Ловеч 
е разделена на три подучас-
тъка, за които в момента се 

изработват техническите 
проекти. По думите й за все-
ки един от трите подучас-
тъка, съгласно сключените 
договори за проектиране, 
се изработват парцеларни 
планове, които да определят 
имотите и териториите, 
които ще бъдат засегнати 
от автомагистралното тра-
се. Аврамова добави, че про-
цедурите по теренното обез-
печаване на АМ „Хемус“ от 
Боаза до пресичането с II-35 
Плевен – Ловеч, включително 
процедиране и одобряване на 
подробни устройствени пла-
нове – парцеларни планове 
(ПУП-ПП), както и постано-
вяване на отчуждителен акт 
отнемат доста месеци, и то 
при условие, че няма съдебни 
дела срещу постановения от-
чужителен акт. 

Министър Аврамова при-
помни, че за трасето на АМ 
„Хемус“ от път II-35 Плевен 
– Ловеч до I-5 Русе – Велико 
Търново, което също е раз-
делено на три подучастъка, 
са избрани изпълнители със 
задача да актуализират и 

допълнят изработените по 
възлагане на Национална 
компания „Стратегически 
инфраструктурни проекти“ 
подробни устройствени 
планове – парцеларни пла-
нове. Предстои в началото 
на 2019 г. да бъдат сключе-
ни договорите с избраните 
изпълнители. Срокът за ак-
туализация и допълнение на 
ПУП-ПП е 60 календарни дни. 

Аврамова уточни, че след 
изработване на парцеларни-
те планове ще бъдат извър-
шени изискващите се съ-
гласно Закона за устройство 
на територията процедури, 
предхождащи одобряването 
на плановете, от компе-
тентния орган – МРРБ. Въз 
основа на одобрените ПУП-
ове ще се извършат проце-
дурите по придобиване на 
земя за държавна нужда. На 
основание чл. 14, ал. 1, т. 6 
от Закона за обществените 
поръчки (изключения, прило-
жими за публичните възложи-
тели) Агенция „Пътна инфра-
структура“ (АПИ) ще сключи 
договор с „Автомагистрали“ 

ЕАД за изпълнение на проек-
тиране на трите подучастъ-
ка от II-35 Плевен – Ловеч до 
път I-5 Русе – Велико Търново 
и за строителство на цяло-
то трасе на АМ „Хемус“ от 
п.в. „Боаза“ до пресичането 
на път I-5. АПИ е поискала 
предварително становище 
от Агенцията по обществе-
ни поръчки (АОП) и от МРРБ 

за тази законова 
възможност. Към мо-
мента е изготвен и 
съответно изпратен 
проект на обявление 
за възложена поръчка 
в АОП и МРРБ, съдър-
жащ необходимите 
документи за прецен-
ка относно спазване 
изискванията на по-
сочената разпоредба 
и капацитета на дру-
жеството за изпълне-
ние на дейностите по 
договора.

„От бюджета на 
АПИ ще бъдат оси-
гурени средства за 
укрепване на компро-
метираните участъ-

ци на път II-82 Костенец – 
Боровец – Самоков – София. 
До месец предстои да бъде 
представен технологичният 
проект. По предварителна 
експертна оценка за ремон-
та ще са необходими около 
1,5 млн. лв.“, съобщи още ми-
нистър Аврамова. Тя разясни, 
че на отделни места в на-
правлението между с. Радуил 

и кк „Боровец“, в обхвата от 
км. 18 до км. 28, поради зна-
чителното количество влага 
има пропадания на пътното 
платно. Авариралите учас-
тъци са обозначени.

Петя Аврамова инфор-
мира още, че в инвести-
ционната програма на АПИ 
е заложено изпълнението 
на основен ремонт на учас-
тък от I-1 (път II-17 – гара 
Яна) от км. 214+686 до км. 
237+553 с дължина 22,8 км. 
За отсечката има проектна 
готовност. Разглеждат се 
техническите предложения, 
след което ще се пристъпи 
към отваряне на ценовите 
оферти на допуснатите 
кандидати. В случай че ре-
шенията за избор на изпъл-
нители не бъдат обжалвани, 
се очаква през следващата 
година да бъдат подписани 
договори с избраните фирми 
и строителството да започ-
не. Срокът за извършване на 
ремонта е 24 месеца. Сред-
ствата за реализацията на 
обекта са 17 716 000 лв. без 
ДДС. 

Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството:
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Десислава 
Бакърджиева

През 2018 г. на страни-
ците на в. „Строител“ гос-
туваха изключително ин-
тересни личности с място 
и значение в европейския и 
българския дневен ред, хора, 
чиито решения влияят върху 
развитието на строител-
ния сектор. Традиционно 
публикувахме интервюта с 
членове и председатели на 
комисии към Европейския 
парламент (ЕП), вицепреми-
ери, министри, зам.-минист-
ри, народни представители, 
ръководители на Управля-
ващи органи на оператив-
ни програми, изпълнителни 
директори на държавни 
агенции и компании, предсе-
датели на български и меж-
дународни браншови органи-
зации, кметове, ректори на 
висши училища, директори 
на професионални гимназии, 
международни експерти от 
различни сфери, творци и, 
разбира се, с представи-
телите на централното и 
областните ръководства 
на Камарата на строите-
лите в България (КСБ). Сред 
ключовите разговори през 
годината бяха тези с пред-
седателя на Комисията по 
регионално развитие на ЕП 
Искра Михайлова, вицепре-
миера Томислав Дончев и 
председателя на УС на КСБ 
инж. Илиян Терзиев. 

Всеки наш гост беше 
важен, защото ни инфор-
мираше за националните 
и европейските политики, 
съобщаваше ни за пред-
стоящите законодателни 
промени и за актуалните 
теми, касаещи бранша. С 
някои от събеседниците 
ни Ви срещахме по-често, с 
други – при информационен 
повод, но винаги водени от 
това да представяме първи 
новостите в сектора, като 
част от интервютата бяха 
ексклузивни за в „Строител“.

В годината, в която 
България беше председател 
на Съвета на Европейския 
съюз и обяви за един от 
основните си приоритети 
свързаността на Западни-
те Балкани, нямаше как да 
не Ви представим важни 
личности от тези държави, 

като Зорана Михайлович, 
вицепремиер и министър на 
строителството, транс-
порта и инфраструктурата 
на Сърбия, и Горан Суга-
рески, министър на транс-
порта и съобщенията на 
Македония. Страната ни 
пое председателството на 
Съвета на ЕС на 1 януари от 
Естония и затова в първия 
брой на 2018 г. разговаряхме 
с министъра за Българското 
председателство на Съве-
та на ЕС 2018 Лиляна Пав-

лова. Тя ни разказа за поло-
жените усилия по време на 
подготовката и за приори-
тетите в рамките на пред-
седателството. Павлова 
съобщи, че у нас за офици-
алното откриване за първи 
път ще пристигнат всички 
ръководители на европейски 
институции. „Председател-
ството е уникален шанс да 
представим страната и хо-
рата по най-добрия начин, да 
покажем предимствата за 
живот, инвестиции, правене 
на бизнес тук и сега“, посо-
чи министърът и припомни, 
че само преди няколко сед-
мици е подписала споразуме-
ние за партньорство с КСБ, 
което е ключово за предсе-
дателството. „Надяваме се 
това сътрудничество да 
продължи и по-нататък – с 
участие в съвместните 
проекти и процеси, които 
ще се развиват в региона. 
Благодаря за възможност-
та и ангажираността на 
КСБ заедно да представим 
потенциала на българския 
бизнес по време на шестте 
месеца, в които страната 
ни ще е под прожекторите 
на Европа“, подчерта тя. В 
първите дни на 2018 г. наш 
специален гост беше Ис-

крен Веселинов, председа-
тел на парламентарната 
Комисия по регионална по-
литика, благоустройство 
и местно самоуправление. 
Той направи равносметка за 
изминалия парламентарен 
сезон и набеляза приори-
тетите на предстоящия. 
Актуални за момента бяха 
Законът за изменение и 
допълнение на Закона за ус-
тройство и застрояване на 
Столичната община и очак-
ваните изменения в Закона 
за устройство на терито-

рията (ЗУТ). „Работата ни 
с КСБ е полезна и конструк-
тивна. Ние приемаме с из-
ключителна сериозност и 
уважение законодателните 
инициативи на Камарата 
и се надявам да сме адек-
ватни към очакванията на 
строителния бранш“, комен-
тира той.

Темата за законода-
телството продължихме и 
в следващия брой, в който 
председателят на парла-
ментарната Комисия по 
транспорт, информацион-
ни технологии и съобщения 
(КТИТС) Халил Летифов 

посочи, че продължава ра-
бота по Законопроекта 
за електронните съобщи-
телни мрежи и физическа 
инфраструктура. Той също 
направи равносметка за 
свършеното от КТИТС 
за 2017 г. и даде оценка 
за работата на 44-тото 
Народно събрание (НС). 
„Предстои разглеждане на 
промени в Закона за желе-
зопътния транспорт, по 
Закона за движение по пъ-
тищата. Дейността ни ще 
е свързана и с дневния ред 
и приоритетите на Българ-
ското председателство на 
Съвета на ЕС“, каза той по 
отношение на заложените 
цели на КТИТС за третата 
сесия на 44-тото НС. Сре-
щите ни с Халил Летифов 
бяха чести през годината. 
От страниците на в. „Стро-
ител“ той информираше за 
нормативните промени, по 
които работят депутати-
те, като неведнъж подчер-
таваше, че адмирира ак-
тивната дейност на КСБ, 
свързана с подобряването 
на законодателната уредба.

В третия брой Ви за-
познахме с предвидените 
инвестиции за реконструк-
ция и изграждане на пътна 
инфраструктура в София. 
„Основните проекти за 
2018 г. са свързани глав-
но с реконструкцията на 
знакови улици, булеварди и 
трамвайни трасета. Малко 
над 100 млн. лв. ще бъдат 
насочени за тези дейнос-
ти“, заяви зам.-кметът на 
Столичната община (СО) 
по направление „Транспорт и 
транспортни комуникации” 
(към датата на интервюто) 

Евгени Крусев. По-късно 
в бр. 33 той съобщи, че се 
изпълняват над 20 големи 
обекта от транспортната 
инфраструктура на София.

На 19 януари Андрей 

Новаков, член на Комисия-
та по регионално развитие 
към ЕП, посочи, че ще внесе 
в Европейския парламент 
доклад относно ефекта от 
инвестициите за транс-
портна инфраструктура в 
България и ЕС. „Заключени-
ята ще бъдат включени и 
в обсъждането на многого-
дишната финансова рамка 
след 2020 г.“, обясни пред  
в. „Строител“ Новаков.

Темата за инфраструк-
турата беше във фокуса ни 
и в края на януари, когато 
тогавашният министър на 
транспорта, информацион-
ните технологии и съобще-
нията Ивайло Московски ни 
представи постигнатите 
резултати по Оператив-
на програма „Транспорт и 
транспортна инфраструк-
тура 2014 – 2020“ („ОПТТИ 
2014 – 2020“) и Механизма 
за свързана Европа (МСЕ), 
както и какво предстои. „По-
стигнахме добър напредък 
по проектите с европейско 
финансиране. За една година 
по „ОПТТИ 2014 – 2020“ одо-
брихме 12 проекта на стой-
ност над 737 млн. лв. В това 
число влизат двата големи 
жп проекта „Елин Пелин – 
Костенец“ и „Пловдив – Бур-
гас“, както и вторият етап 
от строителството на ли-
ния 3 на Софийското метро. 
Средствата по МСЕ са ос-
новно за жп проекти и за за-
купуване на специализирана 
техника за проучване на р. 
Дунав“, отбеляза Московски.

В същия брой Дончо Бар-

балов, зам.-кмет на СО по 
направление „Финанси и сто-
панска дейност”, ни разясни 
как ще бъде разпределен бю-
джетът на София, който за 
2018 г. беше определен като 
рекорден. „За 2018 г. сме с 
бюджет от 1,556 млрд. лв. 
Спрямо 2017 г. ще разполага-
ме с 220 млн. лв. повече“, под-
черта той. В друго интервю 
зам.-кметът коментира, че 
приходите от строителни 
разрешителни за първите 
8 месеца на 2018 г. са 15,8 
млн. лв.

„Очаквам строителният 
сезон 2018 да бъде най-на-
товареният за програмния 
период 2014 – 2020 г.“, заяви 
изп. директор на Национал-
ното сдружение на общи-
ните в Република България 
Силвия Георгиева. Първото 
й интервю на този пост за 
печатна медия беше във 
вестник „Строител“, в кое-
то представи приоритети-
те на НСОРБ за годината. 
„Разчитам на КСБ да рабо-
тим заедно за контролни 
механизми, които да гаран-
тират качествено изпълне-
ние на общинските инфра-
структурни проекти“, не 
пропусна да подчертае тя.

През 2018 г. наш редовен 
събеседник беше министъ-
рът на младежта и спорта 
Красен Кралев. В разгово-
ра ни с него в началото на 
февруари обсъдихме инвес-
тициите в сферата. „Сери-
озните вложения в спорт-
ната инфраструктура у нас 
започнаха да се правят едва 
от 2009 г. От тогава в из-
граждането и реновирането 
на съоръжения са инвести-
рани над 350 млн. лв.“ В друго 
интервю с министър Кралев 
коментирахме новия Закон 
за спорта. „Изпълняваме 
проекти за близо 7 млн. лв. 
по Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 – 
2020“, ни съобщи още той.

В полезрението ни беше 
и арх. Иван Несторов, на-
чалник на Дирекцията за 
национален строителен 
контрол. „Продължавам да 
работя за засилване на пре-
вантивния контрол“, посочи 
той. 

В началото на февруа-
ри се срещнахме с Малина 

Крумова, която тогава 
заемаше позицията зам.-
министър на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството, за да ни разкаже за 
проекта на новата жилищна 
стратегия до 2030 г. и дали 
Националната програма за 
енергийна ефективност на 
многофамилните жилищни 
сгради (НПЕЕМЖС) ще про-
дължи – ключова тема за 
строителния бранш. „Целим 
в рамките на Национална-
та жилищна стратегия да 
структурираме нова про-
грама. Тя ще бъде далеч по-
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устойчива от настоящата, 
като ще се постараем да 
осигурим плавно преминава-
не от старата НПЕЕМЖС, 
но условията ще бъдат по-
различни“, подчерта Крумо-
ва.

Веднага след като встъ-
пи в длъжност, председате-
лят на УС на Българската 
асоциация на архитектите 
и инженерите консултанти 
инж. Атанас Ангелов даде 
първото си интервю за офи-
циалното издание на КСБ. 
„Ще работя за повишаване 
на нивото на професиона-
лизма в бранша“, заяви от 
страниците на в. „Строи-
тел“ той.

Интервюто ни в брой 
8 бе с Горан Сугарески, 
министър на транспорта 
и съобщенията на Македо-
ния. Той ни информира, че в 
страната му ще се инвес-
тират 1 млрд. евро в ин-
фраструктура. „Вярвам, че 
сътрудничеството между 
македонската и българска-
та строителни камари и 
двете ресорни министер-
ства ще се задълбочи пове-
че“, сподели още Сугарески. 
В същия брой наш специален 
гост беше д-р ик.н. Николай 

Иванов, председател на 
Българска браншова асоци-
ация „Пътна безопасност“ 
и член на УС на КСБ. „На 27 
март в София организираме 
международна конференция 
„Пътна безопасност: Нови 
технологии и добри светов-
ни и европейски практики“, 
съобщи той и покани из-
данието на КСБ да стане 
медиен партньор на съби-
тието. Темата за пътната 
безопасност беше актуална 
през цялата година и затова 
с участието на д-р Иванов 
Ви представихме различни 
аспекти от нея в още някол-
ко броя през 2018 г. 

За екипа на в. „Строи-
тел“ работата на 44-тото 
НС е важна, така че продъл-
жихме да питаме депутати-
те за свършеното от тях. 
Милена Дамянова, предсе-
дател на парламентарната 
Комисия по образованието 
и науката, коментира пред 
медията, че дуалната сис-
тема е инвестиция в бъде-
щето. „Бизнесът се нуждае 
от тази система. На всеки 

форум се повдига въпросът 
за липсата на кадри. Към 
днешна дата имаме 58 пара-
лелки по дуалната система. 
Процентът на професионал-
ните гимназии, работещи 
по нея, е 16“, допълни тя.

Гост на изданието беше 
и инж. Даниел Панов, пред-
седател на НСОРБ и кмет 
на община Велико Търново. 
„Очаквам силен строителен 
сезон 2018 за общинските 
проекти по европейските 
програми. С КСБ работим 
в синхрон, а експертното 
мнение на строителите 
винаги има значение при 
реализацията на важни за 
старата столица проек-
ти“, каза през март той. 
След работна среща с ръ-
ководството на Камарата 
на строителите в България 
инж. Панов запозна читате-
лите ни с резултатите от 
нея. „Говорихме за интен-
зитета на строителните 
дейностите в градовете, 
изпълняващи проекти по 
Оперативна програма „Ре-
гиони в растеж 2014 - 2020“, 
подчерта инж. Панов.

 „Очаквам до края на 
2018 г. да стартират рабо-
та трите фонда за градско 
развитие. Общият ресурс, 
с който ще разполагат, е 
над 450 млн. лв., като това 
включва както публичното 
финансиране, така и при-
влеченото допълнително 
частно съфинансиране“, 
каза в интервю Светосла-

ва Георгиева, изп. директор 
на „Фонд мениджър на фи-
нансовите инструменти в 
България“ ЕАД. 

Продължихме да държим 
високо нивото със Зорана 

Михайлович, вицепремиер 
и министър на строител-
ството, транспорта и ин-
фраструктурата на Сър-
бия. „Общата стойност на 
инфраструктурните про-
екти у нас е 16 млрд. евро”, 
информира тя и похвали 
българските строителни 
компании, които участват 
в изграждането на обек-
ти в родината й. „Сърбия и 
България имат големи въз-
можности да подобрят ця-
лостното си икономическо 
сътрудничество и браншо-
вите камари играят важна 
роля в този процес“, посочи 

още Михайлович.
Последва среща с минис-

търа на околната среда и 
водите Нено Димов, който 
ни представи приоритети-
те на оглавяваното от него 
ведомство. „Изпълнението 
на Оперативна програма 
„Околна среда 2014 – 2020“ 
протича добре, но ни оста-
ва още доста работа“, съ-
общи той пред изданието. 
„Типизираните документи 
за възлагане на инженеринг 
и строителство в сектор 
„Води“ бяха разработени 
съвместно с Камарата на 
строителите в България в 
диалог и ефективно парт-
ньорство. Те отразяват 
натрупания до момента от 
двете страни опит – целта 
беше да унифицираме добри-
те практики и да предпазим 
възложителите от допус-
каните в миналото грешки, 
които биха могли да възпре-
пятстват оптималното 
изпълнение на новите про-
екти“, подчерта още Димов.

2018 г. беше и Европей-
ска година на културното 
наследство. Затова в по-
лезрението ни беше и ми-
нистърът на културата 
Боил Банов. В брой 15 той 
изтъкна, че културната ин-
фраструктура трябва да се 
развива с визия за нейната 
цялост. Банов ни разказа за 
текущите и предстоящите 
дейности, свързани с обно-
вяването на културните 
обекти, като коментира и 
ремонта на НДК. „Чрез него 
НДК вече е с възможност-
та да поеме събития на 
най-високо ниво – конгреси, 
културни изяви от всякакъв 
характер. След дейностите 
Зала 3 е без аналог в Евро-
па. Гарантирам Ви, че в мо-
мента няма такава, това е 
гордостта на НДК“, сподели 
още той. 

„Приетите промени в 
Закона за устройството и 
застрояването на Столич-
ната община създават ясни 
правила за застрояването 
в града“, беше изводът на 
арх. Здравко Здравков, 
главен архитект на София. 
Той не пропусна да похвали 
и изданието на КСБ. „Вест-
ник „Строител“ е един от 
сериозните органи, които 
предават обективно инфор-

мацията. Медията е провод-
ник на идеята да накараме 
инвеститорите да мислят 
повече за София и нейното 
развитие“, подчерта главни-
ят архитект.

През април ръководство-
то на КСБ проведе среща с 
министъра на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството. По това време пос-
тът се заемаше от Николай 

Нанков, с когото комен-
тирахме за в. „Строител“ 
резултатите от срещата. 
„Предстои подписване на 
споразумение с КСБ за по-
стоянно действащ консул-
тативен орган. Той трябва 
да планира и координира рав-
номерността на инвести-
циите в сектора, да работи 
по нормативната уредба и 
да ползва експертизата на 
Министерството на регио-
налното развитие и благоу-
стройството и КСБ за подо-
бряване на бизнес климата“, 
акцентира Нанков.

Ролята на КСБ и парт-
ньорството с Камарата бе 
важна част и в разговора ни 
с вицепремиера Томислав 

Дончев, който също даде 
интервю след срещата му с 
ръководството на Камара-
та на строителите в Бълга-
рия, на която бяха разгледа-
ни предизвикателствата, с 
които се сблъсква браншът. 
„Сътрудничеството ни с 
КСБ продължава. Структу-
рите сменят ръководства-
та си, но мисията и целите 
остават. Надявам се изклю-
чително доброто институ-
ционално взаимодействие 
между нас да продължи“, 
коментира заместник ми-
нистър-председателят. В 
интервю за коледния брой на 
изданието вицепремиерът 
Дончев заяви: „Благодарение 
на строителния бранш Бъл-
гария става все по-добро 
място за живеене и правене 
на бизнес. С КСБ винаги сме 
имали и ще имаме конструк-
тивен диалог.“

В брой 19 с председателя 
на Комисията по регионал-
но развитие към ЕП Искра 

Михайлова коментирахме 
проекта за Многогодишна 
финансова рамка (МФР) на 
ЕС. „България трябва да из-
работи позиция, която да е 
във връзка с предложението 

на ЕК за МФР, но и да отра-
зява националните интере-
си“, категорична бе тя. От 
страниците на изданието 
Михайлова анонсира, че за 
четвърта поредна година 
ще организира съвместен 
форум с КСБ и в. „Строител” 
с акцент върху Северна 
България. „Вече имаме пред-
ложението за МФР, имаме 
направления по политиките 
на ЕС като виждане на ЕК. 
Мисля, че е време да гово-
рим за конкретни проблеми, 
конкретни региони“, обясни 
тя.

В бр. 20 в. „Строител“ 
стартира поредица, в коя-
то представи направеното 
до началото на май 2018 г. и 
предстоящото по програми-
те, финансирани със сред-
ства от ЕС, касаещи строи-
телния бранш. В него Кирил 

Гератлиев, изп. директор 
на Изпълнителна агенция 
„Оперативна програма „На-
ука и образование за инте-
лигентен растеж“, ни съоб-
щи данните по ОПНОИР, а 
инж. Галина Василева, ръ-
ководител на Управляващия 
орган на ОП „Транспорт и 
транспортна инфраструк-
тура“ - по  ОПТТИ. От ду-
мите им стана ясно, че по 
ОПНОИР са договорени 
над 550 млн. лв. за наука и 
образование, или 40%, а по  
ОПТТИ - над 3 млрд. лв., или 
82%. В следващите два по-
редни броя Ви представи-
хме Стефан Попов, и.д. гл. 
директор на ГД „Европейски 
фондове за конкурентоспо-
собност“, и Валерия Кал-

чева, главен директор на 
ГД „Оперативна програма 
„Околна среда“. Те ни ин-
формираха, че по ОПИК са 
сключени 1765 договора с 
обща стойност на безвъз-
мездна финансова помощ 
1,640 млрд. лв., а по ОПОС – 
за малко над 1,008 млрд. лв., 
или 29% от бюджета на про-
грамата.

През май започнахме и 
друга интересна поредица 
от интервюта с ръководи-
телите на структурите в 
местната власт на Виена, 
които отговарят за водо-
снабдяването, канализа-
цията, санирането и под-
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дръжката на училищата. 
Първият ни специален гост 
от нея беше Валтер Клинг, 
зам.-директор на виенско-
то водоснабдяване, който 
сподели, че за 12 месеца в 
австрийската столица се 
изграждат по 40 км нови 
тръбопроводи. Андреас Ил-

мер, директор на Wien Kanal, 
подчерта, че бюджетът, с 
който разполага отделът 
му, е 240 млн. евро. Петър 

Ленц, директор на Центъ-
ра за техническа инфра-
структура на строежите 
в общественото простран-
ство, община Виена, каза, 
че на година в града има по 
12 000 строителни обекта. 
„Инвестираме 570 млн. евро 
в цялостната реновация на 
40 училища“, съобщи Ролф 

Белак, ръководител направ-
ление „Поддръжка на сгра-
ден фонд“ към община Виена.

Като официално издание 
на КСБ наша задача е да ин-
формираме читателите си 
за дейността и развитието 
на браншовата организация. 
В началото на юни Ви срещ-
нахме с инж. Илиян Терзи-

ев, председател на УС на 
Камарата на строителите 
в България, който направи 
равносметка за свършено-
то от него след първите 
му 100 дни на тази позиция. 
„Стартирахме много интен-
зивна поредица от срещи с 
отговорните за бранша ин-
ституции – министерства, 
парламентарни комисии, 
политически сили. На тях 
ние поставяме важните 
за бранша въпроси и иска-
ме подкрепа за промените, 
които предлагаме. Прове-
дохме по-голямата част 
от срещите с ресорните 
институции, сега предстои 
работата на експертно 
ниво. Дори само 2 - 3 неща 
от тези, които предлагаме, 
да успеем да осъществим, 
ефектът за бранша ще е ог-
ромен“, заяви инж. Терзиев. 

Интригуващ събеседник 
през годината беше проф. 

д-р инж. Стоян Братоев, 
изп. директор на „Метропо-
литен“ ЕАД, който в бр. 24 
ни съобщи, че през септем-
ври 2019 г. ще е готов пър-
вият етап от третия лъч 

на метрото. В началото на 
декември проф. Братоев от-
ново бе на страниците на 
изданието. „Ще предложим 
нови 9 км и 9 станции от 
този лъч да бъдат включени 
за финансиране през следва-
щия програмен период 2021 
– 2027 г.“, подчерта той.

„Ще продължим да над-
граждаме електронните 
услуги, предоставяни от 
Агенцията по геодезия 
картография и кадастър“, 
категоричен беше в бр. 25 
инж. Валентин Йовев, зам.-
министър на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството.

Ексклузивен наш събе-
седник беше и инж. Свето-

слав Глосов, председател 
на УС на Агенция „Пътна ин-
фраструктура“ (АПИ), който 
е и почетен председател на 
КСБ. Той съобщи първо пред 
в. „Строител“, че през юли 
ще стартира най-голямата 
обществена поръчка, която 
АПИ някога е обявявала в 
135-годишната си история. 
„Ще открием процедурата 
за избор на изпълнители 
на последния и най-сложен 
участък от АМ „Струма“ 
през Кресненското дефиле. 
Става дума за платното в 
посока Кулата – София, кое-
то ще преминава източно 
от дефилето по ново трасе. 
Общата индикативна стой-
ност на търга за изгражда-
нето на лявото платно на 
лот 3.2 от АМ „Струма“ е 
832,6 млн.лв. без ДДС“, ин-
формира той.

Следващият ни интри-
гуващ гост беше Ивелина 

Василева, председател на 
парламентарната Комисия 
по околната среда и води-
те. „Оценявам високо екс-
пертността на Камарата 
на строителите в Бълга-
рия. КСБ трябва активно да 
участва в законодателния 
процес чрез мнения и ста-
новища. За нас е изключи-
телно полезно да имаме 
обратна връзка, за да усъ-
вършенстваме законода-
телството. Подкрепяме 
законодателните усилия за 
подобряване на инвести-
ционната среда“, бяха думи-
те й. Специален гост в съ-
щия брой бе и Емил Радев, 
член на Комисията по прав-

ни въпроси към Европейския 
парламент, който допълни 
темата за работата на 
КСБ по отношение на нор-
мативната база. „За всяко 
едно законодателство, кое-
то се приема в ЕС, касаещо 
строителния бранш, е ва-
жно да имаме позицията на 
КСБ“, посочи той.

Интервюто с Йорданка 

Фандъкова, кмет на Сто-
личната община, бе сред 
най-четените. „В София 
предстои много работа за 
строителния бизнес“, каза 
тя и допълни, че КСБ и в. 
„Строител“ със съдействи-
ето на СО през октомври 
ще организират пета из-
ложба. „Камарата винаги ни 
е подкрепяла в нашите уси-
лия българските строите-
ли да знаят, че очакванията 
на обществото към тях са 
много сериозни и те трябва 
да ги защитават ежедневно 
с работата си“, подчерта 
още Йорданка Фандъкова.

В бр. 31 Ви срещнахме с 
Валентин Николов, предсе-
дател на Контролния съвет 
на КСБ. „Ръководството на 
КСБ показа, че Камарата 
може да е катализатор на 
необходимите промени в 
законодателството, касае-
щи строителния сектор“, бе 
един от изводите му. „Нови-
ят подход за формиране на 
бюджетите на ОП делегира 
повече права на областните 
ръководства, но всъщност 
означава много по-голяма 
отговорност“, коментира 
още Николов. В същия брой 
интервю за в. „Строител“ 
даде и инж. Стефан Тотев, 
председател на секция „Ви-
соко строителство“ в КСБ. 
„Облекчаването на проце-
дурата за издаване на раз-
решително за строеж е от 
ключово значение“, катего-
ричен бе инж. Тотев. Според 
него е необходима и промяна 
на законовите механизми за 
ограничаване на нелоялната 
конкуренция.

Последва разговор и с 
изп. директор на Камара-
та инж. Мирослав Мазнев. 
„КСБ трябва да работи за 
това визиите на строи-
телния бранш да бъдат 
реализирани в интерес на 
сектора, но и на държава-
та“, изтъкна той. „Вестник 

„Строител“ играе изключи-
телна роля в комуникация-
та и свър за ност та между 
Камарата, институциите 
и строителните фирми“, ко-
ментира още изп. директор 
на КСБ.

За дейността на Ка-
марата ни разказа и инж. 

Благой Козарев, член на 
УС на КСБ, председател на 
секция „Хидротехническо 
строителство, ВиК мрежи 
и съоръжения“. „Сред прио-
ритетите ни е търсенето 
на възможни механизми за 
изграждането на ПСОВ за 
малките населени места, 
които остават извън об-
хвата на финансиране по 
оперативните програми. 
Секцията участва активно 
и в изготвянето на Закон за 
ВиК“, обобщи той.

„Търсим решения, за да 
облекчим малкия и средния 
бизнес. Време е заедно с 
КСБ да набележим темите, 
по които можем да си бъ-
дем полезни“, сподели през 
август инж. Петър Кънев, 
председател на парламен-
тарната Комисия по ико-
номическа политика и ту-
ризъм.

В разгара на строител-
ния сезон ни гостува д-р 

Петер Гаспершич, минис-
тър на инфраструктурата 
на Словения. „През послед-
ните четири години правим 
мащабни вложения в път-
ната мрежа. Например за 
2017 г. бяха 217 млн. евро, а 
за 2018 г. – 225 млн. евро. В 
момента в Словения има над 
250 строителни площадки“, 
съобщи за в. „Строител“ 
той.

В бр. 34 дадохме начало-
то на нова поредица интер-
вюта със зам.-председате-
лите на Управителния съвет 
на Камарата на строители-
те в България. Пръв беше 
Владимир Житенски, зам.-
председател на УС на КСБ 
и изп. директор на „Джи Пи 
Груп“ АД. „Основният ни при-
оритет като ръководство 
на КСБ е да оправдаем до-
верието на строителите“, 
заяви той. Не след дълго Ви 
представихме и инж. Хрис-

то Димитров, зам.-пред-
седател на УС на КСБ и уп-
равител на „Планекс” ЕООД. 
„Една от основните задачи 

на КСБ е да стане разпоз-
наваема като експертна 
организация“, заяви инж. Ди-
митров.

В началото на есенната 
сесия на парламента отно-
во разговаряхме с народен 
представител – Александър 

Ненков, член на Комисията 
по регионална политика, 
благоустройство и местно 
самоуправление (КРПБМС) 
към 44-тото НС. „Трябва да 
се намери разумният начин 
най-ниската цена да не е ре-
шаващ фактор в обществе-
ните поръчки“, категоричен 
бе Ненков, който не пропусна 
да сподели, че КРПБМС има 
отличен диалог с Камарата 
на строителите в България.

През септември дей-
ността на КСБ за поре-
ден път бе сред водещите 
теми и в два поредни броя 
Ви срещнахме с инж. Ва-

лентин Зарев, председа-
тел на секция „Проектира-
не и строителен надзор“, и 
инж. Росен Колелиев, член 
на УС на КСБ. „Работим вър-
ху предложения за промени 
на законови и подзаконови 
нормативни документи в 
две основни направления“, 
посочи инж. Зарев. „Като 
част от ръководството на 
Камарата се стремя тя да 
заеме мястото си на истин-
ско професионално сдруже-
ние, което да защитава 
правата на членовете си“, 
сподели инж. Колелиев.

„За първи път Национал-
на компания „Железопътна 
инфраструктура“ (НКЖИ) 
ще участва в дискусионния 
форум на КСБ и в. „Строи-
тел“ като пълноправен член 
на Камарата. Заедно ще 
намираме успешни решения 
от взаимен интерес“, съоб-
щи в бр. 37 инж. Красимир 

Папукчийски, ген. директор 
на НКЖИ.

В навечерието на профе-
сионалния празник на стро-
ителя – Димитровден, инж. 

Петя Аврамова, министър 
на регионалното развитие 
и благоустройството, поз-
драви бранша от страници-
те на изданието. „Задава се 
добра и динамична година в 
строителството, с много 
нови възможности за инвес-
тиции. Работете с енергия 
и хъс и помнете, че хората 
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имат към всички нас високи 
очаквания, които трябва да 
оправдаем по възможно най-
добрия начин. Строител-
ството е съзидателно дело, 
а това, което излезе под Ва-
шите ръце, е визитката Ви“, 
каза министър Аврамова.

Непосредствено след 
Годишния бал по повод Деня 
на строителя Ви представи-
хме и министъра на транс-
порта, информационните 
технологии и съобщенията 
Росен Желязков, който 
връчи отличията във Втора 
група – строежи от транс-
портната инфраструктура 
в раздел „Големи строите-
ли“. „През 2019 г. предстои 
да навлезем в активна фаза 
на строителство на редица 
пътни и железопътни обек-
ти“, обяви от страниците 
на изданието Росен Желяз-
ков.

„Съвместната ни ра-
бота с КСБ, свързана със 
строителното законода-
телство, ще продължи“, каза 
пред в. „Строител“ Данаил 

Кирилов, председател на 
парламентарната Комисия 
по правни въпроси. „Някои 
от основните предложения 
на Камарата за промени в 
Закона за обществените 
поръчки са взети предвид 
при последната редакция на 
закона“, допълни той.

Важна задача за изда-
нието бе и да представя 
дейността на ОП пред-
седателите през цялата 
2018 г. „КСБ съдейства за 
решаването на проблемите 
на строителния бранш“, за-
яви пред в. „Строител“ Ми-

лен Илиев, председател на 
ОП на КСБ - Плевен. „КСБ е 
единственият начин стро-
ителният бизнес да излезе 
на светло“, бяха думите 
на инж. Николай Георги-

ев. Инж. Данка Кирилова, 
председател на ОП на КСБ 
– Монтана, изрази задовол-
ството си, че Камарата ра-
боти по един от най-сериоз-
ните проблеми за сектора 
- липсата на работна ръка. 
„Състоянието на сектора в 
областта е добро“, сподели 
инж. Светослав Борисов, 
председател на ОП на КСБ 
– Кюстендил. 

Ето и някои други инте-
ресни цитати от събесе-

дниците ни през 2018 г.:
Доц. д-р Миглена Па-

влова, изп. директор на 
Агенцията по обществени 
поръчки: „КСБ и АОП ще си 
сътрудничат за повишава-
не на професионализма в об-
ществените поръчки.“

Илияна Цанова, зам. 
управляващ директор на 
ЕФСИ: „До 2020 г. планът 
„Юнкер“ трябва да мобили-
зира 500 млрд. евро инвес-
тиции.“

Михаела Габрашкова, 
и.д. изп. директор на Пред-
приятието за управление 
на дейностите по опазване 
на околната среда: „През 
2018 г. ПУДООС разполага с 
над 74 млн. лв. за екологични 
проекти и дейности.“

Надя Данкинова, изп. ди-
ректор на Фонд ФЛАГ: „Ще 
продължим да насърчаваме 
предложения, които реша-
ват въпроси, свързани с 
енергийната ефективност, 
устойчивата и екологична 
мобилност, зелените гра-
дове.“

Д-р Мария Тодорова, 
директор на Дирекция „Про-
фесионално образование и 
обучение“ към Министер-
ството на образованието 
и науката: „Дуалното обу-
чение набира скорост у нас.“

Арх. Валерия Ботева, 
гл. координатор на Про-
ект „Красива България“ при 
МТСП: „Благодарим на КСБ 
и на в. „Строител“ за оказ-
ваната помощ и популяри-
зирането на инициативата 
„Красива България“.“

Таня Христова, кмет 
на община Габрово: „През 
2018 г. инвестираме в пуб-
лична инфраструктура над 
20 млн. лв.“

Нуридин Исмаил, кмет 
на с. Хитрино: „Искам да 
изразя благодарността си 
към ръководството на КСБ 
и към фирмите, които дари-
ха 10 къщи за най-тежко по-
страдалите от трагичния 
инцидент.“

Елен Герджиков, пред-
седател на Столичния об-
щински съвет: „Договорите 
и завишеният контрол са 
гаранция за качеството на 
ремонтите.“

Ирина Савина ,  зам.-
кмет на София по направ-
ление „Инвестиции и стро-

ителство”: „Инвестираме 
над 65 млн. лв. в цялостното 
обновяване на 27 училища и 
детски градини.“

Йоана Христова, зам.-
кмет на СО по направление 
„Зелена система, екология 
и земеползване“: „До края на 
2018 г. ще стартира проце-
дура за избор на изпълнител 
на инсталацията за оползо-
творяване на RDF горивото.“

Албена Атанасова, зам.-
кмет на СО по направление 
„Социални дейности и инте-
грация на хора с уврежда-
ния“: Сериозно предизвика-
телство е осигуряването 
на достъпност на вече по-
строени сгради.“

Инж. Добромир Симид-

чиев, ръководител на про-
ект „Подготовка на регио-
налнo прединвестиционнo 
проучване за водоснабдява-
не и канализация за терито-
рията на Столична община“: 
„Ще осигурим ВиК покритие 
на над 90% от населението 
в столицата.“

Арх. Любо Георгиев, ди-
ректор на Общинско пред-
приятие „Софпроект – Общ 
градоустройствен план“: 
„Визията на София ще даде 
план за развитието на сто-
лицата през следващите 
десетилетия.“

Лаурентиу Плошчану, 
председател на Румънската 
асоциация на строителните 
контрактори: „ARACO има 
отлични работни отноше-
ния с КСБ.“

Инж. Стефан Чайков, 
председател на УС на Бъл-
гарска браншова камара 
„Пътища“: „През 2018 г. път-
ният сектор ще се развива 
със сериозни темпове.“

Добромир Ганев, пред-
седател на УС на Национал-
но сдружение Недвижими 
имоти: „НСНИ има много до-
пирни точки, по които може 
да работи с КСБ.“

Инж. Димитър Мано-

лов, президент на КТ „Под-
крепа“: „В строителството 
не може да има авантюри-
зъм.“

Инж. Иван Иванов , 
председател на УС на Бъл-
гарската асоциация по во-
дите: „Осмата национална 
конференция на КСБ и БАВ 
ще даде насоки какво пред-
стои във водния сектор.“

Инж. Венцислав Зарев, 
управител на „Пътпроект“ 
ЕООД: „Най-важното за една 
проектантска компания са 
хората.“

Томаш Пецка, член на 
УС и главен директор „Упра-
вление на активите“ в „ЧЕЗ 
Разпределение България“: 
„12 столични квартала ще 
бъдат с по-сигурно електро-
захранване.“

Пламен Георгиев, пред-
седател на Комисията за 
противодействие на ко-
рупцията и за отнемане 
на незаконно придобито-
то имущество: „С КСБ ще 
дискутираме създаване на 
бърза връзка за подаване 
на сигнали при корупционни 
практики.“

Доц. д-р Ана Джума-

лиева ,  председател на 
Комисията за защита от 
дискриминация: „За 2018 г. в 
КЗД са образувани 550 нови 
преписки.“

Георги Дичев, председа-
тел на Камарата на част-
ните съдебни изпълнители: 
„Законодателят заслужава 
поздравления, че беше смел 
и с промените в ГПК отго-
вори на нуждите на съвре-
менния бизнес и граждански 
отношения.“

Николай Алдимиров , 
председател на УС на Цен-
търа за превенция и проти-
водействие на изпирането 
на пари: „В българската ико-
номическа теория и прак-
тика въпросите, свързани с 
изпирането на пари, все още 
са слабо разработени.“

Ивайло Данов, предсе-
дател на Софийска адво-
катска колегия: „Внесохме 
нашата кандидатура през 
2019 г. София да бъде сто-
лица на Конгреса на Феде-
рацията на Европейските 
адвокатури.“

Орлин Колев, член на 
Комисията за защита от 
дискриминация: „Изучава-
нето на „Право” в редовна 
и задочна форма е напълно 
съобразено със световните 
стандарти.”

Доц. д-р Цвета Марко-

ва, адвокат, бивш предсе-
дател на ДКСИ: „Регулира-
щата функция на правото 
трябва да настигне създа-
лите се обществени отно-
шения като последица от 

технологиите.”
Проф. д-р инж. Иван 

Марков, ректор на УАСГ: 
„Със сигурност ще разши-
рим сътрудничеството си 
с КСБ.”

Д.а.н. арх. Борислав Бо-

рисов, ректор на ВСУ „Лю-
бен Каравелов”: „Висшето 
училище гради по-доброто 
бъдеще на България с едни 
великолепни професионали-
сти.”

Проф. д-р инж. Любен 

Тотев, ректор на Минно-
геоложкия университет „Св. 
Иван Рилски“: „Истинско, 
реално строителство на 
автомагистрала „Струма” 
– това иска обществото!“

Проф. д-р инж.-икон. 

Даниела Тодорова, ректор 
на ВТУ „Тодор Каблешков“: 
„Работим с амбиции и въз-
можности за модерна ака-
демична визия.“

Проф. Дамян Кашлакев, 
преподавател в Политехни-
ческия държавен универси-
тет в Калифорния: „Новите 
технологии са единстве-
ният възможен отговор за 
рехабилитацията на инфра-
структурата.“

Проф. д-р инж. Божидар 

Янев, хоноруван професор в 
Колумбийския университет 
и Нюйоркския университет: 
„Всеки нов мост е огромен 
ангажимент към бъдещето.“

Иво Казасов, група „Ака-
га“: „Ще отбележим 25-го-
дишнината на „Акага“ с кон-
церт на 9 октомври в зала 1 
на НДК.“

Певецът Васил Петров, 
специално за в. „Строител“: 
„Искам да пея на българска 
сцена с Нанси Уилсон и Лей-
ди Гага.“

Димитър Пенев, тре-
ньор номер едно на Бълга-
рия за XX век: „Младежите 
трябва да бъдат привличани 
да спортуват чрез модерна 
инфраструктура“.

Иконом Василий Сарян, 
председател на Настоятел-
ството на храм „Преображе-
ние Господне“: „Христовото 
Възкресение ни дава сили и 
духовна подкрепа“.

И през 2019 г. ще продъл-
жим да срещаме читатели-
те на вестник „Строител“ с 
интересни и важни за бран-
ша събеседници.
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Десислава Бакърджиева,
Ренета Николова

Изминаващата 2018 г. 
бе динамична и успешна 
за вестник „Строител“. 
Продължихме създадените 
традиции през годините и 
стартирахме нови иници-
ативи и рубрики, и то не 
само в печатното издание, 
но и в интернет сайта на 
медията. Организирахме 
редица мероприятия на 
високо ниво, които преми-
наха при голям интерес. 
Отразихме всяко значимо 
събитие на Камарата на 
строителите в България 
(КСБ), независимо в коя 
точка на страната се 
състоеше то. На стра-
ниците на в. „Строител“ 
представяхме резултати-
те от професионализма и 
труда на строителите – 
изпълнението на едни от 
най-сериозните проекти 
у нас, като напредъка на 
третия лъч на метрото, 
реализацията на лот 3 на 
АМ „Струма“, изгражда-
щите се отсечки от АМ 
„Хемус“, залите „Арена 
Шумен“ и „Арена Бургас“ и 
мн. др. Не пропуснахме да 
покажем и творчество – 
екипът изработи редица 
колажи, информационни и 
рекламни материали за 
вестника и за различни 
структури към КСБ. За 
поредна година ни беше 
възложено и издаването на 
книги, брошури и др. Полу-
чавахме награди, реализи-
рахме медийни партньор-
ства. През цялата година 
доказвахме, че сме добри в 
различни сфери, следвайки 
както и досега нашия ос-
новен приоритет – да бъ-
дем полезни на Камарата 
и на строителния бранш, 
но и на институциите и 
обществото. Успехите ни 
се дължат на три принци-
па, които ни ръководеха и 
през 2018 г.: поставяне на 
високи цели, тяхното след-
ване и стриктно спазване 
на високи стандарти по 
отношение на качество-
то. Защото винаги може 
повече, а ние знаем, че ние 
можем повече.

Още в началото на 
2018 г. сайтът ни www.
vestnikstroitel.bg предста-
ви в своята платформа 
нов раздел „Преглед на 
печата”, където нашите 
читатели ежедневно мо-
гат да се запознават с 
водещите теми от преса-

та в страната, касаещи 
бранша и КСБ. Това беше 
поредната стъпка за раз-
витието на информацион-
ния ни портал.

Четвъртият месец на 
2018 г. беше изпълнен с 
много събития и емоции 
за екипа. Те започнаха на 
3 април, когато 

в. „Строител“ навърши 

9 години. 

В работна обстановка 
в нюзрума екипът отбе-
ляза рождения ден на из-
данието на КСБ. Заедно с 
нас събитието отпразну-
ваха зам.-министърът на 
регионалното развитие и 
благоустройството инж. 
Валентин Йовев, предсе-
дателят на Управителния 
съвет (УС) на КСБ инж. 
Илиян Терзиев, изп. ди-
ректор Мирослав Мазнев, 
инж. Пламен Пергелов, 
председател на СД на 
„Вестник Строител“ ЕАД, 
инж. Любомир Качамаков, 
член на Изпълнително-
то бюро и на УС на КСБ, 
председател на ОП на КСБ 
– София, и член на СД на 
„Вестник Строител“ ЕАД, 
Валентин Николов, пред-
седател на Контролния 
съвет на КСБ, Димитър 
Копаров, директор на Ди-
рекция „Организационна 
политика“ на Камарата, 
инж. Виктор Шарков, първи 
зам.-председател на На-
ционалния клуб на строи-
телите ветерани (НКСВ). 
Вестникът получи много 
поздравителни адреси от 
институции, партньо-
ри и приятели. Веднага 
след празника започнахме 
подготовката на редица 
инициативи, с които ще 
отбележим юбилея си през 
следващата година. На 
3 април 2019 г. най-голе-
мият браншови вестник 
ще стане на 10 години. По 

този повод редакцията ра-
боти по издаването на ал-
манах, заснемане на филм, 
празнична вечер.

На 10 май в. „Строи-
тел” получи 

специалната награда 

„Скритото добро“ 

на Столичната община 
(СО) в категория „Медии“. 
Кампанията „Скритото 
добро“ се провежда под 
патронажа на зам.-кмета 
на СО по направление „Со-
циални дейности и инте-
грация на хората с увреж-
дания“ Албена Атанасова. 
Отличията се присъждат 
за професионална и граж-
данска позиция и безпри-

страстно отразяване на 
социалната политика на 
СО, за съпричастност към 
социалните каузи в под-
крепа на хората в нужда.

През май създадохме 
и нови партньорства. Из-
данието на КСБ обедини 
усилия с проевропейското 
списание PIU Europei срещу 
фалшивите новини. Това 
стана на среща в Брюксел, 
на която бе представено 
PIU Europei, издавано от 
Асоциацията на италиан-
ските публицисти за Ев-
ропа. Пред редакционния 
директор на списанието 
Карло Феличе Корсети 
и кодиректора и ръково-
дител на редакцията в 
Брюксел Алесандро Бути-
че главният редактор на 
в. „Строител” Ренета Ни-
колова, която е и предсе-
дател на Сдружение „Клуб 
– журналисти срещу коруп-
цията“, заяви готовност 
за сътрудничество и реа-
лизация на общи проекти и 
инициативи.

Екипът на в. „Строи-
тел“ проведе 

обучителен семинар 

„Заедно към върха – 

работилница за успех“ 

в СПА хотел „Персенк“, 

Девин. На него присъства-
ха инж. Пламен Пергелов и 
инж. Любомир Качамаков. 
Инж. Пламен Пергелов 
посочи, че изданието е 
четено не само от стро-
ителните фирми, но и от 
институциите и обще-
ството, защото е смята-
но за коректен източник 
на информация. „Изклю-
чително съм горд особе-
но в последните години, 
че вестникът се развива 
все по-добре. Получените 
поздравления, грамоти и 
награди са признание за 
работата на екипа ни“, 
подчерта инж. Качамаков. 
„Искам да благодаря на це-
лия екип за качествения 
продукт, който правим, и 
персонално на всеки един 
човек за неговия принос“, 
заяви Ренета Николова.

Заедно с КСБ и Искра 
Михайлова, председател 
на Комисията по регионал-
но развитие към Европей-
ския парламент, проведох-
ме на 23 май за четвърти 
пореден път съвместна 
конференция. Темата на 
форума тази година беше 
„Инвестиции и инфра-
структура в Северна Бъл-
гария“.

За втори път в. „Стро-
ител“ и ОП на КСБ – Варна, 
организираха работна сре-
ща с ръководството на 
морската столица. Тя се 
проведе на 30 май. Медиен 
партньор на събитието бе 
изданието на КСБ, а моде-
ратор – главният редак-
тор Ренета Николова. 

През юни Камарата 
инициира дебат за профе-
сионалното образование 
заедно с Висшето стро-
ително училище „Любен 
Каравелов“. Проведена 
беше кръгла маса на тема 
„Изграждане на сътруд-
ничество образование – 
бизнес за преодоляване на 
предизвикателствата с 
липсата на квалифицирани 
кадри за строителния сек-
тор“, на която в. „Строи-
тел“ бе медиен партньор.

Наше  дело  беше  и 

организаци ята  в  съ -
трудничество с КСБ на 
превърналото се в клю-
чово ежегодно събитие 
за бранша - „Строител-
ството през 2019 година 
– перспективи и предиз-
викателства“ на 26 сеп-
тември. Президентът на 
Европейската федерация 
на строителната индус-
трия (FIEC) Кйетил Тонинг 
пристигна в София, за да 
открие дискусионния фо-
рум.

На 2 октомври получи-
хме поредната си награда 
– на Националното сдру-
жение на общините в Ре-
публика България (НСОРБ) 

„Медиен глас на 

общините“. 

Плакетът и почетна-
та грамота се присъждат 
на медии и журналисти, 
отразяващи важни за об-
щините дейности и ини-
циативи. Церемонията се 
проведе в рамките на Го-
дишната среща на мест-
ните власти в кк „Албена“.

На 22 октомври откри-
хме Петата изложба „Виж 
София – където строител-
ството среща историята 
с бъдещето“ съвместно с 
КСБ и със съдействието 
на Столичната община. 
Тя бе посветена на про-
фесионалния празник на 
бранша и показа профе-
сионализма и огромните 
усилия и любов, които бъл-
гарските строители вла-
гат във всеки реализиран 
обект. По традиция еки-
път на в. „Строител“ ор-
ганизира ежегодния Бал по 
повод Деня на строителя 
на 26 октомври. По случай 
професионалния празник 
стартира кампанията на 
КСБ „Аз съм строител“, 
която популяризирахме. 
Отпразнувахме Дими-
тровден и с ОП на КСБ – 
Велико Търново. В. „Стро-
ител“ бе специален гост 
на Областното предста-
вителство, което отличи 
изданието със специална 

награда – статуетка на 
Уста Кольо Фичето. 

Заедно с КСБ и Българ-
ската асоциация по води-
те на 20 ноември органи-
зирахме за осма поредна 
година Националната кон-
ференция „ОП „Околна сре-
да“ и Програмата за разви-
тие на селските райони в 
периода 2014 – 2020“.

Уч а с т в а х м е  к а т о 
партньор и в 17-ото из-
дание на строителния 
конкурс „Златен отвес“, 
организиран от ОП на 
КСБ – Варна. Комисията 
по избор на победителите 
включваше и наш предста-
вител – Мартин Славчев, 
отговорен редактор във 
в. „Строител“. 

Бяхме медиен партньор 
и на редица събития – кон-
ференциите на ББА „Път-
на безопасност”, кампани-
ята „Достъпна България” 
на КЗД, третото издание 
на „Годишни награди на 
Imoti.net”, XI Национална 
конференция по транс-
портна инфраструктура 
с международно участие, 
форума „Моят град, моят 
дом, моят бизнес – техно-
логия, политики, регулация 
и международен опит“ на 
НСНИ, събитията на На-

учно-техническия съюз по 
строителство в България, 
Българска строителна 
футболна лига, Академия 
„Лидерите“, Varna Spaghetti 
Engineering 2018 и др.

През тази година в. 
„Строител“  изработи 
книгата албум „5 години 
НКСВ“ по повод юбилея на 
НКСВ и брошура за ОП на 
КСБ – Смолян, „10 добри 
причини да изберем стро-
ителната професия“. 

По традиция в края на 
годината се състоя и на-
шето коледно парти. 

В навечерието на Но-
вата година Съветът на 
директорите и екипът 
на в. „Строител“ благо-
дарим сърдечно за под-
крепата на УС на КСБ и 
неговия председател, 
на почетните председа-
тели, на ОП на КСБ и об-
ластните председатели, 
на КС и неговия предсе-
дател, на Комисията за 
ЦПРС и нейния председа-
тел, на партньорите и 
рекламодателите ни!

Пожелаваме успешна и 
благодатна 2019 година!

Осмият 

дискусионен форум 

„Строителството 

през 2019 година 

– перспективи и 

предизвикателства“, 

който се 

организира от КСБ 

и в. „Строител“, 

бе отразен в 

престижното 

списание Più Eu-

ropei, което се 

издава в Брюксел. 

Кодиректорът на 

списанието Алесандро 

Бутиче бе специален 

гост на форума.

Снимки в. „Строител“
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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.

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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Анелия Кулинова,
ОП на КСБ – 
Пазарджик

За 11-и пореден път 
Областното представи-
телство на Камарата на 
строителите в България 
в Пазарджик (ОП на КСБ 
– Пазарджик) връчи тра-
диционните си награди 
за постижения в бранша 
през 2018 г. в класация-
та „Строител на година-
та“, конкурса „Сграда на 
годината“ и престижния 
приз „Златната либела“. 
Официални гости на съби-
тието бяха областният 
управител на Пазарджик 
Стефан Мирев, инж. Тодор 
Калоянов, председател на 
регионалната колегия на 
Камарата на инженерите 
в инвестиционното про-
ектиране (КИИП), Дими-
тър Копаров, директор на 
дирекция „Организационна 
политика“ в КСБ, и стро-
ителите ветерани Нико-
ла Василев, инж. Прасков, 

инж. Сечков и инж. Михай-
лов. Домакин на церемони-
ята беше председателят 
на ОП на КСБ – Пазарджик, 
инж. Любомир Келчев.

За най-добър строи-
тел в област Пазарджик 
за 2018 г. в Първа група 
– строежи от високото 
строителство, прилежа-
щата му инфраструктура, 
електронни съобщителни 
мрежи и съоръжения, бе 
обявен „Артстрой Про“ 
ООД. Във Втора група - 
строежи от транспорт-
ната инфраструктура, по-
бедител е „Еко-Хидро-90“ 
ООД . В Трета група - 
строежи от енергийната 
инфраструктура, отличи-
ето взе „Ди Ти Ай“ ООД, а 
в Четвърта – строежи от 
благоустройствената ин-
фраструктура, хидротех-
ническото строителство 
и опазването на околната 
среда – „Аквамонт“ ООД. 
Наградите връчи област-
ният управител Стефан 
Мирев, който поздрави 

строителите и гостите 
с настъпващите коледни 
и новогодишни празници.

През 2018 г. в конкурса 
„Сграда на годината” заяв-
ления за участие подадоха 
шест фирми за 11 обекта 
в две категории - „Жилищ-
ни и общественообслуж-
ващи сгради“ и „Санира-
ни сгради по програми за 
енергийна ефективност“. 
В класацията участват 
здания, изградени от фир-
ми, вписани в ЦПРС, като 
акцентът е към строи-
телството – целта е да 
се отличат най-добре 
изпълнените обекти, ка-
чеството на СМР, използ-
ването на сертифицирани 
материали, инсталации и 
технологии, както и спаз-
ването на всеки етап от 
проекта – архитектурна 
и конструктивна част, ел. 
и ВиК инсталации, инфра-
структура, озеленяване и 
др. 

Номинираните здания 
бяха оценени от пет-
членно жури в състав 
арх. Кръстьо Танков, гла-
вен архитект на община 
Пазарджик, инж. Евтим 
Янев, член на УС на КСБ, 
председателя на ОП на 
КСБ – Пазарджик, инж. Лю-
бомир Келчев, инж. Тодор 
Калоянов, председател на 
КИИП – Пазарджик, и арх. 
Петър Мурджев, предста-
вител на регионалната 
колегия на Камарата на 
архитектите в България. 
В категория „Жилищни и 
общественообслужващи 
сгради“ бе избрана мно-
гофункционална сграда 
с офиси и магазини на 
ул. „Иван Вазов“ №1 с въз-
ложител „Пимо – СВ” ООД, 
проектант арх. Валенти-
на Младенова от „Студио 
Архитектон” и строител 
„Пимо – СВ” ООД. В кате-

гория „Санирани сгради 
по програми за енергийна 
ефективност“ бе отличе-
на многофамилна жилищ-
на сграда на ул. „Пана йот 
Волов“ №№20, 22, 24 с 
възложител Сдружение на 
собствениците „Напре-
дък“ и община Пазарджик, 
проектант арх. Елица Ива-
нова и строител „Заводски 
Строежи-ПС-Пазарджик“ 
ЕАД. В класацията „Сгра-
да на публиката“ поради 
неправомерни гласове Об-
ластният съвет на ОП на 
КСБ – Пазарджик, реши да 
анулира вота в „Санира-
ни сгради по програми за 
енергийна ефективност“. 
За категория „Жилищни и 
общественообслужващи 
сгради“ в продължение на 
осем дни на сайта на Об-
ластното представител-
ство бяха отчетени 3034 
гласа. С 56,2% публиката 
избра жилищна сграда на 
ул. „Беласица“ №2 с въз-
ложител „Артстрой Про“ 
ООД, проектант арх. Сте-
фан Гюрджеклиев и строи-
тел „Артстрой Про“ ООД. 
Отличието връчи инж. Лю-
бомир Келчев.

Гол я мат а  н а г рада 
„Златната либела“, която 
е символ на добра стро-
ителна практика и успе-
шен мениджмънт, тази 
година стана притежание 
на „Артстрой Про“ ООД. 
Статуетката, прототип 
на древноегипетска либе-
ла, се присъжда всяка го-
дина след гласуване между 
членовете на ОП на КСБ 
– Пазарджик. Водещи при 
определяне на номинаци-
ята са личните качества 
на управителя. Той трябва 
да умее да изгражда и мо-
тивира екипи, да планира 
стратегически и да реали-
зира положителни финан-
сови резултати. 

Представителят на „Артстрой Про“ ООД Йордан Георгиев със 

„Златната либела”, връчена му от инж. Келчев 

Снимки авторът

Областният управител Стефан Мирев връчи наградите на Тинка Василева от „Ди Ти Ай“ ООД (III група) и на управителя на 

„Аквамонт“ ООД Теодора Старева (IV група)

Отличени бяха и четирима юбиляри през 2018 г.

Инж. Любомир Келчев заедно с представителя на „Заводски Строежи-ПС-Пазарджик“ ЕАД 

Атанас Янев и с управителя на „Пимо – СВ“ ООД Нешко Гергов
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Легенда:  
ПВп - първоначално вписване в ЦПРС 
РОб - разширяване на обхвата на вписване  
в ЦПРС 

СОб -  свиване на  обхвата на  вписване  
в ЦПРС 
З - заличаване 

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

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

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

Протокол № 1196/28.11.2018 г. на Комисията за воденето, 
поддържането и ползването на ЦПРС

Протокол № 1198/13.12.2018 г. на Комисията за воденето, 
поддържането и ползването на ЦПРС

ЕИК Строител Канд. 
потв.

204231227 ТИМ КОНСТРУКШЪН ПВп

103120435 НЕФТОПРОМСТРОЙ ПВп

202440388 ДЖАУЛ БГ ПВп

999999141 ЗападГазЕнергоИнвест ПВп

201764848 Гранд Метал Строй ПВп

205359639 ДМГ КЪНСТРАКШЪН ПВп

204483203 ВИТИДРАГ СТРОЙ ПВп

201311230 Го Ин Стайл ПВп

203393728 АВА СТРОЙ ПВп

200318186 ИНТЕР СТРОЙ БГ ПВп

200073484 ДОГУШ ПВп

205405182 ЕПМ СТРОЙ ПВп

201562567 М ДЖИ КОМЕРС ПВп

205343065 ЕЛ ЕН БИЛДИНГ ПВп

131074156 БИЛД СЪРВИЗ ПВп

202359452 БГ СТРОИТЕЛСТВО ПВп

205017490 ЛНЦ БИЛДИНГ ПВп

999999142 МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ 
РОДОПИ

ПВп

204065435 Център за разработване на 
европейски проекти

ПВп

816089204 Химремонтстрой РОб

020767877 РАСТЕР - ЮГ РОб

203503838 ДАНАИЛА БИЛД РОб

202456677 Пи Би Ай РОб

202200717 САЧМО ИНВЕСТ РОб

108692092 Енерджи 71 РОб

104685271 РАХОВЕЦ АРХИТЕКТУРА И 
СТРОИТЕЛСТВО

РОб

123751772 ТЕНСТРОЙ РОб

ЕИК Строител Канд. 
потв.

120602061 ГАЦА ПВп

204804812 ГРАНИТ - СУКМО АГ ПВп

204948766 ДРИЙМ БИЛД 2018 ПВп

204160310 ИТА СТРОЙ ПВп

131503698 ИНДСТРОЙ ПВп

203467705 БГК 2005 ПВп

115920596 ЛАЙТ ИНЖЕНЕРИНГ ПВп

108533147 САНИ-72  АСЕН МАРИНОВ ПВп

115217637 Интерторго ПВп

202756888 БИ 59 ПВп

203960484 НЮ ЕКСКЛУЗИВ ПВп

203046421 ЕМ БИ ТРЕЙД ПВп

204878759 ПАШОВ - БИЛДИНГ СТРОЙ ПВп

160125536 Шато Марково ПВп

203552340 Левкион ПВп

203342267 НИКЕТ ПВп

175405768 ВАСКОНИ АРТ ПВп

205277640 СТРОИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ПВп

205107360 ЕЛВОТЕХ ЗЕТ ПВп

203723300 НИККА КОНСУЛТ ПВп

205408673 МВД БАЛКАНИКА СТРОЙ ПВп

130832210 СТРОЯ ПВп

175434887 Март Строй 2000 ЕООД ПВп

103982280 КБ ИНЖЕНЕРИНГ ПВп

205390136 НИКО СТРОЙ 2018 ПВп

126735244 КИТ СТРОЙ ПВп

175177535 ИСЕ МОНТАЖЕН ПВп

205306939 ЛИТИУМ ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ПВп

115632918 Люб и синове ПВп

204223814 УАЙТСТОУН КАНСТРАКШЪНС 
САЙПРЪС ЛИМИТЕД – КЛОН 
БЪЛГАРИЯ

ПВп

103943352 ПЕРОН РОб

203479878 План Инвест Консулт РОб

204521636 Водоканалстрой-Костови РОб

200970046 ЕИВ РОб

113044186 ДИМЕЛ РОб

202964234 Стройелит К РОб

112133365 ПРОФИСТОН РОб

103550712 АЙ ВИ СЕЙЛИНГС РОб

201134417 АЛСИС РОб

131098488 СИТИ - ЕВРО РОб

201122703 ВИП КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ РОб

201803705 Елит строй 6 РОб

203289206 АКВА Билд Системс РОб

202207882 РОСБУЛКАР 77 РОб

106567617 СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ РОб

131422303 ЕНЛИЛ РОб

200343983 СИКА 75 РОб

131461039 ДЪ НЕТ ЛАН РОб

200534077 СТРОЙРЕМОНТ-ЛЪСКОВ РОб

200643685 ЛУКСОР 2009 РОб

203475171 ЕС ДЖИ ЕЛ ГРУП 2012 РОб

123005064 ЕНЕРГОИМПОРТ-ЕКСПОРТ РОб

203086273 ВИК РЕМОНТ РОб

202990962 Империя ВНВ РОб

205053657 НОВА СТРОИТЕЛНА ИДЕЯ РОб

202685245 КРИСТИ 74 РОб

203632313 КОБРЕТИ 69 РОб

040794757 Манол Чернев - Конгломерат 
- строй

РОб

201337549 Надин 95 РОб

202521491 ТОКРИЯ РОб

115881385 ЕКО ЕНЕРДЖИ 2005 ПВп

205277334 ЖЗВ ПВп

201782684 Темел и Ко ПВп

204585329 СТРОЙМАКС 17 ПВп

205346136 Тео Строй 2018 ПВп

121413868 Ю СЪРВИСИЗ ПВп

175380101 ЕЙ ПИ ИНЖЕНЕРИНГ ПВп

148088865 САГА - К ПВп

202691052 НИКСТРОЙ  ГРУП ПВп

175290472 КРЕМЕНА  22 ПВп

204080871 ИМОТИ ИНН ПВп

201231357 ЕВРОХИД ПВп

201171115 КО ГЕН БГ ПВп

204888073 КАЛИНОВ ГРУП ПВп

115107906 ЛАЙТ КОМЕРС ПВп

200592415 К Кънстракшън ПВп

201976454 ЕМ БГСОЛАР ПВп

131267493 ВЕКТОР КОНСТРУКТ ПВп

101678574 СТРОЙМАКС ПВп

108688891 СЕРВИС ИНВЕСТ РОб

108036654 МОРИЦ - ХЮСЕИН МУРАД РОб

108555767 Екип холдинг РОб

204736650 Хидрострой България РОб

204225587 УНИСТРОЙ  ЕКСПЕРТ РОб

119670841 Бета Комерс РОб

112536918 ЕЛЕКТРО-ИЛИЕВ РОб

204793141 Дикс 2001 М РОб

202756849 ПРОБАУ РОб

113018177 ЕКСПРЕССТРОЙ РОб

202811822 ДЖЕЙ КЕЙ БИЛД РОб

202586902 САЛАМАНДЪР БИЛД КЪМПАНИ РОб

204631406 Имот Плюс РОб

837041699 АРИС - ИВЕЛИН ВЕЛИСЛАВОВ РОб

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

Голяма част от използ-
ваните в домакинства-
та уреди са значителен 
консуматор на електро-
енергия. Над 17% от ме-
сечното потребление на 
електроенергия в едно 
домакинство се падат на 
готварските печки, хла-
дилниците, фризерите, 
пералните и сушилните.

Готвенето изразходва 
много енергия, защото 
фурната, грилът и котло-
ните работят при много 
високи температури. За-
това избирайте енергийно 
спестяващи уреди с висок 
клас на ефективност (А 
или А+). Ползването им 
може да намали значител-
но сметките за ток. 

Няколко лесни за при-
лагане мерки за енергийна 
ефективност биха могли 
да спестят до 20% от 
разхода за енергия при 
приготвяне на храна.

✓Ако имате електри-
чески котлони, уверете 
се, че базите на готвар-
ските Ви съдове са плоски 
и в контакт с пръстените 

на котлоните. 
✓Използвайте размер 

на съда за готвене, отго-
варящ на този на котлона. 
Ако виждате ръба на рабо-
тещ котлон или пламъци-
те от газов котлон около 
тенджерата или тигана, 
това значи, че хабите 
енергия. Употребата на 
капак пести енергия. 

✓Избирайте тендже-
ра под налягане или бавен 
котлон. Те са много ефек-
тивни и с тях разходите 
са по-малки. 

✓Електрическите чай-
ници, тостери и микровъл-
нови печки са по-ефектив-
ни. Топлината се използва 
само за загряване на хра-
ната и не се губи за ото-
пление на тиган, скара или 
въздуха в стаята. Загрей-
те вода в електрическа 
кана, а не в тенджера или 
чайник. Не препълвайте 
тенджерите или чайни-
ците – затоплянето на 
излишно количество вода 
хаби енергия. 

✓Употребявайте ми-
кровълнова печка, но не 

я оставяйте в режим на 
готовност. Тези уреди из-
разходват 90% по-малко 
енергия, отколкото тра-
диционните готварски 
печки. 

✓Ако  имате малка 
фурна, я използвайте за 
приготвянето на малки 
количества вместо основ-
ната фурна. Поставете 
фурната на необходима-
та температура, а не на 
най-високата възможна. 
Използването на фурна 
на висока степен не я за-
грява по-бързо. Задайте 
температурата, от която 
се нуждаете. Избягвайте 
отваряне на вратата на 
фурната, когато е в упо-
треба, и подменяйте ув-
редените й уплътнения. 
Включвайте вентилато-
ра на фурната си, докато 
готвите, защото той на-
малява с 20% енергийния й 
разход. 

✓Не слагайте готвар-
ската си печка в близост 
до хладилника или фризера, 
тъй като това ще увеличи 
разхода им на енергия.

ЦПРС



14 ОБЩИНИÑòðîèòåë петък, 28 декември 2018

СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Георги Сотиров

В навечерието на 2019 г. сме изпълнени 
с надежда за по-хубава година, вярвайки, че в 
благословените празнични дни стават чуде-
са. Но нашите срещи и разговори през 2018 г. 
и пътуванията по четирите краища на стра-
ната – из областните градове, общините и 
по-малките населени места, показаха и нещо 

друго… Чудесата ги правят хората. 
В този брой продължава ретроспекцията 

ни за изминалата година, която показва, че 
местните власти и строителите гледат в 
една посока. При една среща по повод откри-
ването на нов Божи храм дълбоко навътре в 
Източна Стара планина, в с. Прилеп, Карно-
батска община, зам.-областният управител 
Владимир Крумов заяви: „Без бранша не мина-

ва нито едно богоугодно дело”. Стана ясно, 
че бургаските фирми са участвали в проекти 
за реновиране и на други църкви, в строежи 
на параклиси, при ремонти на сгради от со-
циалната сфера… Безвъзмездно. Така как-
то членове на КСБ изградиха и дариха 10-те 
къщи на пострадалите семейства при теж-
кия инцидент в с. Хитрино. Благодарение на 
строителите хората от шуменското село 

имаха нови домове още в началото на мина-
лата зима, но официално ключовете има бяха 
връчени преди месец. Правейки равносметка, 
няма как да не припомним и крилатата фраза, 
която чухме от един от дарителите на сгра-
дите в с. Хитрино – Димитър Янакиев, при 
една от нашите командировки. Тогава той 
беше лаконичен: „От хората – за хората! Това 
е смисълът на нашата работа.”

Клисура
Кметът инж. Даниел Панов: Кметът Генка Тодорова: 

Пътната инфраструк-
тура на района е с дължи-
на близо 37 000 м, в т.ч. 
улици с масов градски 
транспорт, такива с об-
ществена значимост и 
вътрешноквартални ули-
ци. Освен текущата под-
дръжка и ремонт на улици и 
тротоари, залегнали в го-
дишната програма, стре-
межът на районната ад-
министрация е поне една 
вътрешноквартална улица 
да бъде изцяло завършена. 
През настоящата година 
това е ул. „Божана“ в жк 
„Захарна фабрика“, която е 
възлова за квартала. Друг 
изпълнен голям проект е 
обновяването на нашето 
ларго в жк „Захарна фабри-
ка“, където поетапно бяха 
извършени различни стро-
ително-монтажни работи 
– пренареждане на паваж-
ната настилка, цялостна 
реконструкция на пеше-
ходната алея с унипавета, 

монтаж на нови пейки и др. 
Район „Илинден“ е сред 

първите участници в пи-
лотния проект „Демонс-
трационно обновяване на 
многофамилни жилищни 
сгради“, реализиран с под-
крепата на Програмата 
на ООН за развитие. Бяха 
обновени две сгради в жк 
„Захарна фабрика“. Добри-
те практики и натрупа-
ният опит бяха пренесе-
ни и в следващия проект 
– „Енергийно обновяване 
на българските домове“, 
който се осъществи с 
финансовата подкрепа на 
ОП „Регионално развитие 
2007 – 2013“. Така бяха об-
новени други 7 жилищни 
обекта. 

По настоящата Нацио-
нална програма за енер-
гийна ефективност на 
многофамилните жилищ-
ни сгради е получено фи-
нансиране за три здания. 
Особено впечатление с ка-

чествената строително-
ремонтна дейност прави 
бл. 11 в жк „Гевгелийски”. 
По ОП „Региони в растеж 
2014 – 2020“ предстои ця-
лостен ремонт и енергий-
но обновяване на Центъра 
за временно настаняване 
на бездомни хора „Света 
София“ и сградата на ра-

йонната администрация, 
които се намират в жк 
„Захарна фабрика“. 

На територията на 
район „Илинден“ има 5 об-
щински детски градини 
и 6 общински училища. 
Сградният фонд е в отно-
сително добро състояние. 
Ще бъде реконструирана и 

Сериозното строителство може да се осъщест-
ви само с достатъчно външни инвеститори. Имаме 
редица предимства. Намираме се на комуникативно 
място – с добра пътна и железопътна връзка с ос-
таналата част на страната. Имаме прекрасни при-
родни дадености. Засега обаче големите ни съседи 
привличат мащабните инвеститори. Това донякъде 
е разбираемо, но ще дойде и нашият ден. Клисура е 
тихо градче, привлекателен кът за почивка, туризъм 
и бизнес, което е нашето предимство, затова съм 
сигурна, че ще успеем да привлечем чуждестранни 
инвестиции, за да се развие икономиката ни. 

Географската характеристика на града усложня-
ва ВиК системите. Питейният водопровод, който е 
построен преди 80 години с етернитови тръби, съз-
дава безкрайно много проблеми. Шесткилометрово-
то трасе през силно пресечен терен води до шест 
каптажни шахти, които захранват гравитачно водо-
ема на града. С проект по „Програмата за развитие 
на селските райони 2014 – 2020“ (ПРСР) се надявам 
да обновим част от този водопровод, но до цялостна 
реконструкция още сме твърде далеч. Известно е, че 
кметството няма право да кандидатства за европей-
ско финансиране и работата по ПРСР е изцяло заслуга 
на община Карлово. Изграждането на пречиствателна 
станция за отпадъчни води е скъпо и все още нямаме 
решение на този въпрос, но все пак сме селище с над 
1000 души. 

Община Карлово, към която е и нашият град, не е 
пропускала нито една възможност да кандидатства 
по европейските програми. Друг е въпросът, че Кли-
сура не може да се вмести в европейските критерии. 
Преди 100 години нашият тогава процъфтяващ град 
е имал 6000 жители, а сега са 1100 по ГРАО. Реално 
живеещите са не повече от 700. 

Категорично мога да 
заявя, че както изборът на 
трасе, така и строител-
ството на магистралния 
път Велико Търново – Русе, 
а и доизграждането на АМ 
„Хемус“, са жизненоважни 
за икономиката на цяла 
Северна България. Съвсем 
скоро бяхме домакин на на-
ционална дискусия за АМ 
„Хемус“. Много важно е, че 
правителството разглеж-
да двете магистрали като 
едно цяло и ги е поставило 

като национален приори-
тет. Прогнозите, че АМ 
„Хемус“ ще достигне до 
Велико Търново през 2021 г. 
заедно с магистралата от 
Русе и че ще бъде завърше-
на напълно до началото на 
2024 г., са напълно реални. 
Втората добра новина е, 
че срокът за изпълнение-
то на тези изключително 
важни проекти бе скъсен с 
една година. По този начин 
ще продължим доизгражда-
нето на инфраструктура-

та на общината. 
Един от основните 

проблеми на местните 
власти е състоянието на 
общинската инфраструк-
тура. Осигуряването на 
ресурс за общинските 
пътища е приоритет на 
Националното сдружение 
на общините в Републи-
ка България и моя кауза. 
Във всички преговори по 
бюджета ние се опитва-
ме съвместно с Минис-
терството на финанси-
те (МФ) да гарантираме 
поетапно увеличение на 
средствата за основен 
ремонт и поддръжка. Ще 
предложим на МФ и на 
Министерството на ре-
гионалното развитие и 
благоустройството да 
се работи в посока увели-

чаване на средствата за 
инфраструктура и чрез 
предоставяне на общини-
те на част от постъпле-
нията от очакваните при-
ходи от ТОЛ системата и 
свързаните с нея промени 
във винетните такси. По 
сегашния механизъм за 
разпределение на целева-
та субсидия за капита-
лови разходи годишната 
такава за поддръжка на 
общинските пътища е 
50 млн. лв. Много лесно мо-
жем да съпоставим този 
ресурс със средствата, 
предоставяни на Агенция 
„Пътна инфраструктура” 
– от 750 млн. лв. годишно, 
при почти равностойна 
дължина на общинската и 
републиканската мрежа – 
19 500 км и 20 000 км.

сградата на бившето Во-
енно окръжие, която е ин-
тересна от архитектурна 
гледна точка и има важна 
историческа стойност за 
район „Илинден“. Тя е била 
построена с дарения от 
първите заселници с цел 
да създадат българско учи-
лище. Така са положени ос-
новите на днешното 43 ОУ 
„Христо Смирненски”, кое-

то се помещава и до днес 
в същия двор, но в по-нова 
сграда. Тя е една от мал-
кото запазени постройки 
на София след Втората 
световна война, които да-
ват облика на столицата, 
наред с храм-паметника 
„Св. Александър Невски“, 
Народното събрание, Цен-
тралната баня, Халите, 
Синодалната палата. 

Велико Търново

Столичен район „Илинден“
Кметът Иван Божилов: 
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Елин Пелин

Калояново

Бургас

Червен бряг

Зам.-кметът инж. Радослав Орловски:

Кметът Георги Георгиев: 

Зам.-областният управител Владимир Крумов: 

Кметът инж. Данаил Вълов: 

Реализирахме проекти 
по Програмата за разви-
тие на селските райони. 
През февруари подписах-
ме два договора за реха-
билитация на общински 
пътища и улици по под-
мярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобрява-
нето или разширяването 
на всички видове малка 
по мащаби инфраструк-
тура“. Единият обект е 
на стойност 5 340 000 лв. 
Той е за реконструкция на Се-
верен обходен път (през Мар-
кова могила), част от трасе-
то с. Ракита – с. Ъглен и от  
с. Телиш – с. Садовец.

По процедурата за енергий-
на ефективност в периферните 
райони имахме възможност да 
кандидатстваме за саниране на 
обществени и частни сгради. 
Три от тях са за обществени 

здания. Те са за Народно чита-
лище „Никола Йонков Вапцаров 
1908“, сградите на Районна 
служба „Пожарна безопасност 
и защита на населението“ и на 
Социалната служба с нейните 
пет институции – патронаж, 
център за работа с лица с ув-
реждания и т.н. Средствата за 
шестте предложения са за близо 
8,2 млн. лв. 

Строителството на съоръжения в 
момента е съсредоточено на терито-
рията на индустриалния парк и жилища-
та в с. Равно поле. На следващ етап газо-
вото ни дружество ще насочи усилията 
си и към другите села – Петково, Лесно-
во, Огняново. Една устойчива екологична 
тенденция, спор няма. Ще допълня, че 
населението активно се включва към 
газоснабдителната мрежа, отчитайки 
предимството на този вид енергия пред 
досега използваните от техните дома-
кинства. Дружеството ни е ориентирано 
към хората и не търсим някаква печал-
ба от дейността му, а осъществяваме 
идеята си да доближим тази услуга до 
възможностите им. Постъпиха доста на 
брой мащабни инвестиционни намерения, 
което показва, че вложенията в община-
та ще вървят възходящо. Задълбочават 
се намеренията на големи компании да 
инвестират в строителството на ло-
гистични центрове от всички сфери на 
икономиката. Мястото ни се оказа из-
ключително подходящо за изграждането 
на складови бази и за ситуирането в бли-
зост до София на бизнеси, които обслуж-
ват цялата страна. Въпросните компа-
нии се занимават с внос на стоки и при 
нас ги разпределят за транспортиране. 
Имаме инвестиции и в производствени 
мощности, но те не са толкова големи. 
Това, което също прави впечатление от 

началото на годината, са намеренията в 
областта на жилищното строителство. 
Става дума за едно от най-динамично 
развиващите се села в общината, а и не 
само в нея. Това е Нови хан, където има 
инвестиции за изграждане на затворе-
ни комплекси от еднофамилни жилищни 
сгради, по подобие на американските от 
този вид. При тях е предвидено строи-
телството на всички необходими кому-
никации и инфраструктура, включител-
но и инсталации за доставяне на газ за 
домакинствата. Отредени за жилищно 
строителство в района на селото са към 
200 дка.

Образователната ин-
фраструктура в област 
Бургас се променя много 
интензивно. Няма годи-
на, в която общините да 
не предвидят средства 
за  сградни я  фонд  на 
учебните заведения. В 
административния цен-
тър на областта пове-
чето от училищата вече 
са изцяло ремонтирани 
– нови дограми и изола-
ция, облагородяване на 
пространствата около 
сградите, дворовете, 
физкултурните салони. 
Миналата година в Бур-
гас станахме свидетели 
на историческо събитие, 
а именно – откриване на 
ново училище, изграде-
но по иновативен мо-
дел, където методите 
на преподаване са из-
цяло съобразени с нови-
те технологии. Стана 
ясно, че община Бургас е 
единствената в цялата 
страна, която ще раз-
крие още училища през 
2018 г. Ще имаме и Про-
фесионална гимназия по 

компютърно програми-
ране и иновации. Тя ще 
бъде с интензивно изуча-
ване на английски и нем-
ски език и ще подготвя 
специалисти в профе-
сионално направление 
„Компютърни науки", а 
също и по специалности 
„Системен програмист“ 
и „Приложен програмист“ 
със срок на обучение 5 
години и с прием след 
завършен седми клас. 
Материалната база на 
Професионалната гим-
назия по строителство, 
архитектура и геодезия 
„Кольо Фичето“ също ще 
бъде обновена. Предвиж-
да се да бъдат направе-

ни и инвестиции във ви-
сшето образование. През 
2018 г.  врати отвори 
филиал на Националната 
художествена академия. 

Реновираме улици в 
общинския център за 
близо 800 хил. лв. Сро-
кът за реализация на 
дейностите е 36 ме-
сеца от подписване на 
контрактите. Пътната 
ни инфраструктура е в 
относително добро със-
тояние. Голям процент 
от трасетата на тери-
торията ни са част от 
републиканската пътна 
мрежа и те се поддър-
жат от Агенция „Пътна 
инфраструктура“. 

Към днешна дата няма нещо по-реално от 
работата по европейските проекти и финан-
сирането за тях. Ние кандидатстваме нався-
къде, където сме допустими. По Програмата за 
развитие на селските райони сега работим по 
реконструкцията и рехабилитацията на общин-
ската пътна мрежа за 5 700 000 лв. Това са чет-
въртокласни шосета, които са особено важни 
за свързващите се с тях села, защото по тези 
трасета, освен обичайните транспортни пре-
вози, става и придвижването на учениците до 
училищата. 

Освен на европейското финансиране, разчита-
ме и на бюджетните средства в частта „Капи-
талови разходи”. Става дума за пари, необходими 

например за превантивни дейности по отводни-
телни канали. Имаме горчив опит от 2005 г. с 
наводнението в едно от големите ни села – Дъл-
го поле, където от обилните валежи пострадаха 
към 400 къщи, около 100 от които се срутиха. С 
бюджета оправихме и подобен канал в общинския 
център, който е построен през 1962 г. Сега той 
отговаря на всички изисквания за дълбочина, на-
клони и т.н., и хората могат да бъдат спокойни 
за своите дворове и мазета.

Готвим проект за довършване на трето-
класния път, който минава през Калояново. При 
неговата реконструкция не са били предвидени 
необходимите нови бордюри и тротоари и тяхно-
то повдигане предвид безопасността на пешехо-
дците. Това е много важно, защото движението 
там е интензивно и грижа на администрацията 
е всичко по него да бъде направено според съвре-
менните норми. 

В общината се строи и това е една от при-
чините да твърдя, че нашите населени места са 
живи села. В село Песнопой има няколко минерални 
извора, в Отец Паисиево се намира голям розов 
масив и има свободни терени за строителство 
на вили. 
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И през 2018 г. в рубриката „Строител“ 
нашите читатели имаха възможност да 
се запознаят с част от висшия менидж-

мънт на строителните фирми, с някои от 
най-новите тенденции в сектора, а също 
така да чуят различни мнения по актуал-

ни за бранша въпроси. 
В този брой Ви представяме едни от 

най-интересните гости през годината. 

Димитър Янакиев, президент на „Мидия груп 
Холдинг“ АД и член на КС на КСБ: 

Инж. Саркис Гарабедян, изп. директор на „Тирлин“ АД, член на 
Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС: 

Инж. Владимир Вутов, изп. директор на „Геострой“ АД 
и член на КС на КСБ: 

За „Мидия груп Холдинг“ АД можем 
да определим годината като успешна, 
изпълнихме редица значими проекти с 
публично и частно финансиране, рабо-
тихме и по Националната програма за 
енергийна ефективност на многофа-
милните жилищни сгради (НПЕЕМЖС). 
След една дълга сага, продължила пове-
че от 30 години, завършихме новия ме-
дицински корпус на Университет „Проф. 
Асен Златаров“ в Бургас. Първоначално 
той не беше предвиден за медицински 
корпус, но се реши от общината да се 
препроектира и преобразува в Инсти-
тут за обучение на медицински сестри 
и за специалисти по здравен менидж-
мънт, да се поставят болнични легла, 
да се оборудват учебни зали. Корпусът 
беше една изоставена сграда от 80-
те години. Проектът се реализира с 
усилията на учебното заведение, на 
държавата и на общината, която фи-
нансира част от него. Зданието беше 
завършено в груб вид с тухлени зидарии 
отпреди, ние изпълнихме довършител-
ните работи. Направени са вертикални 
планировки, канализация, водопроводи, 
обзавеждане. Обектът е готов и за-
вършен. 

Паралелно с изграждането на кор-
пуса завършихме един хотел с 500 лег-
ла в Поморие на мястото на бившата 
Винарска изба и винзавод „Понтика”. 
Съборихме старата сграда и за 200 
дни изградихме нов хотел, който на 
15 юни отвори врати и посрещна ту-
ристи. Там работихме много усилено. 
Инвеститорът е частен, като за СМР 
са вложени 12 млн. лв. Имаше малко съм-
нение от негова страна дали ще успе-

ем да се справим в кратките срокове, 
но ние изпълнихме обекта с много ви-
соко качество и в планирания график. 
Приемателната комисия от 30 души, 
подписващи протокола, нямаше нито 
една забележка за нещо недовършено. 
В бившето мазе, сега подземен етаж, 
направихме винарна и музей на виното. 
В старата сграда имаше едни огромни 
бъчви по 7 т. Ние едва ги извадихме и ги 
пренесохме на друго място. Ремонти-
рахме 6 – 7 от тях и ги върнахме обра-
тно, за да се вижда каква е била винар-
ната, построена преди 90 години. Така 
стана музеят на виното, към който 
има дегустационна зала и конферентна 
зала с 250 места. Хотелът разполага с 
2 ресторанта: основен – за 400 души, 
и барбекю-ресторант със 120 места, 
5 бара, басейн. Изпълнението е много 
луксозно, той наистина е прекрасен. 
Получихме и специална благодарност 
от възложителя. Това е важно, защото 
ние вложихме много труд и желание и се 
гордеем с постигнатия резултат. Ком-
плексът се казва „Феста Виа Понтика“.

Компанията стартира дейността 
си през 2005 г. с екип от трима души. 
С течение на годините се сблъскахме 
с най-различни предизвикателства. С 
общи усилия „Геострой“ АД успя да из-
расне и да се докаже в строителния 
сектор. Благодаря на екипа ми за по-
стоянството, труда, отговорността 
и професионализма, с които подхож-
дат ежедневно в дейността си. За мен 
е успех, че след тринадесет години  
„Гео строй“ АД съумява да осигури рабо-
та на близо 800 специалисти в различни 
направления на строителството.

За нас е чест, че през 2018 г. рабо-
тихме по реконструкцията на Амери-
канския колеж в София. Това е първият 
мащабен проект за преустройство и 
разширение на една от най-старите 
американски образователни институ-
ции извън пределите на САЩ. Нашата 
компания бе избрана след многоетапна 
тръжна процедура. Реализацията на 
проекта бе осъществена благодарение 
на подкрепата от Фондация „Америка 
за България“, Настоятелството на ко-
лежа, други дарители, и започна в края 
на 2016 г., като основното изискване бе 
да работим, без да прекъсваме учебния 
процес. „Геострой“ АД изпълни проекта, 
като запази и цялостния автентичен 
архитектурен стил на сградата. Извър-
шихме реконструкция и преустройство 
на старата постройка, изградихме две 
топли връзки и напълно нов учебен цен-
тър с уютна библиотека. Обновената 
сграда се вписва в обстановката на 
кампуса, допълват я съвременни елемен-
ти съобразно най-добрите изисквания 
за помещения, предназначени за учебния 
процес.

За мен от първостепенно значе-
ние е коректността във всяко едно 
отношение, така дори да срещаме 
трудности при осъществяването на 
целите ни, е по-вероятно да постиг-
нем успех. Въпреки че често сме при-
тиснати от различни обстоятелства 
при изпълнението на нашите проекти, 
не допускам некоректно отношение 
към партньорите ни и винаги се стре-
мя да давам такъв пример и вътре в 
компанията.

Гордея се с проектите, които ни 
обогатяват със солиден опит и ни спло-
тяват като екип. Задачите, които ни 
срещат с предизвикателства, ни карат 
да намираме нестандартни решения, да 
откриваме нови технологии, в крайна 
сметка да реализираме проекта така, 
че да допринася за подобряването на ка-
чеството на живот на хората – това е, 
което търсим. Строителите трябва да 
мислят не само за рентабилността, а и 
за обществената полза – за опазване-
то на околната среда, за устойчивост-
та на дадена сграда или път. Именно 
подобни проекти носят най-голямо удо-
влетворение за мен.

Многоетажният паркинг, който 
изградихме в Пловдив, се намира в 
един луксозен комплекс, изграден от 
„Тирлин” АД, който е с обща застроена 
площ от около 30 хил. кв. м. Съгласно 
ЗУТ, за всички апартаменти, магазини 
и офиси трябва да се осигурят парко-
места. Локацията на комплекса беше 
предизвикателство, тъй като той се 
намира покрай р. Марица.

Подпочвеното ниво на водите е 

на 3 м дълбочина от 
терена. Беше доста 
скъпо да се изгражда 
подземно съоръжение 
във водата и затова 
решихме да направим 
полуподземно ниво га-
ражи и надземна част 
с 32 гаража и 35 парко-
места. За нуждата от 

останалите паркоместа проектирах-
ме и изпълнихме многоетажен паркинг 
на 7 нива за 100 автомобила.

Строителството на това съоръ-
жение не беше никак лесно, защото в 
страната няма добре развита прак-
тика, като изключим, че в търговски-
те комплекси се правят обекти от 
този тип на по 2 – 3 нива. Най-много 
усилия ни отне да изпълним всички 
противопожарни изисквания.

Мислех, че ще срещнем разбира-
не от страна на местните власти. 
Очаквах такова и от финансовите 
институции, които като цяло гледат 
скептично на реализацията на та-
кива съоръжения, тъй като тя не е 
никак евтина. След като бяхме под-
готвили проекта и достигнали до 
етап кота 0, в Пловдив започнаха да 
предоставят информация по програ-
ма JESSICA. По нея се осигуряваха 
кредити за 20 години с ниски лихвени 
проценти. Бенефициент беше община 
Пловдив. Представих всички необхо-
дими документи, за да ни отпуснат 
средства, но те просто достигнаха 
до администрацията и нямаше никак-
во движение. Намери се банка, коя-
то да одобри идеята и да финансира 
изпълнението. Поради спецификата 
на сградата не може да се продават 

паркоместата и затова решихме да 
ги отдаваме под наем.

Изграждането на такъв паркинг 
за нас беше необходимост. В Пловдив 
не съм първият и единственият, кой-
то работи по темата. Трябва да се 
изградят доста многоетажни съоръ-
жения, за да се облекчи паркирането. 
Към момента сериозен проблем е не 
само трафикът в града, но и спира-
нето и престоят – използват се тро-
тоари, зелени площи и т.н. Като цяло 
това е свързано и с манталитета 
на хората, които не искат да дават 
средства за наемане или закупуване 
на паркоместа. Но няма как да се об-
лекчи движението в градовете, ако не 
се изградят много съоръжения. Има 
различни начини за това, като пуб-
лично-частните партньорства (ПЧП) 
например.
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Д-р инж. Петко Николов, изп. директор на „Пътстрой-92“ АД: 

Инж. Николай Чомаковски, изп. директор на 
„Пайп Систем“ АД и член на УС на КСБ: 

Николай Младжов, собственик и управител на „Зет и Ем 
Прайвит Ко.“ ООД: 

Ние сме фирмата, която пър-
ва въведе интегрирана система на 
управление на работните процеси. 
Това са системи, които обединяват 
дейността и носят информация на 
управлението. Седма година ги вне-
дряваме, като сме на 30 – 40% от въз-
можностите им. Всички неща, свър-
зани с дейността – складова база, 
счетоводство, проекти – са части 
от една голяма система, откъдето 
в реално време може да се черпи ин-
формация. Това улеснява дейността 
и намалява намесата на човешкия 
фактор. Въпреки дългия процес на 
внедряване, вече имаме устойчиви 
резултати. Всеки един обект се анализи-
ра в детайли. Така можем да постигнем 
максимално добра цена за инвеститора 
и добър марж за нас. Това е разковничето 
– когато успееш да удовлетвориш кли-
ента, но и ти си доволен от резултата. 
Преди 6 – 7 години стартирахме собст-
вен проектантски екип, който вече ра-
боти на пълни обороти. Сега ние много 
бързо разработваме проекта, даваме на 
инвеститора по няколко опции и проце-
сът се оптимизира. Нещо, което искам 
да споделя, е, че стартирахме работа с 
3D моделиране. Към 3D модела на сгра-
дата искаме да прибавим 4D – модел на 
изпълнение по етапи, и 5D – цена. Когато 
презентираме на клиента, може да му по-
кажем как ще се случи сградата, за колко 
време, на каква стойност. Мечтата ми 
е до 1 година да започнем да подготвяме 
т.нар. интерактивни оферти, каквито 
има на запад, в които конфигурираш все-
ки елемент: фасада, зидария, дограма и 
т.н. Целта е да дадем на инвеститора 
варианти и той да направи свободно 
своя избор. Искаме да работим по про-

зрачен начин, инвеститорът да знае кол-
ко струва всеки елемент, колко е реално 
нетната цена на съответните СМР или 
продукт. Затова смятам, че ние не сме 
типичният строител, а влизаме в роля-
та на истински строителен мениджър. 
Например миналата година ние бяхме 
първата фирма, която убеди застра-
хователите да даваме застраховка за 
цялата електро-механична част на да-
ден проект. Ако има пропуск във ВиК или 
ОВК инсталациите и това създаде про-
блем на съответния обект, ние даваме 
застраховка от наша страна на самия 
инвеститор, която е до 3 млн. евро, като 
еднократното събитие е до 200 хил. 
евро в една от най-големите компании 
– „Дженерали“. Ние работим така: като 
свършим работата и за 10 години има 
някаква щета, клиентът ще има дейст-
ваща полица, която да я покрие. Ако има 
някакъв проблем, ние ще го отстраним, 
но щетите се поемат от застраховка-
та. Вместо стандартната 5-годишна, 
изискуема по ЗУТ, ние даваме двойна та-
кава, и то нотариално заверена.

Го л я м а т а  н а -
града в категория 
„Качество”, която 
получихме по време 
на Четвъртия го-
дишен бал на Кон-
ф е дераци я т а  н а 
работодателите 
и индустриалците 
в България (КРИБ), 
е голямо признание 
както лично за мен, 
така и за цялата компания, за всички 
служители, които работят за „Зет 
и Ем Прайвит Ко.” ООД в България, 
в Македония и в другите ни офиси. 
Няма да крия, че наистина е много 
приятно човек да получава таки-
ва престижни отличия. Наградата 
е още по-специална, защото ни бе 
връчена лично от премиера Бойко 
Борисов.

Смятам, че спечелването на 
този приз не е случайно, тъй като 
компанията представлява два го-
леми международни концерна – 
ThyssenKrupp Fordertechnik (Герма-
ния) и Hitachi Construction Machinery 
(Япония). Тяхната продукция е си-
ноним на високо качество. Нашата 
задача е да поддържаме това ниво и 
да предоставяме стойностни услуги 
както в търговската, така и в сер-
визната част. Покриваме целия ци-
къл и явно се справяме добре в това, 
което правим. Резултатът е именно 
тази награда.

Предизвикателство е работата 
с двата концерна, които споменах. 
Те са колкото еднакви, толкова и 
различни – като начин на мислене и 
манталитет. Всичко това изисква 
изключителен професионализъм и 
гъвкавост от страна на служители-

те на „Зет и Ем Прайвит Ко.” ООД.
Един от трудните етапи в исто-

рията на компанията ни беше, когато 
в продължение на 15 месеца трябва-
ше да чакаме одобрение от големия 
японски концерн Hitachi Construction 
Machinery, с който впоследствие 
започнахме работа. Характерно за 
японските фирми е да проверяват об-
стойно своите партньори в различ-
ните страни. В случая ставаше въ-
прос за България и Македония, като 
този тест продължи малко по-дълго. 
Когато спечелиш доверието на япо-
нците, работата става приятна, а 
и винаги можеш да научиш нещо от 
тях. Знаете, че освен в строител-
ния, работим усилено и в минния сек-
тор. Тази наша дейност е свързана 
с германския концерн ThyssenKrupp 
Fordertechnik. Спомням си момента, в 
който реализирахме един от знакови-
те проекти за минодобив в България 
– циклично-поточната технология за 
извоз на откривка, на стойност 80 
млн. долара.

Разбирате, че работата ни е 
свързана както с много положителни 
емоции, така и със стресови ситу-
ации. Отговорността е голяма. Въ-
просът е да не се приемаш прекалено 
сериозно.

„Пътстрой-92“ е създадена през 
1993 г.  с постановление на Ми-
нистерския съвет за направление 
„Строителство“ от Главно управле-
ние на пътищата, сега АПИ, и за-
почва своето развитие в рамките 
на столицата и София-област. През 
2008 г. дружеството е придобито от 
групата „Гео техмин“.

Тайната на успеха на първо мяс-
то е качеството. Това е и мотото 

на „Пътстрой-92“  АД: 
„Ниско строителство. 
Високо качество.“ Много 
е важно, че ние не делим 
обектите на малък и го-
лям или на приоритетен 
и неприоритетен. Вина-
ги сме се стремили, не-
зависимо от това колко 
сложен е един проект и 
къде се намира – дали е 
мащабна инвестиция на 

Агенция „Пътна инфраструктура“ 
(АПИ) или обект в малка община, да 
го изпълняваме с най-високо качест-
во, без да правим компромис с цената 
или ресурсите на фирмата. Полага-
ме еднакви усилия, независимо дали 
стойността на проекта е 10 хил. лв., 
или 10 млн. лв., важно е работата да 
бъде свършена добре. Един общински 
път е толкова значим за местното 
население, колкото и магистрала от 
национално значение. Поемем ли ан-

гажимент да изградим даден обект, 
винаги го правим с максимално висо-
ко качество съгласно нормативните 
изисквания.

Чувстваме се горди с всеки из-
пълнен проект, защото няма такъв, 
който да не е бил достатъчно инте-
ресен и предизвикателен за нас. Все-
ки обект е стъпка към прогрес, ценен 
опит и утвърждаване на името ни на 
пазара. През годините „Пътстрой-92“ 
е участвало самостоятелно или в 
партньорство с други строителни 
компании в реализирането на едни 
от най-важните за пътната инфра-
структура на България проекти, осъ-
ществени по програмите за изграж-
дане на автомагистрали в България, 
„Транзитни пътища“, ФАР, ИСПА, ОП 
„Транспорт 2007 – 2013“ и ОП „Реги-
онално развитие 2007 – 2013“, и за 
трансгранично сътрудничество. 
Сред по-големите проекти, които 
сме реализирали самостоятелно, са 

„Мездра – Ботевград“, „Мизия – Оря-
хово“, „Монтана – Лом“, участъци от 
АМ „Хемус“, пътен възел „Правец“ и 
др. Мащабни обекти, които сме осъ-
ществили в партньорство, са лот 1 и 
лот 2 на АМ „Струма“, „София – Пир-
доп“, „Луковит – Червен бряг – Кнежа“ 
и булевардите в столицата „Никола 
Габровски“, „Даниел Николаев“, „П. Ю. 
Тодоров“, „Акад. Иван Гешов“ и др. На 
някои от споменатите за пръв път 
сме прилагали нови технологии. На-
пример през 1995 г. на отсечките 
на АМ „Хемус“ приложихме армирани 
насипи, нещо, което не беше пра-
вено дотогава в България. При ре-
хабилитацията и реконструкцията 
на „Луковит – Червен бряг – Кнежа“ 
бяхме една от първите фирми, която 
използва машина за студено рецикли-
ране. Непрекъснато опитваме нови 
методи на работа и материали, за 
да сме конкурентни и да повишаваме 
качеството.
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Страниците подготви
Мартин Славчев 

На 27 април в сградата на 
Камарата на строителите 
в България (КСБ) се проведе 
Общо годишно отчетно-избор-
но събрание на Националния 
клуб на строителите ветера-
ни (НКСВ). На него присъства-
ха над 50 делегати от цялата 
страна.

Събранието бе открито от 
председателя на УС на НКСВ 
инж. Тодор Топалски. „Отчет-
но-изборното събрание съвпада 
с един празничен повод – 5-ата 
годишнина от учредяването на 
клуба. Той е голямо завоевание 
на българските строители. В 

него членува елитната част 
от хората, участвали в съз-
даването на строителната 
мощ на България“, заяви инж. 
Топалски. „От името на всички 
членове на клуба изказвам бла-
годарност към КСБ за подкре-
пата, която ни оказва“, допълни 
още той.

„Ръководството на КСБ 
оценява Вашата работа. Във 
Вас виждаме не само спомена 
за героизма при изграждането 
на големите национални обек-
ти, а и този дух, който трябва 
да предаваме на поколенията“, 
сподели изп. директор на КСБ 
инж. Мирослав Мазнев, който 
бе официален гост на събра-
нието. Той прочете поздрави-

телен адрес от председателя 
на УС на КСБ инж. Илиян Тер-
зиев. „Приемете от името на 
Управителния съвет на Кама-
рата на строителите в Бълга-
рия и лично от мое име най-сър-
дечни поздравления по случай 
5-ата годишнина от учредява-
нето на Националния клуб на 
строителите ветерани. Вие 
сте хората, от които сме се 
учили при първите ни стъпки в 
областта на строителство-
то. Сред Вашите членове са 
и уважаваните преподаватели 
от УАСГ, ВСУ и другите висши 
строителни училища в Бълга-
рия. За КСБ Вие сте безценен 
източник на знания и опит, 
партньор и приятел. Използвам 

случая да Ви уверя, че Нацио-
налният клуб на строителите 
ветерани може да разчита на 
подкрепата на КСБ. Пожелавам 
на Вас и на всички членове на 
НКСВ здраве, щастие, дълголе-
тие и още много нови успеш-
ни инициативи!“, се посочва в 
поздравителния адрес.

Ренета Николова, прокурист 
и гл. редактор на в. „Строител“, 
връчи поздравителен адрес от 
инж. Пламен Пергелов, предсе-
дател на СД. „Приемете най-
искрени поздрави от Съвета 
на директорите и екипа на в. 
„Строител“ по случай 5-годиш-
ния юбилей от учредяването на 
НКСВ. Сътрудничеството меж-
ду в. „Строител“ и НКСВ се раз-

ви през годините. Членовете 
на Националния клуб на стро-
ителите ветерани са уважа-
вани гости на страниците на 
най-авторитетното браншово 
издание, а материалите, които 
подготвят, са сред най-чете-
ните. Пожелаваме Ви от сърце 
здраве и късмет, още много ус-
пехи на НКСВ! И нека да имате 
поводи за радост и удовлетво-
рение от постигнатото“, се 
казва в поздравителния адрес 
от СД на в. „Строител“.

По време на събранието 
членовете на клуба получиха 
книгата албум „5 години НКСВ“, 
реализирана с подкрепата 
на КСБ, издание на „Вестник 
Строител“ ЕАД. 

Инж. Тодор Топалски, председател на УС на НКСВ: Инж. Виктор Шарков, първи зам.-председател на НКСВ:

И д е я т а  з а 
учредяване  на 
НКСВ се зароди 
в първите години 
след обнародва-
нето на Закона 
за Камарата на 
с т р о и т е л и т е 
(ЗКС). Строите-
лите на България 
от втората по-
ловина на XX век 
бяха позабравени, 

а заслужаваха повече внимание и уваже-
ние за това, което са сътворили и оста-
вили на бъдещите поколения.

Предложението на инж. Виктор Шар-
ков за учредяване на НКСВ бе възприето 
от инж. Иван Стоянов, акад. Ячко Иванов, 
инж. Кирил Американов и инж. Никола Ва-
силев. С подкрепата на ръководството 
на КСБ инициаторите организираха про-
веждането на Учредително събрание.

На 29 март 2013 г. 64 делегати, вете-
рани строители от цялата страна, в при-
съствието на тогавашния председател 
на УС на КСБ – инж. Светослав Глосов, 
и изп. директор инж. Иван Бойков учре-
диха НКСВ към КСБ и приеха свой Устав. 
За първи председател на клуба бе избран 
най-възрастният строител ветеран Па-
вел Боянов.

Клубът бе регистриран в съда по 
Закона за юридическите лица с несто-
панска цел. Членове могат да бъдат де-
еспособни физически лица без разлика на 
раса, пол, вероизповедание, гражданство 
и политически възгледи – инженери, архи-
текти, проектанти, геодезисти, техни-
ци, служители, работници и всички други 
специалисти и категории от бранша.

Учредяването на НКСВ е голямо за-
воевание на българските строители. В 
него членува елитната част от хората, 

създали инженерната мощ на България, 
опитът и авторитетът на които и днес 
са пример за младите.

Вече има няколко членове на НКСВ, 
които са удостоени със званието „Поче-
тен гражданин”. Ще продължим да рабо-
тим в тази насока и в бъдеще. По този 
начин ще отдадем заслуженото призна-
ние на строителите в цяла България.

За мен бе огромна чест да бъда удос-
тоен със званието „Почетен гражданин 
на Враца” точно на 1 юни, когато е праз-
никът на града. Благодаря на ръковод-
ството на община Враца и на общест-
веността за престижното отличие и за 
признанието за моя труд. Този приз е и за 
всички строители на Враца. Чрез своята 
работа у нас и в чужбина те доказаха, 
че изпълняват проектите качествено и 
отговорно. Всички ние ще продължим да 
даваме приноса си за развитието и прос-
перитета на града.

Номинацията за почетен гражданин 
беше направена от името на Камарата 
на строителите в България (КСБ), Нацио-
налния клуб на строителите ветерани 
(НКСВ), Областното представителство 
на КСБ във Враца и Регионалния клуб на 
строителите ветерани, Дома на наука-
та и техниката – Враца, Регионалните 
колегии на Камарата на архитектите в 
България (КАБ) и Камарата на инженери-
те в инженерното проектиране (КИИП).

Официалното писмо до кмета на Вра-
ца беше подписано от председателя на 
УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, първия 
зам.-председател на НКСВ инж. Виктор 
Шарков, председателя на ОП на КСБ – 
Враца, инж. Росен Дудушки, инж. Евелина 
Васкова от Дома на науката и техника-
та, арх. Калина Мерудийска от Регионал-
ната колегия на КАБ, инж. Людмила Стоя-
нова, председател на РК на КИИП, и Иван 
Горанов, председател на РК на НКСВ.

Една от главните ни 
цели е учредяване на нови 
клубове и секции там, 
където има възможност. 
Приоритет е и привлича-
нето на членове и най-ве-
че на работещи наши ко-
леги, които се чувстват 
ветерани в строител-
ството, проектирането 
и науката, независимо от 
тяхното професионално 
образование. Ключово ще 
е да печелим доверието и 
уважението на общински-
те власти, за да използ-
ват нашия опит и знания. За нас е важно 
да продължим да участваме във всички 
мероприятия на КСБ и в. „Строител”. Да 
даваме експертни мнения и предложения 
по въпроси в областта на науката, об-
разованието, проектирането, строител-
ството и промените в законодателство-
то, ако такива ни бъдат възложени. Сред 
задачите ни е да обединяваме гилдията, 
да спомагаме за взаимното уважение 
между колегите от различни етноси и с 
различни политически и религиозни убеж-
дения. Да утвърждаваме уважението и 
приемствеността между поколенията, 
за да изпълним девиза на нашия велик въз-
рожденец Георги Сава Раковски: „Бащин 
дом недей забравя, традициите недей 
изоставя”. 

Колективът на в. „Строител” също 
има заслуга за учредяването на НКСВ и 
клубовете в различните райони на стра-
ната. Всички учредителни събрания бяха 
отразени във вестника. Контактите ни 
са ежедневни. При възможност всички 
мероприятия на НКСВ и на регионалните 
клубове намират място в изданието. Във 
всеки брой има по една, а в някои случаи 
и повече страници за НКСВ. Ежемесечно 

се публикуват поздравителни адреси за 
строителите ветерани, навършили кръг-
ли годишнини. Всички председатели на 
РКСВ редовно получават в. „Строител”. 

От тази трибуна искам да изкажа 
нашата голяма благодарност към пред-
седателя на Съвета на директорите на 
„Вестник Строител” ЕАД инж. Пламен 
Пергелов, към главния редактор и проку-
рист Ренета Николова и към целия екип 
на изданието за вниманието и уважение-
то, което оказват на НКСВ и клубовете 
по места. Вестник „Строител” издаде и 
книгата албум „5 години НКСВ”.

Нашето сътрудничество до момента 
с НТС по строителството, КАБ, КИИП и 
другите браншови организации можем да 
определим като успешно. Контактите ни 
са на регионално и национално ниво. За-
едно с местните структури направихме 
предложения до Общинските съвети за 
присъждане на званието „Почетен граж-
данин”. По инициатива на проф. Добрин 
Денев съвместно с НКСВ, КСБ, УАСГ, НТС 
по строителството, КАБ, САБ, КИИП сме 
подготвили предложение до Столичната 
община за именуване на улици на пионери-
те на висшето строително образование. 

Снимки в. „Строител“
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Доц. д-р инж. Георги Годинячки, председател на секция „Строителна наука и образование” към НКСВ и 
член на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС: 

Проф. д-р инж. Димитър Назърски, зам.-председател на 
секция „Строителна наука и образование” към НКСВ:

Проф. д-р инж. Тодор Бараков, член на секция „Строителна 
наука и образование” към НКСВ и преподавател в УАСГ:

Нямах предварителна нагла-
са, нито амбиции да поема ръко-
водството на секцията. Скоро 
след като прекратих трудовите 
си отношения с Висшето стро-
ително училище „Любен Караве-
лов”, където премина целият ми 
трудов стаж до август 2017 г., 
станах член на „Строителна 
наука и образование” към НКСВ. 
На годишното събрание на сек-
цията, което се проведе през 
март 2018 г., бях предложен и 
избран за неин председател. 
Ръководството на НКСВ също 
подкрепяше моята кандидатура 
и това беше изразено на събра-
нието от инж. Виктор Шарков, 
първи зам.-председател на УС 
на НКСВ. 

В „Строителна наука и об-
разование” членуват над 70 

преподаватели, предимно от 
Университета по архитектура, 
строителство и геодезия, и как-
то казах на събранието, всеки 
един от тях би могъл да поеме 

председателския пост. След 
като изразих своето мнение и 
представих накратко професио-
налното си развитие, бяха на-
правени няколко изказвания, от 
които усетих доверие към мен 
от страна на колегите в сек-
цията, и затова се съгласих да 
стана неин председател. 

Считам, че от създаването 
на секцията под ръководство-
то на досегашния председател 
проф. д-р инж. Добрин Денев тя 
се е развивала успешно и са ре-
ализирани редица инициативи, 
които са допринесли за нейното 
утвърждаване. Ние възнамеря-
ваме да продължим работа в съ-
щото направление, като ще се 
ръководим от основните цели 
и задачи, заложени в Устава на 
НКСВ. 

С двамата зам.-председа-
тели на секция „Строителна 
наука и образование” – проф. 
д-р инж. Димитър Назърски и 
проф. д.н. инж. Румен Арсов, 
сме обсъждали нашите вижда-
ния за бъдещата дейност и сме 
разпределили своите конкрет-
ни ангажименти по изпълнява-
ните задачи.

Във ВСУ „Любен Каравелов” 
постъпих през 1977 г. и от то-
гава до настоящия момент по-
знавам много добре дейността 
и историята му. В далечната 
1998 г. бях обикновен препода-
вател. Тогава членовете на Ака-
демичния съвет ме издигнаха на 
поста зам.-ректор. През януари 
2003 г. след избор от Общото 
събрание поех първия си рек-
торски мандат, а през декем-

ври 2012 г. приключи третият 
ми мандат, т.е. почти десет 
години носих цялостната упра-
вленска отговорност като рек-
тор на ВСУ. Това беше един от 
най-трудните периоди на висше-
то училище, защото беше след 
неговото девоенизиране, и от 
едно учебно заведение, което го 
очакваше закриване, трябваше 
да се изгради нова структура – 
с хабилитирани преподаватели, 
финансово устойчива, акреди-
тирана от Националната аген-
ция за оценяване и акредитация, 
способна да оцелее в пазарна 
среда в условията на силна кон-
куренция. Непосредствено след 
периода ми на ректор реализи-
рах и един мандат като декан на 
Строителния факултет от 2013 
до 2017 г.

Според директивите на ЕС, след 
2020 г. сградите в България, както жи-
лищните, така и обществените, трябва 
да бъдат с клас А по енергийна ефектив-
ност. Поради тази причина страните 
членки вече се насочват към проекти-
рането на нови, както и към обновява-
нето на съществуващи здания, с което 
да се подобряват топлоизолационните 
способности на конструкциите. Също 
така се оптимизира енергоемкостта 
на инсталациите – отоплителни, кли-
матични, електронагревателни уреди и 
т.н. Набляга се на използването на въз-
обновяеми енергийни източници, като 
ветрогенератори, слънчеви панели, би-
омаса. 

Положително е, че в България от ня-
колко години престана да се прилага 
практиката за саниране „на парче“ – само 
на отделни сгради или части от сгради. 
Преди всеки сам обновяваше своето жи-
лище, без да знае какво постига с това. 
Работеше се предимно с алпинисти. 
Нямам нищо лично против тяхната дей-
ност, но тя е неконтролируема. Алпинис-
тът не се труди на скеле или с подвижна 
платформа, а разчита само на люлката. 
Когато дюбелира топлоизолационните 
плоскости, той не може да достигне до 
основата на тухлената зидария или на 
бетона. Пробива се до 1-2 см, а дълбочи-
ната трябва да бъде поне 3 см. Така при 
ураганни ветрове, каквито има и в Бълга-
рия, топлоизолацията не може да остане 
стабилна. 

Изпълнението на НПЕЕМЖС започна 
през 2015 г. от едропанелните сгради, а 

впоследствие включи тези с едроплощен 
кофраж, пакетно повдигани плочи, пълзящ 
кофраж и стигна до монолитните кон-
струкции. При тази програма държавата 
осигури финансите, които отиват към 
общините. Те от своя страна сключват 
договори със сдруженията на собствени-
ците и с фирмите изпълнители. На тези 
компании се дават съответните проек-
ти. Но някои от документите са изгот-
вени преди повече от три години, когато 
нормите все още бяха с различни харак-
теристики на ограждащите конструк-
ции. Например коефициентът на топлоп-
реминаване на стените беше 0,5, а сега е 
0,28. Затова проектите следва да бъдат 
актуализирани. От там нататък про-
цесът зависи от компетентността на 
работниците и от тяхната техническа 
осигуреност със скелета, подемници и др. 

Във всички случаи процесът за енер-
гийно обновяване на сградите трябва 
да продължи. Предполагам, че в бъдеще 
ще има и някакъв процент дофинансира-
не от страна на гражданите. Участни-
ците – проектантите, изпълнителите, 
общините, Дирекцията за национален 
строителен контрол и др., трябва добре 
да познават своята част от работата. 
Само в този случай може да се получи ви-
соко качество на изпълнените проекти и 
експлоатационна надеждност и дългот-
райност. 

Имаме примера на страни като Ав-
стрия и Германия, където подобно енер-
гийно обновяване е започнато преди по-
вече от 40 години и санираните сгради 
имат дълъг живот.

Моят баща беше строителен работ-
ник и си харесваше професията. Той ме 
насочи да уча в бившия техникум във Ве-
лико Търново, сега ПГСАГ „Ангел Попов”. 
Двама габровци се дипломирахме там. 
Реших да не спирам дотук, а да продължа 
следването си в Инженерно-строителния 
институт (ИСИ), сега Университет по 
архитектура, строителство и геодезия 
(УАСГ). Желанието ми се осъществи и 
бях приет в специалност „Промишлено и 
гражданско строителство” – най-хуба-
вата в нашия ВУЗ. Завърших през 1970 г. 
като първи отличник на випуска. Имах 
право на разпределение. Избрах да по-
стъпя на работа в „Главпроект” – инсти-
тут, съставен от най-добрите инженери 
в областта на проектирането на строи-
телни конструкции. 

Тъй като още не бях ходил войник, 
след известно време трябваше да по-
стъпя в казармата. Поради редица об-
стоятелства не можех да вляза в армей-
ските поделения, а трябваше да бъда в 
Строителни войски. Избрах да отида в 
моя роден град Габрово, където тъкмо 
беше започнала да се изгражда втората 
в България пречиствателна станция за 
питейна вода и се търсеше строителен 
инженер. Смятам, че попаднах на мяс-
тото си. За година и половина, време-
то, през което отбивах военна служба, 
участвах в цялата реализация – от осно-
вите до покрива на съоръжението. Това 
беше изключително добър професионален 
опит за мен. След студентската скамей-
ка минах през строителната площадка, 
за да участвам пряко в изпълнението на 
масивните конструкции. 

През това време си позволих да на-
правя девет рационализаторски пред-
ложения. ГУСВ оцени този мой принос и 
ме изпратиха на безплатна екскурзия в 
бившия Съветски съюз. Посетих Мос-
ква, Ленинград (сега Санкт Петербург) 
и Рига, където се започваха редица ма-
щабни строителни проекти. 

С моята съпруга решихме да се премес-
тим да живеем и работим в Габрово. Бях 
приет в местната проектантска органи-
зация. Следващите девет години прекарах 
в родния си град, където успях да проекти-
рам над сто сгради. Това ми даде възмож-
ността да усетя красотата от създава-
нето на строителното съоръжение. 

През 1979 г. бях убеден, че трябва да 
потърся нов път за своето професионал-
но развитие. Дойдох в София, спечелих 
конкурс в УАСГ и станах асистент в ка-
тедра „Масивни конструкции” – мечта за 
всеки, който иска да се занимава с наука 
в областта на строителството. Вече 
близо 40 години съм част от преподава-
телския екип на УАСГ. Минал съм по ця-
лата стълбица – бил съм старши, главен 
асистент, доцент и професор. Един ман-
дат бях зам.-декан и един мандат декан 
на Строителния факултет, два мандата 
бях ръководител-катедра, три мандата 
бях член, зам.-председател и председа-
тел на Специализирания научен съвет 
на Висшата атестационна комисия към 
Министерския съвет. Положил съм мак-
симални усилия за създаването на една 
по-добра среда за обучение на студенти 
по строително инженерство. 

Разбира се, идва момент, в който 
човек трябва да сложи някакъв край на 
научната кариера. Сега съм пенсионер и 
водя лекции като хоноруван преподава-
тел в УАСГ. Да бъда сред младите хора, 
ме зарежда. Бил съм дипломен ръководи-
тел на над 400 студенти от цял свят, а 
съм обучил над 4000.      

В моя професионален път има око-
ло 400 сгради и съоръжения, които съм 
създал. Те са в най-различни направления 
– високи, жилищни, подпорни стени, мо-
стове и др. 
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Продължение от бр. 51

Национални политики. 

Законодателство за устой-

чиво развитие в сферата 

на строителството в 

България

Държавите членки, в 
т.ч. и България, адекват-
но обновяват национални-
те си законодателства 
и формират политики в 
отделните стратегиче-
ски направления, особено 
успешно в онези, за които 
има поети конкретни ан-
гажименти пред Съюза. 
Точно в тези направления 
на ниво европейско право 
подчертано са интегрира-
ни целите на устойчивото 
развитие. Едновременно с 
това не може да се прене-
брегне фактът, че проце-
сът на сближаване е сло-
жен и е повлиян, от една 
страна, от социално-ико-
номическите различия, от 
друга, от специфичните 
национални особености 
на всяка държава. 

През последните го-
дини в сектор „Стро-
ителство” в България 
все по-често се говори и 
пише за „устойчиво стро-
ителство”, „устойчиви 
сгради”, „устойчива ар-
хитектура”, „устойчиви 
обитаеми пространства”, 
„трансформация на стро-
ителната индустрия към 
устойчивост”. За послед-
ните 15 години национал-
ното законодателство за 
проектиране, изпълнение и 
поддържане на строежите 
беше поетапно хармони-
зирано в съответствие с 
изискванията на европей-
ското, вкл. през послед-
ните години се въведоха 
редица технически и дру-
ги норми с насоченост към 
устойчивост в развитие-
то на икономическите, 
социалните и екологични-
те процеси. Именно тези 
технически стандарти оп-
ределят европейските па-
раметри за устойчивост 
в отделни области на тех-
никата: при определяне на 
необходимата енергия за 
сградите, при производ-
ството и употребата на 
продуктовата гама от 
строителни материали, 
при сградната автомати-
зация, достъпността, по-
жарната безопасност, мо-
ниторинга и управлението 
на процесите за разпрос-
транение на топлина и 
студ в сградите, процеси-
те на вентилиране и при 
материалите, които се 
монтират в инсталации-
те за оползотворяване на 
енергията от възобновя-
еми източници. Едновре-
менно с хармонизацията с 

европейските директиви и 
стандарти техническата 
нормативна уредба на Бъл-
гария адекватно се допъл-
ва с национални приложе-
ния на база постиженията 
на българската наука. 

Основополагащият 
документ, с който се 
създадоха условия за хар-
монизирана система от 
общи европейски правила 
в строителната индус-
трия и свободна употре-
ба на строителни проду-
кти по предназначението 
им в цялата Общност, е 
Директива 89/106/ЕИО, 
съответно Регламент 
№305/2011. Разпоредбите 
на регламента са отра-
зени в редица български 
закони и наредби, най-
осезателно в Закона за 
устройство на терито-
рията (ЗУТ), в Закона за 
техническите изисквания 
към продуктите (ЗТИП) и 
в подзаконовите норма-
тивни актове за тяхното 
прилагане, в секторното 
законодателство по окол-
на среда, енергетика и 
енергийна ефективност. 
Изпълнението на основни-
те изисквания към стро-
ежите (в т.ч. сградите) е 
обезпечено с широк пакет 
от технически наредби за 
прилагане на ЗУТ и те са 
засегнати в някои други 
закони и наредби за тяхно-
то прилагане. Обвързани 
разпоредби се съдържат в:

 - Закона за енергийна-
та ефективност; 

- Закона за енергията 
от възобновяеми източ-
ници; 

- ЗТИП; 
- Закона за здравето; 
- Закона за опазване на 

околната среда; 
- Закона за защита на 

потребителите; 
- Закона за стандарти-

зацията; 
- Закона за защита от 

шум в околната среда и др.
Със ЗУТ са определени 

ключовите разпоредби, с 
които се въвежда комплек-
сен подход и принципните 

изисквания и аспекти за 
планиране, проектиране, 
изграждане и поддържане 
на устойчиви строежи – 
сгради и строителни съ-
оръжения. Строежите се 
проектират, изпълняват 
и поддържат в съответ-
ствие с изискванията на 
нормативните актове и 
техническите специфика-
ции – Еврокодовата сис-
тема за проектиране на 
видовете строителни кон-
струкции, хармонизирани-
те европейски стандарти, 
европейските технически 
оценки и др. 

Изпълнението на чл. 
169 от ЗУТ поражда из-
исквания за всеки етап 
от живота на сградата 
– планиране, проектиране, 
изграждане, поддържане и 
експлоатация, и разруша-
ване. Тези изискванията 
трябва да се изпълняват 
през целия жизнен цикъл 
на сградата. Основната 
европейска философия за 
осигуряване на безопас-
ност и комфорт на обита-
телите на строежите е, 
че нормативните изисква-
ния се прилагат не само по 
време на проектирането 
и изграждането на стро-
ежите, но и през целия екс-
плоатационен период.

Нормативните усло-
вия за безопасен и устой-
чив строеж включват: 
вложените строителни 
продукти в зависимост 
от предвижданата за тях 
употреба да притежават 
подходящи характерис-
тики и експлоатационни 
показатели за строежи-
те, в които се вграждат, 
монтират, поставят или 
инсталират, и при пра-
вилно проектиране и из-
граждане на строежите 
трябва да удовлетворя-
ват основните изисквания 
към тях в продължение на 
икономически обоснован 
експлоатационен срок. С 
чл. 169 от ЗУТ са въведе-
ни от Регламент 305/2011 
7-те основни изисквания: 
Механично съпротивление 

и устойчивост; Безопас-
ност в случай на пожар; 
Хигиена, здраве и околна 
среда; Достъпност и без-
опасна експлоатация; За-
щита от шум; Енергийна 
ефективност – икономия 
на енергия и топлосъх-
ранение, и Устойчиво из-
ползване на природните 
ресурси: 

а) повторно използване 
или рециклиране на стро-
ежите, техните матери-
али и части след разруша-
ване; 

б) трайност на стро-
ежите; 

в) използване на еко-
логично съвместими при-
родни суровини и вторични 
материали в строежите. 

Също в ЗУТ е даде-
на легална законова де-
финиция на понятието 
„икономически обоснован 
експлоатационен срок”, 
което се базира на тъл-
кувателните документи 
на директивата за про-
дуктите: „Икономически 
обоснован експлоатацио-
нен срок“ ЗТИП е перио-
дът, през който строежът 
трябва да бъде поддържан 
на необходимото ниво за 
изпълнение на основни-
те изисквания по чл. 169, 
с отчитане на всички 
разходи за проектиране, 

строителство и експлоа-
тация, на рисковете и по-
следствията от аварии по 
време на експлоатацията 
и на покриващите тези ри-
скове застраховки, на раз-
ходите за инспектиране, 
за текуща поддръжка, об-
служване и ремонт, както 
и отчитане на местополо-
жението и въздействието 
на околната среда върху 
строежа.

Определенията от Ре-
гламент 305/2011, Дирек-
тива 2010/31 и Директива 
2012/27 за жизнен цикъл и 
оптимални разходи са въ-
ведени в националните на-
редби: държавите членки 
отговарят за определяне-
то на минимални изисква-
ния за енергийните харак-
теристики на сградите и 
на сградните компоненти. 
Тези изисквания следва да 
бъдат определени с оглед 
постигане на оптимален 
баланс между разходите 
за необходимите инвести-
ции и спестените разходи 
за енергия през жизнения 
цикъл на сградата. „Равни-
ще на оптимални разходи“ 
означава енергийните ха-
рактеристики, които во-
дят до най-ниски разходи 
по време на прогнозирания 
икономически жизнен ци-
къл. Тези най-ниски разходи 
се определят с отчитане 
разходите за инвестиции, 
свързани с енергията, 
както и с разходите за 
поддръжка и експлоата-
ционните разходи. Всичко 
това показва, че в българ-
ското законодателство 
са поставени минимални 
технически нива на пока-
зателите за устойчивост 
(безопасност, енергийна 
ефективност и дългот-
райност), които харак-
теризират сградата. За 
оценяване на устойчиво-
то използване на ресур-
сите и на въздействие-
то на строежите върху 
околната среда следва да 
се използват екологични 
декларации за продукти, 
когато съществуват та-
кива, а когато е възможно, 
следва да бъдат прилага-

ни единни европейски ме-
тоди за установяване на 
съответствие с основни-
те изисквания. С техни-
ческите норми и правила, 
уредени в подзаконовите 
актове, са въведени про-
цедури и ред за изчисления  
и/или оценки за определяне 
на количествените и ка-
чествените измерения на 
техническите показатели, 
които трябва да бъдат по-
стигнати със строежа на 
сградата, с което да се 
гарантира едно минимал-
но ниво на устойчивост. 
Инвестиционният стро-
ителен процес на сгради 
и взаимоотношенията на 
участниците в него са ре-
гламентирани със същия 
закон – ЗУТ, с отчитане 
на правилата и норма-
тивните актове по при-
лагането на специалните 
закони. Съгласно действа-
щите разпоредби на ЗУТ 
техническите проекти на 
сградите задължително 
се оценяват за съответ-
ствие с изискванията по 
чл. 169. Тази оценка е клю-
чова с това, че удостове-
рява комплексното изпъл-
нение на седемте основни 
изисквания към сградите, 
с което се гарантира на 
проектно ниво покрива-
нето на минималните 
технически изисквания за 
устойчивост през периода 
на икономически обоснова-
ния в проекта експлоата-
ционен срок на сградата.

Техническият паспорт 
има специално значение 
за сградата. Това е така, 
защото в общ документ 
– на едно място, са удос-
товерени всички основ-
ни обемно-планировъчни, 
функционални и техниче-
ски характеристики на 
сградата, както и че за 
новопостроената сграда 
са изпълнени основните 
изисквания по чл. 169 от 
ЗУТ. По такъв начин се 
гарантира, че излизайки 
на пазара на недвижими-
те имоти, тази сграда е 
носимоспособна и дълго-
трайна, пожарообезопасе-
на, безшумна, безопасна 
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за своите обитатели и 
осигурява хигиенна и здра-
вословна вътрешна среда, 
достъпна и енергийно-
ефективна – съхраняваща 
топлината на енергийни-
те ресурси единствено за 
комфорта на хората, кои-
то живеят или работят в 
сградата. 

Строежите като цяло 
и като отделни части 
трябва да са годни за 
предвидената за тях упо-
треба, като по-специално 
се вземат предвид здраве-
то и безопасността на ли-
цата, участващи в целия 
жизнен цикъл. При усло-
вие че е налице нормално 
поддържане, строежите 
трябва да отговарят на 
тези основни изисквания 
в продължение на един 
икономически обоснован 
период на експлоатация.

В съответствие със 
Закона за енергийната 
ефективност и Наредба 
№7 за енергийна ефек-
тивност в сгради са оп-
ределени: минималните 

изисквания за енергийна 
ефективност на жилищни 
сгради и на сгради за об-
ществено обслужване и 
начините за изразяване на 
техническите изисквания 
към енергийните характе-
ристики на сградите; ме-
тодиката за изчисляване 
на показателите за раз-
ход на енергия и на енер-
гийните характеристики 
на сградите; граничните 
стойности на интегри-
рания енергиен показател 
„специфичен годишен раз-
ход на първична енергия“ 
в kWh/m2, определени със 
скалата на класовете на 
енергопотребление; рефе-
рентните стойности на 
коефициента на топлопре-
минаване през сградните 
ограждащи конструкции 
и елементи; изисквания-

та за влагоустойчивост, 
въздухопропускливост, 
водонепропускливост и 
слънцезащита през лет-
ния период; техническите 
изисквания по отношение 
на ефективността на ге-
нераторите на топлина/
студ в сградите, включи-
телно на децентрализира-
ните системи за оползо-
творяване на енергията 
от възобновяеми източ-
ници. Въведени са стойно-
сти за отделните класове 
за енергопотребление от 
„A” до „G” от скала за енер-
гопотребление, съгласно 
която – на база достигна-
то ниво на енергопотреб-
ление, съответстващо 
на интегрираната енер-
гийна характеристика  
kWh/m2 – сградите в Бъл-
гария могат да се класи-
фицират на всеки етап 
от жизнения си цикъл. С 
Наредба №Е-РД-04-1 от 
2016 г. за обследване за 
енергийна ефективност, 
сертифициране и оценка 
на енергийните спестя-

вания на сгради са опреде-
лени условията и редът за 
издаване на сертификати 
за проектни енергийни ха-
рактеристики, както и за 
издаване на сертификати 
за енергийни характерис-
тики на сгради и части от 
сгради в експлоатация.

Предвид значимостта 
на проблема с устойчиво-
то строителство в Бъл-
гария Българският инсти-
тут за стандартизация 
учреди Национален тех-
нически комитет БИС/ТК 
101 „Устойчиво строител-
ство“. Националният тех-
нически комитет действа 
като огледален на CEN/TC 
350.

От направения преглед 
на основните моменти от 
законодателството ста-
ва ясно, че за сгради ново 

строителство в България 
достигнатото ниво на 
качество, на база покри-
ването на нормативните 
изисквания, не може да 
се удостовери с единен 
идентификатор. Друг ва-
жен момент, когато се 
поставя въпросът за ка-
чеството на сградата, е 
качеството на проектите 
по отделните инженерни 
части. Неслучайно ударе-
нието пада именно върху 
тяхното качество, а то 
е повлияно от много фак-
тори: ниво на професио-
нални компетентности 
на проектантите, вида на 
предлаганите технологии 
в проектите, съвмести-
мостта на технически-
те решения и тяхната 
приемлива себестойност. 
Напоследък се говори по-
отчетливо за интегриран 
подход в проектирането 
не само за синхронизиране 
на проектните части, но 
и за единно прилагане на 
изискванията на техниче-
ските нормативни акто-
ве, независимо въз основа 
на кой закон са издадени, 
ако те засягат аспекти-
те за устойчиво строи-
телство. Следователно, 
освен строителното за-
конодателство, следва да 
се прилагат критериите 
за редуциране на ресур-
сите за строителство; 
използване на рециклира-
ни строителни продукти; 
повторно използване на 
ресурсите; опазване на 
околната среда; изключ-
ване използването на 
токсични материали; га-
рантиране на евтино под-
държане (икономика). По 
такъв начин системата 
за оценка на влиянието на 
строителството през це-
лия жизнен цикъл на сгра-
дите гарантира управле-
ние и намаление на това 
влияние и създаване на 

комфортна среда в сгра-
дите. Несинхронизиране-
то на проектантските 
решения през целия жизнен 
цикъл на сградите може да 
компрометира решения за 
подобряване на енергийна-
та ефективност на даде-
на сграда във фазата на 
използване – то може на 
по-късен етап да затрудни 
и оскъпи рециклирането на 
вложения топлоизолацио-
нен продукт.

Индустрията за про-
изводство на строител-
ни материали също играе 
важна роля за цялостното 
въздействие на сградите 
върху околната среда и в 
която могат да се прило-
жат мерки за намаляване 
на енергията за производ-
ство. Проучванията по-
казват, че между 5 и 10% 
от общото енергопотреб-
ление в ЕС са свързани с 
производството на стро-
ителни продукти. Напра-
вените проучвания показ-
ват /7/, че най-голямата 
бариера е липсата на ин-
формация – 78% от профе-
сионалистите строите-
ли в света не разбират 
негативното действие 
на сградите и влиянието 
на строителството вър-
ху околната среда. У нас 
вероятно този процент 
е по-голям (ако включим 
и обитателите на жили-
щата). Недостатъчните 
знания за методите за 
изчисляване на разходите 
през целия жизнен цикъл 
са не по-малка трудност 
/8/. Сградите, които са 
проектирани и изпълне-
ни с оглед намаляване 
на въздействието върху 
околната среда за пери-
ода на жизнения цикъл, 
носят преки икономиче-
ски ползи: по-ниски опера-
тивни разходи и разходи 
за поддръжка, по-бавна 
амортизация и по-висока 

стойност на активите, и 
не на последно място, про-
цесът има и положително 
социално въздействие. 
Проучвания сочат, че до-
пълнителните разходи за 
изграждане на устойчиви 
жилищни сгради, за раз-
лика от стандартните, 
са намалели от 10% през 
2003 г. на по-малко от 1% 
към 2015 г. /6/.

Заключение

Направеният анализ 
на законодателството 
за устойчиви строежи по-
казва, че в националната 
техническа уредба има 
въведени минимални изи-
сквания по отделните ком-
поненти на устойчивото 
строителство, но все още 
не е въведено нормативно 
изискване, което да обе-
дини всички показатели, с 
които сградата се въвеж-
да в експлоатация, в един 
общ идентификатор за ни-
вото на нейното качест-
во, с което тя се предлага 
на пазара. 

У нас строителният 
сектор постепенно за-
почва да възприема иде-
ята за изграждането на 
устойчиви сгради като 
една инвестиция, обвър-
зана с екологията и ефек-
тивността, и като част 
от цялостната концепция 
за устойчиво развитие. 
Вървят редица дискусии 
и се организират съби-
тия с цел да се запознае 
обществото с тази ини-
циатива, с понятия като 
устойчивост в строител-
ството и енергийна ефек-
тивност.

Днес, за да са успеш-
ни организациите, неза-
висимо в коя сфера рабо-
тят – в производството 
на строителни продукти 
или в строителството, 
те задължително трябва 

да започнат да прилагат 
екоиновативния подход. 
Екомаркировката предос-
тавя на предприятията 
в ЕС обща платформа за 
насърчаване и предлагане 
на пазара на продукти и 
услуги, които имат нама-
лено въздействие върху 
околната среда през целия 
им жизнен цикъл.

Задачите, които са 
свързани с предизвикател-
ствата за практическото 
прилагане на стандарти-
те за устойчиво стро-
ителство, трябва да се 
решават съвместно – от 
държавните институции, 
браншовите организации 
на проектантите архите-
кти и инженери, на консул-
тантите и на строители-
те, и не на последно място, 
от университетите. От 
държавата се очаква по-
ощряване на строителния 
сектор чрез стимулиране 
на благоприятни инвес-
тиционни условия и подо-
бряване на законодател-
ството, а от браншовите 
организации – по-голяма 
активност и участие в 
пилотните проекти и 
научните разработки за 
възприемане на общ под-
ход за оценяване устой-
чивостта на сградите, за 
усвояване на методите за 
оценка на жизнения цикъл 
(LCA) и за оценка на разхо-
дите (LCCA), за прилагане 
на добрите практики за 
електронизация на стро-
ителния процес (популя-
ризиране на европейското 
ръководство за въвеждане 
на BIM).
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И през 2018 г. тенденциите в строител-
ството в световен мащаб бяха насочени ос-

новно в изграждането на „зелени“ сгради и 
мащабни инфраструктурни проекти. Изклю-
чително много се залага на нови технологии, 
сред които и 3D принтиране. Ще спазим тра-

дицията и за поредна година ще направим об-
зор на някои от най-интересните иновативни 
проекти по света, които намериха място на 
страниците на изданието през годината.

Прозрачен офис комплекс за 
300 служители на Норвежкия ге-
отехнически институт (NGI) ще 
черпи енергия от възобновяеми из-
точници и ще се възползва макси-
мално от принципите на пасивния 
дизайн, за да осигури комфорт на 
работещите. Той ще е разположен 
в Осло, Норвегия. Комплексът ще 
се състои от две модерни сгради, 
свързани помежду си. Обектите 
ще имат зелени покриви и слънчеви 
панели, и в тях ще прониква много 
естествена светлина. По-голямо-
то здание ще се отличава с впе-
чатляващо спираловидно стълби-
ще, което ще преминава през целия 
обем отдолу нагоре през огромния 
атриум. В сградите ще бъдат раз-
положени модерни лаборатории, 
централен стол и трапезария, 
офиси, заседателни зали, градини 
и подземен паркинг.

Офисният комплекс ще бъде из-
граден според екологичния стан-
дарт Breeam Nor. Проектът е дело 
на Schmidt Hammer Lassen Architects 

и има за задача да разшири дома на 
най-голямата геотехническа общ-
ност в Норвегия, но също така и да 
увеличи обществената осведоме-
ност за работата на учените. За 
целта приблизително 20% от те-
риторията на комплекса ще бъде 
отворена за обществено ползване. 
Вътре ще има кафенета, магази-
ни и зали за срещи. Местоположе-
нието на обекта е на натоварено 
кръстовище и добавянето на ново 
обществено зелено пространство 
на това място също цели да обвър-

же кампуса с квартала. Заложено е 
в района да бъде построен и мост 
за колоездене и за пешеходци през 
2019 г.

„Комплексът е проектиран с мо-
дерна визия“, казва Ким Холст Йен-
сен, старши партньор в Schmidt 
Hammer Lassen Architects. „Двете 
сгради ще заемат видно място в 
района и ще отразяват огромния 
национален футболен стадион 
Ulleval Stadion, разположен от дру-
гата страна на улицата“, обяснява 
той.

Първите пет 3D принтирани жилищни сгради бяха 
построени в холандския град Айндховен като част от 
Project Milestone. Той се изпълнява в сътрудничество меж-
ду местния Технически университет и различни парт-
ньори, които ще гарантират, че зданията отговарят на 
жизнения стандарт. 

„Това е първият в света проект за жилищни сгради, 
базиран на 3D принтиране с бетон“, е казал представи-
тел на учебното заведение. „Къщите ще бъдат заселени 
и ще отговарят на всички съвременни изисквания за ком-
форт“, е допълнил той. По думите му всички предишни 
опити за 3D принтиране на постройки са били прото-
типи или част от изследователски начинания, но никога 
досега не са били подходящи за живеене.

Първата сграда, построена чрез Project Milestone, е  
едноетажна, но екипът се надява в бъдеще да изгради 
и къщи до три етажа, използвайки иновативна техника. 
Преди това партньорите по проекта са работили по от-
печатването на 3D бетонен мост, който в момента се 
използва от велосипедистите в холандското градче Ге-
мерт. Екипът е заявил, че с 3D печата се губят по-малко 
материали по време на процеса, като същевременно се 
улеснява приспособяването на къщите към индивидуал-
ните желания на клиентите.

„Триизмерното печатане на бетон е нов потенциален 
играч в строителната индустрия“, е казал говорител на 
Техническия университет в Айндховен. Специалистите 
считат още, че освен възможността за конструиране 
на почти всякаква форма, то също така позволява на 
архитектите да проектират много фини конструкции. 
Друг нов метод е печатането с всички видове, качества 
и цветове на бетона.

„Франция ще отпусне 700 млн. евро за Междуна-
родния соларен алианс (МСА)“. Това е заявил президен-
тът на страната Еманюел Макрон на учредителна-
та конференция на организацията и е  подчертал, че 
държавата му е осигурила над три пъти повече от 
ангажимента си към алианса.

МСА цели да мобилизира 1 трлн. долара средства 
за нови соларни мощности и технологии, и системи 
за съхранение на слънчева енергия по целия свят. 60 
държави вече са подписали международното споразу-
мение, а 30 от тях са го ратифицирали. Организация-
та бе създадена по инициатива на индийския премиер 
Нарендра Моди през 2015 г., за да популяризира слън-
чевата енергия в 121 страни.

Архитектът Ми-
шел Ланкър от Lanker 
Design LLC и нейният 
съпруг и еколог Бил 
Блоксом са се заели да 
проектират новото 
си жилище, което да 
представлява плаващ 
дом, носещ се върху 
езерото Юниън във 
Вашингтон. Той ще е 
не само нулевоенер-
гиен и сертифициран 
по LEED Platinum, но и 
ще подобрява качест-
вото на водата и би-
оразнообразието. Устойчивият дом 
е наречен от авторите  Houseboat H. 
В него ще има редица екологични по-
стижения – от избора на материали 
и наличието на възобновяеми енер-
гийни източници до използването 
на плаващи острови за създаване на 
нови водни местообитания.

Houseboat H е проектиран като 
нулевоенергийна къща, която ще 
осигурява нуждите си със слънчева 
енергия. Обектът ще се носи върху 
няколко плаващи острова. Тези буйо-
ве ще са изработени от рециклирана 

пластмаса и постепенно ще завъж-
дат водна растителност, която ще 
спомага за пречистване на водата 
в езерото и ще създава нови мес-
тообитания за рибите. Те пък ще 
могат да се наблюдават през голям 
прозорец в „подземието” на дома. 
За интериора ще бъдат използва-
ни стари кедрови трупи, които са 
спасени от оригиналната къща на 
Мишел и Бил – 100-годишен плаващ 
дом-лодка, унищожен в пожар. Пла-
нирано е да се вложат и кедър и 
бамбук, които ще придават усеща-

не за топлина и уют в 
светлия интериор. А 
фиброциментът, кой-
то се предвижда за 
външната облицовка, 
ще осигурява дългот-
райност.

Авторите споде-
лят, че благодарение 
на големите прозорци 
с троен стъклопакет, 
които ще се прости-
рат от пода до тава-
на, и естественото 
осветление, те ще 
се радват на краси-

ви гледки от бъдещото си жилище. 
За да се сведат до минимум загу-
бите на енергия, стените и покри-
вът ще са запълнени с изолация от 
пулверизирана пяна. Малкият зелен 
покрив също ще подпомага изолаци-
ята. Слънчева система с мощност 
5,43 kW, прикрепена към част от 
покрива, ще захранва осветител-
ните тела на къщата, нискоенер-
гийните уреди и бойлера за подово 
отопление. За събиране на топлина 
от езерото ще се инсталира и топ-
лообменник.

Китай започна изпитания на соларна магистрала 
в провинцията Дзинан, която се намира в източната 
част на страната. Пътят е с дължина 1080 м. По него 
се очаква да преминават приблизително 45 000 превоз-
ни средства на ден. Отсечката е построена от Qilu 
Transportation Development Group Co. Компанията е по-
ставила множество слънчеви панели под слой прозра-
чен бетон. Специална технология позволява инстала-
цията да генерира достатъчно енергия за захранване 
на осветлението на магистралата, и електричество 
за около 800 жилища. Освен със соларни панели, пътят 
разполага и със сензори за картиране, и с електриче-
ски зарядни станции. Генералният мениджър на Qilu 

Transportation Development Group Co. Джоу Йонг е съоб-
щил, че фирмата вече работи върху други две соларни 
магистрали.

Реализацията на обекта в Дзинан е в синхрон с пра-
вителствената инициатива Made in China 2025, която 
има за цел да развие производствената индустрия в 
страната, превозните средства от ново поколение, ин-
формационните технологии и роботиката.

Китайското правителство предвижда увеличава-
не на използването на автономни превозни средства.  
Очакванията са до 2030 г. 10% от автомобилите да 
бъдат изцяло безпилотни. Точно такава е и далечната 
цел на Qilu Transportation Development Group Co. Ръковод-

ството на компанията вярва, че в следващите години 
може да осигури по-добри данни за трафика в реално 
време, прецизно картографиране и зареждане на елек-
трическите автомобили по време на пътуване.
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Виетнамското правителство даде 
зелена светлина за строителството 
на еко курорт, който се очаква да ста-
не един от най-големите хотелски и 
развлекателни комплекси в Азия. Той ще 
се реализира на красивите бели пясъч-
ни брегове на Муи Динх в южната част 
на Виетнам. Обектът ще се простира 
на внушителните 1800 акра земя и ще 
се състои от седем хотела с над 7000 
стаи. Планира се също така да бъдат 
изградени и 500 вили, казино, плажен клуб 
и тематичен парк.

Проектът „Екопарк Муи Динх” е на 
американското студио „Чапман Тейлър“. 
Авторите споделят, че при работата 
си са черпили вдъхновение от богатата 

история на региона. „Особено ни впечат-
ли племенната култура и традиционна 
архитектура, както и изгубеният свят 
на последната династия”, обясняват от 
„Чапман Тейлър“. 

От компанията са обърнали специал-
но внимание на опазването на околната 
среда. В мащабния еко курорт ще има 
много зеленина и дървета, а големите 
сгради ще наподобяват заоблени плани-
ни. „Комплексът е проектиран така, че да 
отразява ключовите елементи на окол-
ната среда – пясък, море, сол и слънце. 
Целта ни е той да стане фантастично 
туристическо място с несравнимо в цяла 
Азия гостоприемство“, допълват от  
„Чапман Тейлър“.

През лятото Alphabet Inc започна стро-
еж на интелигентен квартал в Торонто, 
Канада. От компанията планират той да 
е готов до 2020 г. Проектът е на местна-
та управа, която започна инициатива за 
разработване на нов квартал с площ от 
12 акра – замислен като екологична зона 
със смесено предназначение, достъпна 
за всички възрастови групи. Целта е да 
увеличи ефективността на ползването 
на земи, да се намалят разходите и да се 
пести енергия в Торонто – един от най-
скъпите жилищни пазари в света. Идеята 
е първата стъпка от планираното съжи-
вяване на около 800 акра индустриални 
територии на изток от центъра при езе-
рото Онтарио. Alphabet Inc бе избрана за 
изпълнител въз основа на предложението 
й, включващо автономни превозни сред-

ства, топлофикационна мрежа без употре-
ба на изкопаеми горива, евтини модулни 
сгради и роботизирани системи за дос-
тавка и управление на отпадъците. 

„Според плановете първите жители 
би трябвало да могат да се настанят 
още през 2022 г.“, е заявил изп. дирек-
тор на компанията Дан Доктофор. „Това, 
което се опитваме да направим, е нещо, 
което досега никой не е успял да напра-
ви“, е допълнил той. Според Доктофор, 
повечето от досегашните проекти за 
умни градове и квартали се натъкват на 
различни предизвикателства и срещат 
редица трудности – бюджетни ограниче-
ния, участие на твърде много заинтере-
совани страни и използване на публични 
ресурси, без незабавни ползи за по-широ-
кото население.

Армения ще инвестира средства в една от най-ма-
щабните соларни централи сред тези в Източна Европа и 
Близкия Изток. Властите обявиха, че има официално разре-
шение за стартиране на дейностите по проекта Masrik-1, 
който трябва да бъде с капацитет от 55 мегавата. Новата 
централа ще спести производството на около 1 млн. т. 
въглероден диоксид по време на периода, в който тя ще ра-
боти. Засега плановете са соларната ферма да бъде в екс-
плоатация за 20 години. В допълнение се очаква Masrik-1 да 
допринесе за енергийната сигурност на Армения, както и 
за намаляване на зависимостта й от вноса на природен газ.

„Соларната централа е напълно нов проект за стра-
ната, както и за Кавказкия регион. Това е вълнуваща въз-
можност за държавата да разшири потенциала на въз-
обновяемата енергия на територията си“, е коментирал 
представителят на Армения за Световната банка Сил-
вие Босутрот. Съоръжението ще се намира в област Ге-
гаркуник, като по думите на директора на фонда Armenia 
Renewable Resources and Energy Eciency Fund (R2E2) Армен 
Мелкикян в нейното изграждане ще бъдат вложени между 
40 и 50 млн. долара. 

Строителството на новия комплекс Lakhta Center, 
който се издига в Санкт Петербург, е на финален етап. 
Кулата е висока 462 м, което я прави най-високата сгра-
да в Европа. При завършването й тя ще отнеме тит-
лата от Федералната кула на Москва (374 м), която 
бе открита през 2017 г. Изграждането на Lakhta Center 
започна преди 6 години. Инвестицията е на руския газов 
гигант „Газпром“, който ще използва обекта като седа-
лище. Според Филип Никандров, един от архитектите, 
ангажирани с проекта, сградата ще бъде завършена до 
края на лятото, но компанията ще се нанесе там до 
края на 2019 г., когато ще приключат дейностите по 
вътрешното обзавеждане. 

Lakhta Center е на 87 етажа. От основата до върха 
си небостъргачът се извива на 90 градуса и изглежда 
като усукан. Всъщност кулата символизира пламък – 
отличителна черта в логото на „Газпром“. Фасадата 
на зданието е направена от 16 500 отделни стъкла, 
снабдени с автоматични капаци и клапани, предназна-
чени да намалят загубите на топлина. Строителите са 
внедрили и редица други екологични мерки, включително 
система за пречистване на водата. 

Компанията се ангажира да използва само 
възобновяема енергия в своите заводи, офиси 
и работни съоръжения в Европа, Китай и САЩ. 
Това ще бъде факт не по-късно от 2020 г. Дото-
гава от технологичния гигант ще инсталират 
42 000 кв. м соларни панели в централата си в 
Суон, Южна Корея. 

„Samsung Electronics изпълнява задълженията 
си като корпоративен гражданин на света, като 
разширява и подкрепя използването на възоб-
новяема енергия“, е заявил Вон Кионг Ким, изп. 
вицепрезидент и ръководител на глобалните 
обществени дела в компанията. „Като демон-
стрираме новия си ангажимент, ние сме съсре-
доточени върху опазването на нашата планета 
и сме напът да станем глобални пазители на 
околната среда“, е споделил още той.

Samsung също се ангажира да насърчи най-
добрите 100 фирми, с които си партнира, за да 
ги стимулира и подкрепи за въвеждането на 
нови цели за използване на възобновяеми енер-
гийни източници.

На официална церемония турски-
ят президент Реджеп Ердоган откри 
новото летище в Истанбул. То е с 
мащабни размери и през следващите 
няколко години ще се превърне в най-
голямото в света. След завършване-
то на всички етапи на мегапроекта 
през 2030 г., аерогарата щe paз-
пoлaгa c 4 тepминaлa, свързани c жп 
линия мeждy тяx, 6 пиcти, пepoни зa 
500 caмoлeтa c oбщa плoщ 6,5 млн. 
кв. м, паркинг за 70 000 aвтoмoбилa 
и ще е с капацитет 160 млн. пътни-
ци за 12 месеца. Бе въведена в екс-
плоатация първата фаза от проек-
та – 2 успоредни писти с капацитет 
90 млн. пасажери годишно. 

Полетите от новото съоръже-

ние, което е кръстено „Истанбул“, 
се изпълняват от „Търкиш Еърлайнс“. 
Оператор на мегаструктурата е 
консорциумът Istanbul Grand Airport, 
съставен от водещите турски фир-
ми „Лимак“, „Колин“, „Ченгиз“, „Мапа“ 
и „Калион“. Плановете са новото съ-
оръжение, което е разположено на 
брега на Черно море, да се превър-
не в летищен хъб на полети между 
Европа и Азия. Проектът е част от 
големите инфраструктурни цели на 
Турция да влезе в групата на 10-те 
най-развити икономики в света до 
2023 г. Първата фаза е реализира-
на за 42 месеца. Инвестицията в 
нея е 6 млрд. евро, осигурена чрез 
публично-частно партньорство. 

В строителството на обекта са 
участвали над 200 000 работници. 
Интериорът на аеропорта е в тра-
диционен турски стил. Сградата е 
енергоефективна, оборудвана с най-
високо качество охранителни сис-
теми, осигурени са интелигентни 
услуги за пасажерите. Двете рабо-
тещи писти са с дължина от 3750 м 
и 4100 м, а въздушната кула е във 
формата на лале. Инвестицията за 
пълното завършване на мегапроек-
та се оценява на около 26,1 млрд. 
евро. Следващите фази предвиж-
дат изграждането на конструкции 
с площ от 76,5 млн. кв. м. Планира 
се строителството да приключи до 
2023 г.
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ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

Неповторимата актри-
са Стоянка Мутафова ще 
отбележи 70 години на сце-
ната със специален юбиле-
ен спектакъл на 2 февруари 
в зала 1 на НДК. „Г-жа Сти-
хийно бедствие“ ще бъде 
под светлините на прожек-
торите навръх рождения си 
ден. За да я уважат и поз-
дравят, на подиума ще се 

качат куп нейни приятели 
и колеги. Очаква се праз-
никът да споделят едни 
от най-големите звезди на 
родната театрална и музи-
кална сцена, като имената 
им все още се пазят като 
изненада. С изключителна 
енергия, винаги с усмив-
ка на лицето и страхотно 
чувство за хумор, Стоянка 
Мутафова продължава да 
изнася представления и до 
днес. „Кралицата на бъл-
гарската комедия“, както 
я описва „Ройтерс“, има в 

актива си изключително 
богата палитра от роли, 
стартирали още от 1945 г., 
когато играе прислужница в 
пиеса на Молиер.

Стоянка Мутафова 
завършва „Класическа фи-
лология“ в Софийския уни-
верситет „Св. Климент 
Охридски” и Държавна теа-
трална школа в София. От 
1946 г. до 1949 г. работи в 
Прага, а от 1949 г. до 1956 г. 
– в Народния театър „Иван 
Вазов“. Тя е един от осно-
вателите на Държавния 

сатиричен театър „Алеко 
Константинов”, където ра-
боти от 1956 г. Участва и 
в много от емблематични-
те български филми, като 
„Специалист по всичко“, 
„Любимец 13“, „Топло“, „Бяла-
та стая“, „Кит“, „Езоп“ и др.  
Днес, на 96 години, актри-
сата продължава да играе 
активно, да изнася пред-
ставления из страната и 
на сцената на Сатиричния 
театър в София. 

Билетите за юбилей-
ния спектакъл на Стоянка 
Мутафова са на цени меж-
ду 20 и 70 лв. Те могат да 
бъдат намерени в разпро-
странителската мрежа на 
Ticketportal.

В своята книга спортният журналист Джона-
тан Уилсън проследява успехите и паденията на 
„червените дяволи” от Манчестър в десет клю-
чови мача, предопределили хода на историята на 
един от най-популярните футболни клубове, пре-
върнал „Манчестър Юнайтед“ в световна марка, 
разпознаваема във всяко кътче на Земното кълбо. 

Описаните срещи обхващат над 100-годишен 
период от развитието на „Юнайтед“ – от успехa 
с 1:0 над „Бристъл Сити“ за Купата на футболна-
та асоциация през 1909 г. до победата във фина-
ла за същия трофей през 2016 г. срещу „Кристъл 
Палас“.

Анализираните срещи не са задължително по-
беди и спечелени отличия за „Манчестър Юнай-
тед“, но са повратни точки в историята на клу-
ба. Пример за това е отсъствието на култовия 
финал на Шампионската лига през 1999 г., който 
момчетата на Фъргюсън печелят драматично в 
рамките на броени минути в края на двубоя сре-
щу доминиращия през целия мач тим на „Байерн 
Мюнхен“. Вместо него Джонатан Уилсън обръща 
внимание на полуфиналната среща между „Ман-
честър Юнайтед“ и „Ювентус“ в Торино, след коя-
то англичаните се класират за въпросния финал. 
Разгледани са също тримата основни мениджъри 
в 140-годишната история на клуба – Ърнест Манг-
нол, сър Мат Бъзби и сър Алекс Фъргюсън, трагич-
ният инцидент със самолетната катастрофа в 
Мюнхен от 1958 г. и др. Изданието съдържа и над 
30 цветни и черно-бели снимки. 

„От завършването на „Олд Трафорд” през 
1910 г. „Юнайтед“ има значително финансово пре-
димство. Но историята на отбора не е пореди-
ца от успехи. Той може и да е най-титулуваният 
клуб в английското първенство, но погледнато от 
друг ъгъл, това е един проточил се неуспех, при-
крит от трима велики мениджъри. Юнайтед ста-
ва най-славният отбор в Англия едва при втория 
от тях, Мат Бъзби, но тогава идва страхотната 
трагедия от Мюнхен. След това, дори в преходни-
те години между Бъзби и Фъргюсън, „Юнайтед“ е 
най-големият тим в страната. Затова неговата 
история до известна степен е и история на ан-
глийския футбол, на възможностите и разочарова-
нията в неговия елит“, пише Уилсън в предговора 
на „Манчестър Юнайтед“. Историята на един ве-
лик футболен клуб в десет мача”.

ñöåíàòà
Легендарната актриса ще отбележи юбилея 
със специален спектакъл

Историята на героите от из-
ключително успешната телевизи-
онна поредица „Имението Даунтън“ 
ще продължи на голям екран през 
септември 2019 г. Оригиналният 
актьорски състав от сериала се 
завръща заедно с неговия създател 
– носителя на „Оскар“ Джулиан Фе-
лоус („Госфорд парк“), който ще бъде 
автор на сценария на филма и негов 
продуцент наравно с Гарет Нийм и 
Лиз Трубридж. На режисьорския стол 
е Майкъл Енглър.

„Имението Даунтън“ следва съд-
бите на членовете на семейство 
Кроули и прислугата в имението им 
по време на Едуардовата ера в нача-
лото на ХХ в. За шест сезона шоуто 
спечели 3 награди „Златен глобус“ и 
15 приза „Еми“ от общо 69 номина-
ции. Той също така бе удостоен със 
специалното отличие БАФТА.

„След края на сериала феновете 
на „Имението Даунтън“ нетърпе-
ливо зачакаха следващата глава в 
историята на семейство Кроули. 

Изключително сме развълнувани да 
съберем тази невероятна група от 
актьори и кинотворци и заедно да 
пренесем света на Даунтън на го-
лемия екран следващия септември“, 
е споделил Питър Куявски, председа-
тел на Focus Features, които стоят 
зад филмовия проект.

Както в сериала, така и във фил-
ма „Имението Даунтън“ участват 
Хю Боневил, Лора Кармайкъл, Джим 
Картър, Брендън Койл, Мишел До-

къри, Кевин Дойл, Джоан Фрогат, 
Матю Гуд, Хари Хадън-Патън, Ро-
бърт Джеймс-Колър, Алън Лийч, Фи-
лис Логан, Елизабет МакГавърн, Софи 
Макшера, Лесли Никол, Пенелъпи Уил-
тън и носителката на „Оскар“ Маги 
Смит. Към тях се присъединяват 
и номинираната за „Оскар“ Имелда 
Стаунтън, Джералдин Джеймс, Сай-
мън Джоунс, Дейвид Хейг, Тапънс 
Мидълтън, Кейт Филипс и Стивън 
Кембъл Мур.

Историята разказва за Артър Кари, син 
на обикновения човек Том Кари и жена на 
име Атлана. Още в ранна детска възраст 
момчето демонстрира невероятна сила 
и бързина, а също и уникална възможност 
да диша под вода, както и да разговаря с 
морските обитатели. На смъртния си одър 
Атлана разкрива истината за произхода 

му. Тя е кралица на Атлантида, изпратена 
в изгнание, а Артър е определен да стане 
владетел на всички морета. Баща му го об-
разова и му показва как да управлява свои-
те възможности, за да може момчето да се 
превърне в герой на име Аквамен.

Режисьорът Джеймс Уан вярва, че това, 
което прави Аквамен уникален, е неговият 

произход. „Свикнали сме с филми за супер-
герои, в които опасността идва от друго 
измерение или от извънземни, които се оп-
итват да унищожат Земята. Но не сме гле-
дали такъв, в който основната заплаха идва 
от внушителна цивилизация, която е под 
носа ни – в океана. Тази идея е едновремен-
но плашеща и вълнуваща“, е споделил Уан. 

Никол Кидман е била първият 
избор на Джеймс Уан за ролята на 
Атлана. Австралийската актриса 
отдавна е поддръжник на режи-
сьора и публично е изявявала въз-
хищението си от неговите филми 
Insidious и „Заклинанието“, наричай-
ки го „Новият майстор на хоръра“. 
Кидман се е съгласила веднага да 
участва в „Аквамен“ и поради фа-
кта, че снимките са били в родна-
та й Австралия. Това е първият 
филм за супергерои в кариерата на 
Джеймс Уан.

Филмът е базиран на комикса 
от 2011 г. Aquaman на Джеф Джо-
унс. Джейсън Момоа, който е в ро-
лята на Артър, признава, че по вре-
ме на снимките си е правил шеги 
с всички актьори, с изключение на 
Никол Кидман.
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Светослав Загорски 

Абърдийн е третият 
по големина град в Шот-
ландия, административен 
център на област Абър-
дийншър. Разположен е 
между устията на Дон и 
Дий и името му буквално 
означава Градът на реката 
Дий. Английският, който 
говорят, е с шотландски 
акцент, а има и местен 
диалект – дорик. Градът 
се намира на 200 км север-
но от Единбург и на 870 км 
от Лондон. Заради стра-
тегическото си местопо-
ложение е главно приста-
нище и търговски център 
на Североизточната част 
от страната. 

Районът около Абър-
дийн бил заселен преди 
най-малко 8000 години. 
Първоначално възниква 
като две отделни селища, 
които в днешно време са 
обединени. 

Старият Абърдийн е осно-

ван през IX век. 

Бил е опожарен от ан-
гличаните през 1336 г., но 
впоследствие е построен 
отново и разширен. През 
следващите векове Абър-
дийн е многократно ограб-
ван, а през XVII век чумата 
убива една четвърт от на-
селението му. Постепенно 
икономическото значение 
на града се засилва като 
резултат от развитие-
то на корабостроенето и 
рибната индустрия. 

Абърдийн е известен с 
много прозвища, като „си-
вия град“ и „сребърния град 
със златните пясъци“. На-
ричат го още „нефтената 
столица на Европа“ заради 
близостта му със залежи-
те в Северно море. Абър-
дийн притежава и още 
едно име – „цветето на 
Шотландия”. То произли-
за от факта, че градът е 
прочут със своите внуши-
телни паркове, пленител-
ни градини и великолепни 
ботанически изложения, 
приветстващи посетите-
лите с близо 2 млн. рози, 
11 млн. жълти нарциса и 3 
млн. минзухара. Неслучайно 
топ атракцията на Абър-
дийн са Зимните градини в 
парка „Дъди“, който също е 
и дом на зашеметяващата 
Розова планина. 

Но най-популярното 
прозвище на Абърдийн е 
„гранитният град“. Грани-
тът е основният строи-
телен материал, използ-
ван за старите къщи, а 
и за много от новите по-
стройки. Най-внушителни-
ят обект на абърдийнския 
гранитен стил е 

колежът „Марешал“,

характерен със своя 
изчистен архитектурен 
облик и изящни линии. 
Пред него, като символ на 
шотландската история, 
се издига паметник на 
легендарния крал Робърт 
Брус. Колежът е част от 
университетския ком-
плекс в Стария Абърдийн, 

в който цари спокойствие, 
напълно контрастиращо 
на шумотевицата и дви-
жението по централните 
улици. Кварталът около 
университета със свои-
те павирани улици ни води 
назад във времето, кога-
то Шотландия е била един 
от интелектуалните цен-
трове на Западноевропей-
ското Просвещение. Ста-
рите, но добре запазени 
сгради, някои още от XVIII 
век, със спретнати гра-
дини, са съхранили атмос-
ферата на една отминала 
епоха. Наситенозелени 

поляни контрастират на 
сивите гранитни фасади, 
типични за Стария Абър-
дийн. Тук е и Кметската 
къща, наречена Skene’s 
House. Тя е най-старата 
останала градска сграда 
и може да се разглежда 
като една архитектурна 
скъпоценност в сърцето 
на града. 

Още примери за архи-

Църква на „Юниън стрийт“

Безкрайният плаж и фарът

Една от портите към Стария Абърдийн Прекрасен парк в града

Част от старата цитадела

Glen Garioch е основана е през 1797 г. и е една от най-старите 

дестилерии в Шотландия, намира се в историческото градче 

Old Мeldrum близо до Абърдийн 

тектурни шедьоври има 
по централната „Юниън 
Стрийт“. 

„Юниън Стрийт“ е сърцето 

на Абърдийн, където се 
намират повечето магази-
ни и банки. И тук отново 
преобладават сградите 
от сив гранит. В единия 
край на улицата се изди-
га паметник на крал Еду-
ард VII – сина на кралица 

Виктория, управлявал през 
първото десетилетие на 
XX век. Градската гале-
рия, театърът и библио-
теката изграждат един 
завършен архитектурен 
ансамбъл около затреве-
ния площад, осеян с ма-
кове и посветен на принц 
Албърт, съпруг на кралица 
Виктория. Наблизо има и 
паметник на най-извест-
ния шотландски поет Ро-

бърт Бърнс.
Площадът „Юниън“, къ-

дето се намират автога-
рата и жп гарата, също е 
добра отправна точка за 
разглеждане на Абърдийн. 
Много близо са пристани-
щето и морският музей, 
който е отличен източник 
за изучаване на истори-
ята на нeфтодобивната 
промишленост в Северно 
море и корабостроенето 
в Североизточна Шот-
ландия.

В Абърдийн има и мно-
го църкви. Разхождайки се 
из града, можете да раз-
гледате и трите красиви 
градски катедрали – „Сей-
нт Андрю”, „Сейнт Макар” 
и „Сейнт Мери”. Непре-
менно трябва да снимате 
и живописния едносво-
дест мост от XIV век над 
р. Дан – 

„Бридж о'Балгоуни“.

Своя магнетизъм гра-
дът дължи и на атрак-
циите на Абърдийнския 
плаж. Той разполага с 
дълга две мили пясъчна 
ивица. От плажа се раз-
криват прекрасни гледки 
към Северно море и имен-
но там местните жители 
прекарват почивните си 
дни, и ако имат късмет, 
наблюдават играта на 
делфините. Близо до иви-
цата е и стадион Pittodrie 
– домът на ФК „Абърдийн“. 
Рибарското селище Фут-
ди, което също се намира 
в този район, има малки, 
тесни, но украсени с мно-
го вкус улички от кал-
дъръм, които свързват 
едноетажните къщички, 
повечето построени през 
Викторианската епоха. 
Саксии с цветя, старо-
времски пейки и просто-
ри, пълни с пране, прида-
ват особения характер на 
мястото. В покрайнините 
на града също има какво 
да се разгледа. Например 
в село Ниг е разположена 
една ферма, където всяко 
животно е изключителна 
рядкост. 
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тири колони и това го пра-
ви много светло и красиво. 
При това притворът е бил 
отворен към наоса, засво-
дяванията - преливащи 
едно в друго, стълбищата 
за емпорията - скрити. 
Създавало се е впечат-
ление за зално простран-
ство, в средата на което 
се извисявал купол, стъпил 
върху висок барабан, про-
рязан от многобройни про-
зорци. Застроената площ 
е 250 кв. м. Дължината е 
30 м, ширината – 15 м, а 
височината на колоните е 
10,5 м. 

Външният обем на хра-
ма е също така хармони-
чен. Най-впечатляваща е 
осемстенната камбана-
рия. Уникален елемент са 
монтираните дървени ко-
лони при главния вход от 
двете страни на външна-
та врата. Те имали сери-
озна функция – да са  инди-
кация за устойчивостта 

на сградата при евенту-
ално слягане на земната 
основа. „Когато колоните 
престанат да се въртят, 
това означава, че земните 
пластове са нестабилни и 
населението трябва да 
положи сили, за да спаси 
сградата от разрушава-
не”, казвал майстор Кольо 
Фичето. Сега колоните са 
демонтирани и са прибра-
ни за съхранение. 

По неповторим и из-
ключително красив начин 
Кольо Фичето успява да 
обедини църквата и кам-
банарията. Той постига 
голям успех и в живопис-
ната монументална 

архитектура, съчетана с 

околната среда. 

Храмът е построен 
между три улици в края на 
ул. „Гурко“ - срещу Само-
водската чаршия, разполо-
жен между жилищни сгради 
на стръмен склон с тера-
си - един много труден те-
рен за застрояване дори 
от днешна гледна точка. 
През XIX век зданието се е 
вписвало перфектно в об-
щата панорама сред голе-
мите възрожденски къщи, 
които са го заобикаляли. 
И днес въпреки промяната 
на тази среда сградата 
не е изгубила своето архи-
тектурно значение. Ефек-

тът от нейното появява-
не е категоричен - храмът 
успява да придаде нов об-
лик на присъствието на 
българската общност във 
времето на османското 
владичество. 

Неслучайно в пътево-
дителя на Велико Търново 
от 1907 г. пише: „Църквата 
„Св. Св. Константин и Еле-
на, въздигната 1872-73 г. 
по плана и под надзора на 
майстор Кольо Фичето. Тя 
е една от най-светлите 
църкви. Има три храмови 
празника: Св. Константин 
и Елена, Св. Четиредесет 
мъченици и Св. Димитрий 
Солунски. Под църквата 
има параклис - „Св. Архан-
гел Михаил“, което е из-
ключителна рядкост. Тази 
църква е въздигната, след 
като бе съборен малкият 
тъмен и нисък паянтов 
храм, който бе малко по на 
изток от сегашния. В ар-
тиката се намира гробът 
на покойния Погониански 
български владика Пана-
рет Рашев. Върху гроба 
му е въздигнат великоле-
пен мраморен паметник, 
представещ владиката в 
черковно одеяние и благо-
славещ”. 

Всъщност именно в об-
щата стая на стария храм 
през 1858 г. е образувана 
и настанена българската 
Градска община. Първото 

църковно настоятелство, 
призвано да възроди по-
стройката, е учредено на 
20 юни 1872 г. с членове 
Иван Пилев, Илия Иванов 
и Сава х. Йоргов. Строи-
телството започва почти 
веднага след това, а осве-
щаването е няма и година 
по-късно - на 7 октомври 
1873 г. от първия влади-
ка на Великотърновската 
епархия епископ Иларион 
Макариополски. Църковни-
те настоятелства в ми-
налото са полагали сери-
озни грижи за светинята. 

Земетресението от 
1913 г. разрушава храма 
почти до основи, но тър-
новци с дарения го възди-
гат отново и е осветен за 
втори път през 1923 г. Ня-
къде по това време църк-
вата се е наричала „Цар 
Борис”, като се има пред-
вид Царят Покръстител.

Първият проект за 

реставрация 

на този уникален храм 
е от 1988 г. Според него 
църквата „Св. св. Кон-
стантин и Елена” е тряб-
вало да бъде действаща с 
концертна зала. В архива 
на общинската дирекция 
„Култура и туризъм” са 
запазени два проекта – за 
реставрация на църквата 
и за тази на каменната 
пластика и на фигурата 
на митрополит Панарет 
Рашев, която е направена 
през 1992 г.

През 2008 г. община 
Велико Търново депози-
ра искане до Министер-
ството на културата за 
300 000 лв. за ремонт. 
Има решение на Общин-
ския съвет за отпускане 
на 100 000 лв. от местния 
бюджет. Пари така и не 
се осигуряват, защото 
няма документ за соб-
ственост. През 2009 г. 
общината кандидатства 
пред „Красива България“ 
с проект за 100 000 лв. за 
довършване на фасадата 
и демонтажа на ръждиво-
то скеле. Ангажиментът 
е местното ръководство 
да осигури половината 
пари. Проектът пак не е 
одобрен заради липсата 

на нотариален акт. Скоро 
след това Великотърнов-
ският митрополит Григо-
рий дава копие от акта 
за собственост на общи-
ната и отново се търси 
начин за финансиране на 
обновяването на знакова-
та църква на Уста Кольо 
Фичето. 

С подкрепата на КСБ 
са осигурени нужните 
средства и през 2013 г. 
е реставриран покривът, 
кръстът е изправен. На-
правена е добра хидро-
изолация, която спира 
течовете. Извършени са 
нужните укрепителни ра-
боти, с което храмът е 
стабилизиран за столетия 
напред. 

Необходими са още 
средства за ремонт на 
камбанарията. Нейната 
реставрация и консерва-
ция е по-специфична, защо-
то плочките й са лепени и 
трябва да бъдат демон-
тирани, ремонтирани и 
поставени отново. Кам-
банарията е необходимо 
да се укрепи и в основите. 
След това трябва да се из-
вършват още дейности по 
измазване и възстановява-
не на вълчия зъб и специ-
фичните арки от конусо-
видно редени тухлички. За 
ремонт е цялата външна 
фасада. Всъщност напра-
вената мазилка през 30-
те години на миналия век 
поврежда сградата. Кольо 
Фичето строи храма с ог-
ромни каменни блокове от 
пясъчник. Впоследствие, за 
да хване мазилката, те са 
бучардисвани (драни). Ня-
кои са толкова ерозирали, 
че трябва да се извадят, 
да се изчукат с длето и 
да се монтират отново, 
което е специализирана 
работа. Вътре балконът 
е отлят. За ремонт са и 
вътрешните настилки. 
Трябва да се подменят до-
грамите. Необходимо е да 
се направи консервация и 
на външните зидове. Ре-
гионалният исторически 
музей съхранява 44 от 
иконите на църква „Св. св. 
Константин и Елена”. Ико-
ностасът също е запазен 
и само трябва да бъде по-
чистен. 

С подкрепата на КСБ е извършена реконструкция 
на храма, строен от Кольо Фичето

Елица Илчева

В списъка с благотво-
рителни инициативи на 
Камарата на строители-
те в България (КСБ) фигу-
рират реставрации на ре-
дица православни храмове 
у нас. Един от тях обаче е 
архитектурен шедьовър и 
в дните след Коледа, кога-
то сме изпълнени с добро-
та, оптимизъм и надежда, 
е най-подходящото време 
да си припомним неговата 
история. Това е църква-
та „Св. св. Константин и 
Елена“ във Велико Търново, 
която е дело на Кольо Фи-
чето.

„Св. св. Константин и 
Елена“ е вторият по го-
лемина храм, изграден от 
Кольо Фичето в страна-
та, негов шести за Велико 
Търново, както и послед-
ният, който майсторът 
строи през своя живот. 
Църквата се счита за 
един от архитектурните 
му шедьоври в областта 
на християнското изку-
ство. При изграждането й 
той  много умело е съче-
тал характерните за него 
прийоми - разнообразни 
архитектурни форми и 
елементи, като полуци-
линдрични, елиптични и 
кръстати сводове, полу-
кръгли и сплеснати арки, 
както и прочутата Фиче-
ва кобилица и т.нар. вълчи 
зъб, които служат като 

визитна картичка на 

самоукия майстор. 

Според мнението на 
специалистите произве-
дението на Уста Кольо 
Фичето е израз на нов 
композиционен вариант 
на строителство. Във 
вътрешното простран-
ство, такова каквото е 
било, преди да пострада 
силно от земетресение 
през 1913 г., има само че-
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Футбол

Страницата 
подготви 
Теодор Николов

Проведе се 61-вото 
издание на церемонията 
„Спортист на годината“. 
Събитието се състоя в 
столичната зала „Арена 
Армеец“. С най-престиж-
ния приз за 2018 г. бе на-
градена световната и 
европейска шампионка по 
борба Тайбе Юсеин, която 
получи отличието си от 
председателя на Българ-
ския олимпийски комитет 
Стефка Костадинова. Ми-
нистърът на младежта и 
спорта Красен Кралев връ-
чи наградите на треньор 
и отбор №1 на България за 
2018 г. – Петър Касабов и 
националния ни ансамбъл 
по художествена гимнас-
тика.

„Бих искал да благо-
даря на всички български 
спортисти, на техните 
треньори и ръководители 
на федерации, които със 
сърце и душа защитава-
ха достойно честта на 
страната ни. Нашите 
спортисти са най-добри-
те посланици на България. 
Те вдъхновяват десетки 
сънародници да се вклю-
чат в благородни каузи. 

Спортистите ни са най-
успелите българи“, каза 
Кралев и подчерта, че 
изпращаме една от най-
благодатните години от 
много време насам, а Тай-
бе Юсеин е заслужилият 
победител в класацията.

„Дължим огромна бла-
годарност на елитните 
ни спортисти, които по-
стигнаха отличия от ев-
ропейски и световни пър-
венства, световни купи 
и престижни турнири. 
Дължим огромна благодар-
ност и за фантастичното 

представяне на младите 
ни надежди на Младеж-
ките олимпийски игри в 
Буенос Айрес, където от 
24 участници 17 души са 
в топ 6, като спечелихме 
10 медала. Това показва, 
че наистина българският 
спорт има бъдеще“, заяви 
още Кралев. 

Министърът допълни, 
че всеки един в челната 
десетка е заслужил мяс-
тото си, но има още не 
по-малко достойни бълга-
ри, които заслужават да 
са сред първите 10. „Те 

също сърцато защитава-
ха честта на България и 
постигнаха успехи. Сред 
тях са 18-годишната Ивет 
Горанова, която спечели 
бронзов медал на Све-
товното първенство по 
олимпийско карате. Антъ-
ни Иванов, който нямаше 
спирка пред покоряването 
на рекордите в плуването. 
Европейските шампионки 
по бокс Станимира Петро-
ва и Мелис Йонузова. Брон-
зовият медалист от Све-
товното първенство по 
борба Айк Мнацаканян и 

още много други. 
Това показва, че в 
българския спорт 
има конкуренция и 
вярвам, че е било 
много трудно на 
журналистите да 
изберат най-до-
стойните измежду 
достойните“, каза 
Красен Кралев.

При връчване-
то на наградата 

Шампионът на Европа 
„Реал“ (Мадрид) се класи-
ра с лекота за финала на 
Световното клубно пър-

венство след победа с 3:1 
над „Кашима Антлърс“ в 
1/2-финална битка, играна 
в Абу Даби. В герой за тима 

в тази среща се превърна 
Гарет Бейл, който реали-
зира и трите попадения за 
„Белия балет” (44’, 53’ и 55’). 

Новият мениджър на „Манчес-
тър Юнайтед“ Оле Гунар Солскя-
ер даде първото си интервю пред 
официалния сайт на клуба, след 
като наследи на поста Жозе Моу-
риньо. Норвежецът обеща на фено-
вете отборът да играе офанзивно 
и да се върне към традиционните 
си ценности.

„Знам отлично какво е „Ман-
честър Юнайтед“ и какво се изис-
ква от всички нас. В отлично на-
строение сме. Гледахме мачове на 
следващия ни съперник – „Кардиф 

Сити“. И преди това редовно 
следях Висшата лига, така че 
съм наясно какво да очаквам 
от другите тимове”, сподели 
45-годишният специалист.

„Върнах се у дома и ще 
бъда себе си. Искам да нака-

рам играчите отново да изпитват 
удоволствие от футбола. Идентич-
ността на „Юнайтед“ е свързана 
с атакуващата игра, налагането 
на млади футболисти и победите. 
Най-големият клуб в света, най-до-
брите фенове и най-добрите фут-
болисти - това трябва да пред-
ставлява „Манчестър Юнайтед”, 
добави той.

Солскяер има трудната задача 
да стабилизира тима, който заема 
6-о място в класирането на Висша-
та лига с 26 точки от 17 мача.

Родният шампион „Лудогорец“ осъществи 
първи зимен трансфер. Лидерът във времен-
ното класиране на Първа професионална лига 
привлече румънския национал Адриан Попа, кой-
то в момента е собственост на английския 
„Рединг“. Ръководствата на седемкратния 
шампион на България и клуба от Чемпиъншип 
се споразумяха футболистът да бъде преот-
стъпен с опция за закупуване, която може да 
бъде упражнена в края на сезона. Очаква се до-
говорът да бъде подписан в началото на фев-
руари 2019 г. Дотогава Адриан Попа получава 
специално разрешение от клуба си да премине 
медицински тестове и да се включи в подгот-
вителния лагер на „Лудогорец“, както и да вземе 
участие в контролните срещи.

30-годишният футболист започва актив-
ната си кариера в „Политехника“ (Тимишоара) 
през 2005 г. Остава в отбора от западния 
румънски град до 2009 г., като за периода е 

преотстъпван на „Буфтеа“ и „Глория“ (Бузау). 
Следва трансфер в „Университатя“ (Клуж), 
след което преминава в „Конкордия“ (Киажна). 
Между 2012 г. и 2017 г. Адриан Попа играе за ру-
мънския гранд „Стяуа“. С екипа на „стелисти-
те” халфът има 137 мача с 20 гола. От 2017 г. е 
футболист на „Рединг“, като от януари до юни 
2018 г. игра под наем в „Ал-Тавун“ (Саудитска 
Арабия). 

За националния отбор на Румъния Адриан 
Попа има 22 мача с 3 гола. Интересен факт от 
кариерата му е, че през 2014 г. като футбо-
лист на „Стяуа“ взе участие в двата мача сре-
щу „Лудогорец“ от плейофа на Шампионската 
лига. Тогава българският първенец отстрани 
носителя на КЕШ от 1986 г. след подвига на 
Моци като вратар при изпълнението на дуз-
пите. Попа бе от футболистите на „Стяуа”, 
които се разписаха от бялата точка в драмата 
на „Васил Левски“.

1. Тайбе Юсеин (борба)
2. Мирела Демирева (лека атлетика)
3. Александра Начева (лека атлетика)
4. Биляна Дудова (борба)
5. Стойка Петрова (бокс)
6. Кубрат Пулев (бокс)
7. Габриела и Стефани Стоеви (бадминтон)
8. Кирил Милов (борба)
9. Катрин Тасева (художествена гимнастика)
10. Александра Жекова (сноуборд)

„Отбор на годината” 2018:
Националният ансамбъл по художествена гимнастика.
„Спортист с увреждания“ 2018:
Денислав Коджабашев (тенис на маса)
„Треньор на годината“:
Петър Касабов (борба)
Спортен талант на „Еврофутбол“:
Христо Христов (вдигане на тежести)

на отбор №1 министърът 
заяви, че в националния ни 
ансамбъл по художест-
вена гимнастика изпъл-
нителите се сменят, но 
победите остават. „Те 
са красивото лице на 
българския спорт. Те са 
златните момичета на 
България“, каза той. По 
думите му през 2019 г. ин-
вестиционната програма 
на правителството ще 
започне ударно с нова зала 
за художествена гимнас-
тика. „Опитваме се да 
подкрепяме всички спор-
тове, които се развиват, 
грижат се за българските 
деца и ни носят успехи. Не 
се съмнявайте, че със съ-
щия ентусиазъм и любов 

ще продължим да работим 
и през следващите годи-
ни“, каза министърът. 

При връчването на от-
личието на Петър Каса-
бов Красен Кралев каза и 
че останалите български 
треньори в топ 5 за годи-
ната - Весела Димитрова, 
Иван Петков, Петър Хуб-
чев, Стойко Цонов, са до-
стойни за приза. „Това са 
едни от най-добрите бъл-
гарски треньори. Петър 
Касабов премина през мно-
го труден път и обрати на 
съдбата, но не се отказа 
да преследва голямата си 
мечта, а именно - да по-
стави българската жен-
ска борба на световния 
връх“, посочи Кралев.

Почетния гол за ази-
атския отбор вкара Дой в 
78-ата минута. На финала 
„лос меренгес” ще срещнат 
сензацията „Ал Аин“, къде-
то мадридчани ще преслед-
ват рекордна и трета по-
редна купа от Световното 
клубно първенство. 
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В следващия брой очаквайте

МАРШРУТИ ИНТЕРИОРКСБ
Тенденциите на 2019 – 
„умни” и вечни мебели, 
с грижа за природата

Изминалата 2018 г. и новата 
2019 г. през погледа на областните 
председатели на КСБ – част 1

Витория-Гастейс – 
зелената столица 
на Испания
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Радослава Пенкова – ОП-Враца, инж. Петра Георгиева – ОП-София, Василена Димова – ОП-Русе, Роза Никова – ОП-Кюстендил,  
Станислава Босева – ОП-Плевен, Юлия Фисинска – ОП-Смолян, Петър Терзиев – ОП-Стара Загора, инж. Галя Узунова – ОП-Пловдив

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

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

Реклама – Ренета Николова, 0888 55 39 50 

Годишната 
награда за 

2013 г. на НСОРБ 
в категория 

„Печатни медии“

Наградата 
на НСОРБ 
„Медиен 
глас на 

общините“ 
2018 г.

Почетен 
плакет на 

ВСУ 
„Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен 
плакет на 

ВТУ 
„Тодор 

Каблешков“
2017 г.

Специална награда на  
ОП на КСБ - Велико Търново, 

статуетка на 
Уста Кольо Фичето

2018 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

Годишната 
награда на 

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

в областта 
на пътната 
безопасност

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

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

утвърждаване на медиацията

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

Елица Илчева

Барбадос е известен 
с ветроходство, красиви 
плажове и певицата Риа-
на, но ценителите знаят, 
че истинската атракция 
е ромът. Mount Gay Rum 
– най-старата световна 
марка за напитката от 
меласа, е създадена на ос-
трова през 1703 г., въпре-
ки че в действителност 
са открити документи, 
които датират дестила-
цията му още преди това. 
Днес дългогодишният май-
стор блендър Алън Смит 
вместо да лежи на стари-
те лаври, използва наслед-
ството на Mount Gay, за да 
подчертае новите глави в 
историята.

Отличителният характер 

и смелият ароматен  

профил 

на бранда произлизат 
от най-чистата вода, 
филтрирана от корали, 

и най-фините меласи от 
карибското парче земя, с 
нотки на ванилия, зрял ба-
нан, мока и сладък бадем. 
Тънкостта е и в уникалния 
процес на двойно дестили-
ране на Mount Gay, който 
протича в медни съдове, 

след като узряването е 
станало в дъбови бъчви 
под благоприятния тропи-
чески климат. Така вкусът 
на рома става ултрапре-
миум, тоест – като никой 
друг.

Коралните скални об-

разувания на острова 
действат като естест-
вен филтър за водните 
източници, които са от 
съществено значение за 
дестилационния процес на 
Mount Gay, който не може 
да бъде дублиран никъде. 
Марката създава много-
бройни разновидности на 
емблематичната си на-
питка, като черен барел, 
както и някои редки, като 
Charred Cask и Mauby Rum, 
дестилирани с кората от 
дървото Mauby, на кое-
то островитяните при-
писват всякакви ползи за 
здравето.

Най-новото и най-добро-
то от Mount Gay обаче е 

XO The Turbid Smoke 

Expression – 

у н и ка лн а  парт и да 
от само 6120 бутилки 
на цена от 250 долара. 
За да го създаде, мис-
тър Смит внимателно 

селектира и комбинира 
редица качествени ро-
мове, отлежали от 8 до 
15 години в американски 
дъбови бъчви. След това 
сместа престоява в бъч-
ви от уиски от остров 

Айли в Шотландия за още 
6 месеца, което му дава 
характерната хайлендър-
ска захарност с докосва-
не на сол и саламура, как-
то и дългото, изобилно 
присъствие на небцето.

Mount Gay XO (б.а. – 
абревиатурата ХО идва 
от английското Extra Old 
– екстра отлежало, но 
идеално пасва на поздра-
ва на дядо Коледа: Хо-хо-
хо!) е най-висококласният 
ром – един изключително 
ароматен, мек еликсир. 
Той е симбиоза от най-
добрите  тропически 
ромове, която предлага 
нотки на узрели банани, 
карамел, мока и фин ба-
ланс. 

Друг  рядък  ром от 
портфейла на Mount Gay 
е 1703. За него Алън Смит 
избира най-добрите еди-
нични и двойни дестила-
ции от старите запаси 
на фирмата, която е уч-
редена именно през 1703-
та.  Той представлява 
ексклузивна съвкупност 
на течности от държа-
ни под око през годините 
забележителни бъчви. 44 
смеси са необходими, за 
да се достигне финия, 
идеално балансиран и 
хармоничен вкус.

 
Или защо си заслужава да си поръчате питието от Mount Gay Rum
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СУДОКУ

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой

Лесно Трудно

Забавен кадър

Попълнете празните полета, така че всеки ред, всяка колона и 

всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

Виц  Бисери от кухнята

Днес съм си забравил 
фаровете светнати. 
Намирам бележка на 
чистачките с текст:

„Фаровете ти светеха, 
счупих ти крушките,  
за да не ти падне акумулаторът“.

Има и добри хора!

Мостът е уникален 
подари високата 

му средна 
надморска височина 

от 4000 м
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          6. ПУБЛИКУВАНЕ НА НОВИНА В САЙТА

Обем  до 2500 знака + 1 снимка
Цена 60 лв.

          7. ВЛОЖКИ ДО 50 Г, ДО А4

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

          8. АБОНАМЕНТ ЗА PDF ИЗДАНИЕТО НА В. „СТРОИТЕЛ“

Цена за 1 година 125 лв. 

           9. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

Фотозаснемане до 4 часа и обработка на материала   350 лв. 
Фотозаснемане до 8 часа и обработка на материала   650 лв. 
Видеозаснемане 1 ден, монтаж и тиражиране 1000 лв. 

          1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО 

Пълноцветно лого до 8 кв. см (само с едногодишен договор)

          2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

              РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

Цяла страница  254x377 мм  1000 лв.
1/2 страница  254х187 мм 500 лв.
1/4 страница  125х187 мм 250 лв.
1/8 страница  125х93  мм 125 лв.

          3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА ЗА СЪБИТИЕ, 

          ПОЗДРАВ

Максимален обем 1/2 страница 500 лв.

          4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 25 кв. см  50 лв. 

          5. ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР В САЙТА  

          (www.vestnikstroitel.bg)

Размер  298х55 пиксела
Цена 150 лв./месец

 

ПОЖАРЕН ХИДРАНТ 
НАДЗЕМЕН 

Тип „ХН“ за пожарогасене 
и инсталиране във 

водоснабдителните 
системи, DN 80 PN10/16

ОТ ГОРЕЩО 
ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА

ПРОИЗВЕДЕН  
В БЪЛГАРИЯ 

НОВ 

Сертификат за постоянство 
на експлоатационните 

показатели 1814 – CPR-
169 съгласно БДС EN 

14384:2005

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

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

✓ Стоманени фланци и изделия за  
водопроводи.

✓ Пожарен хидрант надземен с пета.

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

Мястото 
за Вашата реклама

Мястото 
за Вашата реклама

Мястото 
за Вашата реклама

 

50За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова

                           0884 20 22 57 – Калоян Станчев

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

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, 

ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, 

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ
%

BG20102

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

BG.121357Q/U

Вестник „Строител“ е произведен в 
условията на система за управление, 
сертифицирана от Bureau Veritas 
Certification по стандарта ISO 9001.

Забележка: Посочените цени не включват ДДС.


