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Индикативната стойност на обектите е над 950 млн. лв.

Петя Аврамова, министър 
на регионалното развитие и 
благоустройството:
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2019 г. ще открие 
пред строителния 
бранш нови 
възможности за 
инвестиции

BG.121357Q/U
Вестник „Строител“ е произведен в условията на 
система за управление, сертифицирана от 
Bureau Veritas Certification по стандарта ISO 9001.

Ренета Николова

През 2019 г. със средства от бюджета, Опера-
тивна програма „Транспорт и транспортна инфра-
структура 2014 – 2020“ и Механизма за свързана 
Европа ще се изграждат близо 119 км нови пътища. 
Индикативната стойност на тези обекти е над 
950 млн. лв. Това съобщи министърът на регионал-
ното развитие и благоустройството Петя Авра-
мова в първото си интервю за в. „Строител” през 
2019 г. По думите й през тази година ще започне ре-
ализацията на два ключови участъка по първоклас-
ния път от ГКПП „Калотина“ до София. „Те са част 
от трансевропейския транспортен коридор номер 
10, свързващ Лондон със София, Истанбул и Калку-
та, който е най-краткият път от Западна Европа 
към Близкия и Средния изток. Първата отсечка – от 
Калотина до Драгоман, за строителството на коя-
то има вече подписан договор, е с дължина 14,5 км и 
е на стойност 165 млн. лв. Втората е от Драгоман 
до Сливница - с дължина 16,9 км, и предстои под-

писване на договор. Модернизацията на трасето 
ще подобри трансграничните връзки между Сърбия 
и България и ще се създадат условия за по-бързо и 
безопасно придвижване“, обясни Аврамова.

Приоритет на Министерството на регионал-
ното развитие и благоустройството (МРРБ) ще е 
не само изграждането на нова пътна инфраструк-
тура, но и рехабилитацията на съществуващата, 
която е в лошо състояние. Основни ремонти ще 
се изпълнят на 709 км от републиканската мрежа. 
Инвестициите за тези дейности ще са в размер 
на близо 516 млн. лв. Ще продължи и работата по 
автомагистралите „Струма“ и „Хемус“.

„Пред строителния бранш ще се открият нови 
пазарни ниши за инвестиции и моето пожелание 
към българските фирми е да се възползват в мак-
симална степен от тези възможности“, каза още 
пред в. „Строител“ Петя Аврамова.

Повече за приоритетите на МРРБ и възмож-
ностите за строителния бранш четете в ин-
тервюто с министър Аврамова.

ОП НА КСБ

Изминалата 2018 г. 
и Новата 2019 г. 
през погледа 
на областните 
председатели на КСБ
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Столичната община 
е планирала мащабни 
инвестиции през 
2019 г. 
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Повече от 8,834 млн. 
са посещенията на чуж-
дестранни туристи в Бъл-
гария в периода януари – 
ноември 2018 г., съобщиха 
от Министерството на 
туризма. От ведомството 
посочват, че по данни на 
Националния статистиче-
ски институт се отчита 
ръст от 4,9% в сравнение 
със същия период на 2017 г. 

„Резултатите са дока-
зателство за устойчива-
та тенденция на развитие 
на туризма и потвърж-
дават прогнозите ни за 
растеж на сектора през 
2018 г.“, е коментирала 
министърът на туризма 
Николина Ангелкова. Тя е 
посочила, че те са и види-
мият резултат от после-
дователната политика за 
популяризиране на Бълга-
рия и утвърждаването й 
като целогодишна дести-
нация, предлагаща високо-
качествен и разнообразен 
продукт.  

За 11-те месеца на 
2018 г. румънският пазар е 
водещ за входящ туризъм, 
като пътуванията от съ-
седната страна надвиша-
ват 1,3 млн., достигайки 
ръст от 23,3%. Визити-
те от Гърция са над 1,020 
млн., от Германия - близо 
833 хил., а от Турция – 580 
хил. Македония заема 5-о 
място в класацията на 
топ пазарите с близо 520 
хил. туристически посе-
щения и 3,2% нарастване. 

Чуждестранните ту-
ристически визити от 

Полша са близо 418 хил., 
увеличението е със 7,5%. 
Повече от 390 хил. са до-
шли от Сърбия, а ръстът 
спрямо януари – ноември 
2017 г. е 8,3%. Пътувани-
ята от Великобритания 
са 375,6 хил., като пови-
шението е 14,6%, а посе-
тителите от Украйна са 
близо 369 хил. с нараства-
не от 25,1 на сто. С 18,8% 
повече са  туристите от 
Израел в периода януари – 
ноември 2018 г. спрямо съ-
щите месеци на предход-
ната година.

Европейската комисия 
(ЕК) обяви 335 конкурсни 
сесии за научни изследва-
ния по Рамкова програма 
„Хоризонт 2020“. Очаква 
се чрез тях да бъдат раз-
пределени около 20 млрд. 
евро. Българските науч-
ноизследователски орга-
низации, университети, 
малки, средни и големи 
предприятия могат да 
подават проектни пред-
ложения и да кандидат-
стват за финансиране 
на изследванията си. Те 
могат да се възползват 
от търсене на пaртньори 
и от консултации за про-
ектите си чрез национал-
ната контактна мрежа 
към Министерството на 

образованието и наука-
та (МОН). Информация 
за нея може да се намери 
на интернет страница-
та на „Хоризонт 2020“: 
ht tp://hor izon2020.mon.
bg/?go=page&pageId=23. 

От МОН посочват, 
че най-много конкурсни 
сесии ще бъдат отво-
рени по третия приори-
тетен стълб „Социални 
предизвикателства“ на 
„Хоризонт 2020“ – 224. В 
рамките на втория стълб 
- „Водещи технологии в 
индустрията“, се очаква 
да бъдат обявени повече 
от 60 конкурса. Част от 
тях ще бъдат по „Инстру-
мент за малки и средни 
предприятия“ и в рамки-

те на направления „Нано-
технологии, авангардни 
материали и авангардно 
производство“, „Космос“ и 
„Информационни и комуни-
кационни технологии“. По 
стълб „Високи постижения 
в научната област“ ЕК ще 
предостави възможност 
за финансиране както 
по „Бъдещи и навлизащи 
технологии“, така и по 
дейностите „Мария Скло-
довска-Кюри“. Ще бъдат 
обявени и 17 конкурса по 
програма „ЕВРАТОМ“, по 
направление „Разпростра-
нение на върховите по-
стижения и разширяване 
на участието“ и по про-
грама „Наука с и за обще-
ството“.

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

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени

6 януари – Йордановден

Йорданка Фандъкова, кмет на Столичната община
Инж. Данка Кирилова, председател на ОП на КСБ – Монтана 
Инж. Данко Добрев, председател на ОП на КСБ – Шумен
Богомил Петков, председател на ОП на КСБ – Габрово

7 януари – Ивановден

Ивелина Василева, председател на парламентарната 
Комисия по околната среда и водите
Иван Иванов, член на УС на КСБ
Инж. Иван Кирев, член на Комисията за ЦПРС
Инж. Иван Мирински, бивш зам.-председател на УС на КСБ
Иван Вълков, член на парламентарната комисия по транспорт, 
информационни технологии и съобщения
Проф. д-р инж. Иван Марков, ректор на УАСГ
Арх. Иван Несторов, началник на ДНСК
Иван Портних, кмет на Варна
Инж. Иван Каралеев, председател на УС на КИИП
Инж. Иван Иванов, председател на УС на БАВ
Инж. Иван Моллов, „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД
Иван Армянов, „ТАНГРА – АВ“ ООД

2 януари
Красен Кралев, министър на младежта и спорта 
7 януари
Владимир Кехайов, председател на ОП на КСБ – Смолян

Страницата 
подготви 
Десислава 
Бакърджиева 

България пое рота-
ционното председател-
ство на Организацията за 
Черноморско икономическо 
сътрудничество (ОЧИС) 
за периода 1 януари - 30 
юни 2019 г. To ще пре-
мине под мотото „Море 
от възможности“ (Sea of 
opportunities). От Минис-
терството на външните 
работи съобщиха, че при-
оритети на българското 
председателство ще са: 
по-нататъшното разви-
тие на ОЧИС като про-
ектно-ориентирана орга-
низация; продължаване на 
процесите за реформира-
не и адаптиране на ОЧИС 
към съвременните предиз-
викателства; насърчаване 
на пълноценното взаимо-

действие на ОЧИС с Евро-
пейския съюз.

П р е з  с ле д в а щ и т е 
шест месеца България ще 
постави специален акцент 
върху проектно-ориенти-
рания подход към регио-
налното сътрудничество, 
като приоритетни обла-
сти ще бъдат културата, 
транспортът, опазването 
на околната среда.

По време на своето 
ротационно председа-
телство страната ни ще 

работи и за задълбоча-
ването на бизнес конта-
ктите между държавите 
от региона и за по-ната-
тъшното засилване на 
синхрона в дейността на 
ОЧИС и неговите специа-
лизирани органи - Парла-
ментарната асамблея на 
ЧИС, Черноморската бан-
ка за търговия и развитие, 
Международния център за 
черноморски изследвания 
и Съвета на бизнес сре-
дите.
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Стартира обществена поръчка в 12 обособени позиции

петък, 4 януари 2019 Ñòðîèòåë

Росица Георгиева
 
Обявиха търг за обно-

вяване на 4 блока в район 
„Слатина“ по Национална-
та програма за енергийна 
ефективност на многофа-
милните жилищни сгради. 
Прогнозната стойност е 
4 183 986,70 без ДДС. Об-
ществената поръчка е 
разделена на 12 обособени 
позиции (ОП). Първата е 
за 584 259,75 лв. без ДДС, 
а продължителността на 
изпълнение е 200 дни. Тя е 
за проектиране и строи-
телство (инженеринг) за 
бл. 6 в жк „Гео Милев“ на 
бул. „Цариградско шосе“ 
125. Сградата е въведе-
на в експлоатация през 
1969 г. Състои се от 51 
апартамента, 11 надзем-
ни етажа и 1 полуподзе-
мен етаж. Разгънатата 
застроена площ (РЗП) е 
4327,85 кв. м.

ОП 2 е за инженеринг 
на бл. 63 в жк „Христо 
Смирненски“. Зданието 
е с РЗП 129 98,91 кв. м и 

е въведено в експлоата-
ция през 2006 г. Състои 
се от 114 апартамента 
и 2 магазина, 15 надземни 
и 1 полуподземен етаж. 
Прогнозната стойност е 
1 754 852,85 лв. без ДДС, 
а срокът за реализация - 
280 дни. 

Бл. 30 в жк „Христо 
Смирненски“ е в позиция 
3, която също е за про-
ектиране и строител-
ство. Стойността й е 
888 456,60 лв. без ДДС, 
а продължителността 
- 260 дни. Обектът е въ-
веден в експлоатация 

през 1984 г. Той е с РЗП 
6581,16 кв. м и се състои 
от 66 апартамента,15 
надземни и 1 полуподзе-
мен етаж. Четвъртата 
позиция е за инженеринг 
на бл. 263 на ул. „Коста 
Лулчев” 25. Прогнозната й 
стойност е 852 157,80 лв. 

Росица Георгиева

Администрацията на столичния район „Младост” 
търси изпълнители за обновяването на два блока по 
Националната програма за енергийна ефективност 
на многофамилните жилищни сгради. За целта е обя-
вена обществена поръчка, разделена в две обосо-
бени позиции, на обща стойност 408 643,85 лв. без 
ДДС. Първата е за изпълнение на строително-мон-
тажни работи за въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност в бл. 251, жк „Младост 2“. Стойност-
та й е 167 871,25 лв. без ДДС. Втората е за вх. 1 на 
бл. 520 в жк „Младост 1А“. Предвидените средства 
са 240 772,60 лв. без ДДС.

Продължителността и за двете позиции е 
180 дни, като оферти могат да бъдат подавани само 
по едната. Документи се приемат до 22 януари.

Росица Георгиева

Столичната община 
обяви обществена поръчка 
за реконструкция и разши-
рение на ДГ 20 в жк „Лев-
ски”. Общата стойност 

на търга е 2 395 833 лв. 
без ДДС. Той е в две обо-
собени позиции. Първата 
е за изпълнение на СМР за 
преустройство и рекон-
струкция на основната 
сграда на ДГ 20 за 4 групи 

и пристройка - разширение 
за 4 групи. Стойността е 
2 379 166 лв. без ДДС. По-
зиция 2 е за изпълнение 
на строителен надзор и 
инвеститорски контрол. 
Стойността е 16 667 без 

ДДС.
Оферти могат да бъ-

дат подавани само по 
една обособена позиция и 
се приемат до 31 януари 
2019 г. Продължителност-
та е 600 дни.

Емил Христов 

Управляващият орган по Програма-
та за сътрудничество INTERREG V-A 
„Гърция – България 2014 – 2020“ анонси-
ра предстоящото откриване на 5-ата 
покана за набиране на проектни предло-
жения, която ще бъде обявена на 15 фев-
руари 2019 г. Тя ще е по Приоритетна 
ос 1 „Конкурентен и иновативен тран-
сграничен регион“ и има за цел да пови-
ши конкурентоспособността на МСП, 
като стимулира растежа на нови и съ-
ществуващи фирми чрез разширяване 
на икономическата им дейност до нови 
пазари и продукти.

Общият бюджет на поканата въз-
лиза на 10 млн. евро, от които 30% ще 
бъдат насочени към новосъздадени МСП. 
Стойността на даден проект следва да 
бъде между 300 000 и 600 000 евро, от 
които 65% са субсидия (помощта се от-
пуска чрез de minimis – до 200 000 евро) и 
35% - собствен принос на кандидатите.

По нея могат да кандидатстват 
МСП, регистрирани в допустимия по 
програмата регион (за България - в об-
ластите Благоевград, Смолян, Кърджали 
и Хасково), в т.ч. клонове, като за Бълга-
рия същите следва да са регистрирани 
като самостоятелни юридически лица. 
Ще бъдат одобрявани разходи за дреб-
номащабни инвестиции (строителство, 
изграждане на производствени инста-
лации, доставка на специализирано обо-
рудване и др.), закупуване на софтуер 
и свързаните с него услуги, маркетинг 
и ноу-хау, патенти и авторски права, 

разходи за персонал и др. Дадено 
проектно предложение може да 
включва изцяло инвестиционни 

дейности.
Максималната продължител-

ност на проектите е 3 години.

без ДДС, а срокът за из-
пълнение е 260 дни. Зда-
нието е въведено в експло-
атация през 1974 г. и е с 
РЗП 6312,28 кв. м. Състои 
се от 60 апартамента, 
16 надземни и 1 подземен 
етаж. Търговските обек-
ти към бл. 263 са с клас 
на енергопотребление „С” 
и тяхната разгъната за-
строена площ не е включе-
на към тази на жилищната 
сграда. 

Позиции 5, 6, 7 и 8 са 
за изготвяне оценка на 
съответствие на инвес-
тиционните проекти със 
съществените изисквания 
към строежите и упражня-
ване на строителен над-
зор по време на строител-
ството. ОП 5 е за бл. 6 и е 
на стойност 11 252,41 лв. 
без ДДС, а продължител-
ността е 220 дни. ОП 6 е 
съответно за бл. 63. Тя е 
за 33 797,17 лв. без ДДС, 
като срокът за изпълне-
ние е 300 дни. ОП 7 е за 

бл. 30, като стойността 
е 17 111,02 лв. без ДДС, а 
продължителността – 280 
дни, а ОП 8 е за бл. 263 – 
16 411,93 лв. без ДДС, срок 
– 280 дни. 

Останалите четири 
позиции – 9, 10, 11 и 12, са 
свързани с провеждане на 
инвеститорски контрол по 
време на проектирането 
и строителството на че-
тирите блока в „Слатина“. 
ОП 9 за бл. 6 е с прогнозна 
стойност 3678,67 лв. без 
ДДС и продължителност 
220 дни. Позиция 10 е за 
бл. 63. Тя е за 11 049,07 лв. 
без ДДС и срок 300 дни. 
ОП 11 е за бл. 30 на стой-
ност 5593,99 лв. без ДДС и 
продължителност 280 дни, 
а ОП 12 е за бл. 263 – 
5365,44 лв. без ДДС, срок 
280 дни. 

Оферти могат да бъ-
дат подавани само за 
една обособена позиция и 
се приемат до 28 януари 
2019 г. 

Снимка Румен Добрев
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През 2018 г. Народно-
то събрание (НС) е приело 
146 закона и 138 решения. 
Това сочи справка, под-
готвена от парламентар-
ния пресцентър и дирек-
ция „Пленарни заседания, 
парламентарен контрол и 
финални текстове” на НС. 
От 1 януари до 21 декем-
ври 2018 г. са постъпили 
177 законопроекта, като 
91 от тях са внесени от 
депутати. Предложените 
проекти за решения са 
161, от които 134 са на 
народни представители. 
За изминалата година 
44-тото НС е провело 131 
пленарни заседания, седем 
от които извънредни.

През петата сесия на 
НС, която се проведе от 
1 септември до 21 декем-
ври 2018 г., парламентът 
е приел 55 закона и 59 
решения. НС е имало 45 
редовни и 3 извънредни 
пленарни заседания. За 
периода в парламента са 
внесени 54 законопроек-
та, като 22 от тях са на 

народни представители. 
Постъпили са 44 проекта 
за решения, от тях 37 са 
от депутати. 

Сред приетите от НС 
нови закони са Законът за 
хората с увреждания, За-
конът за личната помощ, 
Законът за предприятия-
та на социалната и соли-
дарна икономика, Законът 
за киберсигурност, Зако-

нът за физическото въз-
питание и спорта, Зако-
нът за държавния бюджет 
на Република България за 
2019 г. и др. Парламентът 
е гласувал промени в Ад-
министративно-процесу-
алния кодекс, в Закона за 
пътищата, в Закона за 
устройство на терито-
рията, в Закона за дър-
жавната собственост, в 

„До средата на 2019 г. 
в София ще бъдат пуснати 
още 112 нови автобуса на 
природен газ, с което ще 
бъдат обновени 90% от 
всички градски автобуси 
на линия.“ Това съобщи 
кметът на Столичната 
община (СО) на София 
Йорданка Фандъкова по 
време на представянето 
на 30 нови автобуса на 
природен газ, които тръг-
наха по линия 11 в самия 
край на 2018 г. Тя бе при-
дружена от зам.-кмета 
на СО Дончо Барбалов и 
директора на „Столичен 
автотранспорт“ ЕАД Слав 
Монов.

„С новите 30 авто-
бусa поетапно подменяме 

старите по линия №111. 
Те са ЕВРО 6, с климати-
зация, нископодови и без-
платен интернет“, каза 

Фандъкова. Тя припомни, 
че преди няколко седмици 
СО е пуснала и първите 
за София 20 електробуса, 
които обслужват линии 
№№ 9 и 309. „Обновихме и 
автобусите до Витоша с 
модернизирани, които са 
подходящи за планинския 
терен и са с повече места 
и багажно отделение, кое-
то улеснява пренасянето 
на ски, шейни, сноуборди и 
др.“, допълни тя.

Кметът на СО под-
черта, че цялостната 
модернизация на градския 
транспорт е част от про-
грамата на общината за 
подобряване на качество-
то на въздуха и привличане 
на повече пътници.

Закона за семейни помощи 
за деца и др.

Използваното вре -
ме за осъществяване на 
контролната функция на 
парламента през петата 
сесия на 44-тото Народ-
но събрание е 39 часа и 
45 минути. Парламента-
рен контрол е провеждан 
в 15 пленарни заседания. 
От 1 септември до 21 
декември 2018 г. в НС са 
постъпили 440 въпроса и 
18 питания. В този период 
е имало изслушване на ми-
нистъра на енергетиката 

Теменужка Петкова за 
предоставяне на инфор-
мация във връзка с Проце-
дурата по избор на стра-
тегически инвеститор/и 
за изграждането на АЕЦ 
„Белене“ и възможности 
за структуриране на про-
екта. На извънредно засе-
дание на 21 август 2018 г. 
Народното събрание е из-
слушало министър-пред-
седателя Бойко Борисов 
за сигурността на елек-
тронните бази данни, съх-
ранявани от Агенцията по 
вписванията и Министер-
ството на правосъдието.

Членовете на прави-
телството са отговорили 
на 375 въпроса и 10 пита-
ния. На най-много въпроси 
и питания са отговорили 
министърът на земеде-
лието, храните и горите 
Румен Порожанов – 68, 
министърът на регионал-
ното развитие и благоу-
стройството Петя Авра-
мова – 67, министърът на 
околната среда и водите 
Нено Димов – 34, минис-
търът на вътрешните 
работи Младен Маринов 
– 32, министърът на здра-
веопазването Кирил Ана-
ниев – 30, вицепремиерът 
по обществения ред и си-
гурността и министър на 
отбраната Красимир Ка-
ракачанов – 22, министъ-
рът на образованието и 

науката Красимир Вълчев 
– 19, министърът на кул-
турата Боил Банов – 16, 
министърът на финанси-
те Владислав Горанов – 15, 
министърът на труда и 
социалната политика Би-
сер Петков – 13, министъ-
рът на икономиката Емил 
Караниколов – 13, и т.н.

Най-много въпроси и 
питания са отправили 
депутатите Георги Сто-
илов – 41, Иван Димов 
Иванов – 35, Николай Цо-
нков – 34, Георги Гьоков 
– 31, Любомир Бонев – 31, 
Светла Бъчварова – 23, 
Надя Клисурска-Жекова 
– 18, Пенчо Милков – 16, 
Георги Йорданов – 15, 
Кристиан Вигенин – 13, 
Иван Валентинов Иванов 
– 12, и т.н.

От ПГ „БСП за Бълга-
рия” са внесли най-много 
въпроси и питания - 354 
въпроса и 15 питания. От 
ПГ на ПП ГЕРБ са отпра-
вили 42 въпроса и 2 пита-
ния, от ПГ „Обединени па-
триоти” - 15 въпроса, от 
ПГ на ДПС - 12 въпроса и 
едно питане, и от ПГ на 
ПП ВОЛЯ – 6 въпроса. 

По време на петата 
сесия на 44-тото Народ-
но събрание е отхвърлен 
един вот на недоверие 
към Министерския съвет 
за провал в областта на 
здравеопазването.
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Мирослав Еленков

„Северната скоростна 
тангента (ССТ) е в рам-
ките на София и разпоре-
дих на Министерството 
на регионалното разви-
тие и благоустройство-
то и Агенция „Пътна ин-
фраструктура“ (АПИ) за 
нея да не се изисква ви-
нетка. Държавата може 
да си позволи това зара-
ди по-високите приходи в 
бюджета благодарение на 
добрата работа на аген-
циите, службите и Проку-
ратурата.“ Това каза пре-
миерът Бойко Борисов на 
брифинг в Министерския 
съвет след първото за 
2019 г. правителствено 
заседание. На срещата 
с медиите присъстваха 
и министърът на регио-
налното развитие и бла-
гоустройството Петя 
Аврамова, министърът 
на финансите Владислав 
Горанов, министърът на 
вътрешните работи Мла-
ден Маринов и председа-
телят на УС на АПИ инж. 
Светослав Глосов. 

Борисов заяви, че от 
известно време се го-
вори по темата дали е 
редно да има винетки за 
Северната скоростна 
тангента. Той подчер-
та, че инфраструктурни 
обекти като Южната и 
Западната дъга на Со-
фия, ССТ и др. винаги са 
се изграждали в услуга на 
гражданите. „За да пъту-
ват по-бързо, безопасно 
и удобно и съответно 
това да им дава възмож-
ност за по-високи доходи. 
Нищо няма да се променя“, 
обяви той. Борисов призо-
ва общините след като 
искат пътищата да са 
общински да поемат под-
дръжката им. По думите 
му държавата е вложила 
сериозни инвестиции в 
тези пътни обекти, по-
дарява ги на общините и 
съответно те трябва да 
ги поддържат.

На брифинга преми-
ерът Борисов допълни, че 
тази година започва раз-
ширяването на Софийския 
околовръстен път от жк 
„Младост“ до АМ „Тракия”, 

който е продължение на 
Южната дъга.

Същия ден от АПИ съ-
общиха, че до 25 януари 
работна комисия между 
Агенция „Пътна инфра-
структура“ и Столич-
ната община ще търси 
решение за Северната 
скоростна тангента. 
Двете страни трябва 
да предложат процеду-
ра, която да удовлетвори 
исканията както на АПИ, 
така и на СО относно 
ползването на участъци 
от републиканската мре-
жа на територията на 
общината, включително 
и на ССТ. 

По-късно темата ко-
ментира и министърът 
на регионалното разви-
тие и благоустройство-
то Петя Аврамова. Тя 
благодари на премиера за 
апела му към общините, 
които искат освобожда-
ване от плащане на ви-
нетна такса за отсечки 
от републиканската път-
на мрежа, да поемат под-
дръжката, рехабилитаци-
ята и ремонта им.

„На 1 януари 2019 г. са 
продадени над 5 хил. е-ви-
нетки за около 380 хил. лв. 
Това означава, че на всяка 
20-а секунда е купувана 
една винетка и систе-
мата работи.“ Това каза 
председателят на УС на 
Агенция „Пътна инфра-
структура“ (АПИ) инж. 
Светослав Глосов. По ду-
мите му от стартира-
нето на електронната 
система за продажба на 

Десислава 
Бакърджиева 

На основание чл. 14, 
ал. 1, т. 6 от Закона за 
обществените поръчки 
(изключения, приложими 
за публичните възложи-
тели) Агенция „Пътна 
инфраструктура“ (АПИ) 
ще възложи на „Автома-

гистрали“ ЕАД изпълнение 
на проектиране на трите 
подучастъка - от път II-35 
„Плевен – Ловеч“ до път I-5 
„Русе – Велико Търново“ и 
за строителство на ця-
лото трасе на автомаги-
стралата от п.в. „Боаза“ 
до пресичането на път I-5. 
Това беше обявено от ми-
нистъра на регионалното 

развитие и благоустрой-
ството Петя Аврамова 
по време на последния 
парламентарен контрол 
в Народното събрание за 
2018 г. Същия ден АПИ пуб-
ликува обява на сайта си 
в раздел „Профил на купу-
вача“. Посочената стой-
ност на договора в нея е 
1 124 880 000 лв. без ДДС. 

Десислава 
Бакърджиева

Председателят на УС 
на Агенция „Пътна инфра-
структура“ инж. Свето-
слав Глосов подписа до-
говора за проектиране и 
строителство на 16,98 км 
от път I-8 Калотина – Со-
фийски околовръстен път 
в участъка между Дра-
гоман и Сливница от км. 
15+500 до км. 32+447,20 и 
етапни връзки. Предвижда 
се строителството да 
започне през следващата 
година и да завърши в края 
на 2021 г.

Изпълнител на отсеч-
ката ще е ГБС „Инфра-
структурно строител-
ство“ АД. Стойността на 

договора е 97 800 298,60 лв. 
без ДДС. Участъкът ще 
бъде изграден изцяло със 
средства от републикан-
ския бюджет. Отсечката 
ще бъде с по две ленти за 
движение в посока и лента 
за аварийно спиране. Сро-
кът на контракта е 910 
календарни дни, от които 
180 са за изработването 
на техническия проект, а 
730 са за строителство.

На 15 ноември 2018 г. 
беше подписан и дого-
ворът за проектиране и 
строителство на 14,5 км 
от път I-8 в участъка от 
ГКПП „Калотина“ до пътния 
възел при Драгоман (от 
км. 1+000 до км. 15+500). 
Тази отсечка ще се из-
гражда от „Страбаг БПА“ 

ДЗЗД с участници „Щра-
баг“ ЕАД, „Страбаг Сп. 
з.о.о., Полша“ и „Битумина  
ГмбХ-България“  ЕООД. 
Стойността на договора 
е 137 491 883,28 лв. без 
ДДС. Част от средствата 
за финансиране са осигуре-
ни по Механизма за свърза-
на Европа на ЕС, а остана-
лите са от републиканския 
бюджет. Отсечката ще 
бъде с по две ленти за дви-
жение в посока и лента за 
аварийно спиране. При км. 
12+520 ще бъде изграден 
вход-изход от първоклас-
ния път към Интермодален 
терминал Драгоман. Ще 
бъдат изградени 10 големи 
съоръжения, две от които 
са при п.в. „Калотина“ и п.в. 
„Драгоман“.  

Снимка Емил Христов

е-винетки за 2019 г. на 
17 декември 2018 г. до 
2 януари т.г. приходите 
от продажби са около 
1,5 млн. лв.  Председате-
лят на УС на АПИ съобщи, 
че предстои да бъде из-
готвена подробна карта, 
която ще указва пътища-
та, за които е необходи-
ма е-винетка, въпреки че 
такава карта има в мо-

мента.
От Министерство-

то на регионалното раз-
витие и благоустрой-
ството информираха, че 
системата за купуване 
на електронни винетки 
работи. Данните, които 
хората вкарват в нея, 
са защитени. От ведом-
ството очакват бум в 
края на януари, защото 

тогава изтича валид-
ността на голяма част 
от винетките.  В  мо-
мента такива могат да 
бъдат купени от сайта 
www.bgtoll.bg, през мобил-
но приложение, от апарат 
за самотаксуване, от об-
ластните пътни управле-
ния и от каса на мобилен 
оператор, а до няколко дни 
и в бензиностанциите.
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С КСБ си сверяваме часовника по горещите въпроси на деня

Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството:

Ренета Николова
 
Г-жо Аврамова, бла-

годаря Ви, че приехте 
да сте първият гост на 
в. „Строител” за 2019 г. 
Да започнем с едно по-
желание към нашите чи-
татели – строителите 
на съвременна България 
и техните екипи, семей-
ства и партньори. 

Първо искам да пожелая 
на всички здрава и мирна 
2019 г., а на строителите 
– енергия, ентусиазъм и 
висок професионален дух. 
Често казват, че за да 
успееш, трябва да обичаш 
работата си. И макар че 
от прекалена употреба 
тези думи започват да се 
превръщат в клише, всички 
знаем, че носят в себе си 
истина. Затова бих поже-
лала на Вашите читатели 
да влагат сърце и душа в 
това, което правят. Тога-
ва нещата се получават по 
най-добрия начин, незави-
симо дали строите сгради 
и пътища, лекувате хора-
та или пишете романи. 

Каква беше 2018 г. 
за Министерството на 
регионалното развитие 
и благоустройството 
(МРРБ), както и за стро-
ителния бранш? Каква е 
оценката, която правите 
на изминалата годината? 

Смятам, че имахме 
една успешна година, в коя-
то строителството за-
пази позициите си на един 
от моторите на икономи-
ческия растеж. По данни 
на Дирекцията за национа-
лен строителен контрол, 
от 1 януари до 5 декември 
2018 г. са издадени 2880 
разрешения за ползване 
на новопостроени или ре-
конструирани обекти, или 
почти толкова, колкото 
през 2017 г. Това показва, 
че икономическата среда 
е стабилна и предвидима, 
което е от водещо значе-
ние за бизнеса. Защото па-
рите, както икономисти-
те казват, обичат тишина 
и спокойствие. Сред нови-
те обекти има реконстру-
ирани улици и булеварди, 
пътища от републиканска-
та мрежа, паркове, църкви, 
спортни комплекси и ста-
диони. Изградени са пред-
приятия и магазини, както 
и съоръжения от водната 
инфраструктура. Разши-
рена беше газопреносна-
та система на страната. 
На повечето от обектите 
работят български фир-
ми и дават хляб на хиляди 
наши сънародници. Смя-
там, че добрите тенден-
ции ще се запазят и през 
2019 г., когато проектите 
по оперативните програ-
ми навлизат в решителна 
фаза. Очаква се също да 
стартират и много нови 

– в пътната, образова-
телната, социалната и 
ВиК инфраструктурата. 
Пред общините, бизнеса 
и неправителствените 
организации се откриват 
и различни възможности 
за инвестиции – реализа-
цията на значими проекти 
с помощта на финансови 
инструменти. Става дума 
за 600 млн. лв., които са 
вече на пазара и могат да 
бъдат използвани под фор-
мата на нисколихвени кре-
дити и банкови гаранции 
в проекти за подобряване 
на градската среда и ту-
ризма. Както е известно, 
Фондът за устойчиви гра-
дове ще управлява ресурс 
от 220,5 млн. лв. за Южна 
България и 142,4 млн. лв. 
за София, а Регионалният 
фонд за градско развитие 
– 210,4 млн. лв. за Север-
на България. Това е зна-
чителен паричен ресурс и 
колкото по-бързо бенефи-
циентите се научат да 
работят с тези пари, тол-
кова по-добре.

Какво бихте посочили 
като успех през година-
та, за какво не Ви достиг-
на време? 

Знаете, че съм съвсем 
отскоро в МРРБ – малко 
повече от три месеца, за-
това е трудно да направя 
подобна равносметка и да 
кажа в какво съм успяла и 
в какво не съм. Но заварих 
добър екип и експерти, на 
които мога да разчитам. 
Едно от постиженията 
на този екип е сключва-

нето на договора с „Капш 
трафик солюшънс“ за въ-
веждане на електронно 
таксуване на превозните 
средства при движение по 
републиканската пътна 
мрежа. Давам този при-
мер не защото във ВиК 
отрасъла, Оперативна 
програма „Региони в рас-
теж“ (ОПРР), кадастъра 
или териториалното съ-
трудничество няма успехи. 
А защото това е проект, 
който променя коренно до-
сегашния модел – въвежда 
се електронна винетка за 
автомобилите до 3,5 тона 
и ТОЛ такса за превозните 
средства над 3,5 т. А това 
изисква огромна експерт-
на и организационна рабо-
та. Необходимо беше да 
се променят закони, както 
и да се допълни същест-
вуващата правна рамка 
с нови нормативни доку-
менти. Паралелно с това 
се изгражда структурата 
на Националното ТОЛ уп-
равление, назначават се 
служители, провеждат се 
обществени поръчки. Ог-
ромна работа, която изис-
ква енергия и експертен 
капацитет. Но желанието 
на всички е ТОЛ система-
та да заработи успешно и 
да генерира добри приходи 
за строителство на нова 
пътна инфраструктура и 
ремонт на съществува-
щата. 

Кои от завършените 
през 2018 г. обекти бихте 
отличили?

На 17 декември 2018 г., 

с пет 5 месеца предсроч-
но, беше открит нов учас-
тък от автомагистрала 
„Струма“ – от Кресна до 
Сандански, което ще об-
лекчи значително пъту-
ването към Гърция. Ще се 
подобри и безопасността 
на движение, защото един 
от участъците с най-висо-
ка концентрация на ПТП в 
страната е именно изхо-
дът на Сандански. Нова-
та отсечка е с дължина 
23,6 км, а свършеното от 
строителите е впечат-
ляващо. В изграждането 
на участъка са положени 
над 300 хил. т асфалт и 
са монтирани 95 км ман-
тинели от най-висок клас. 
В отсечката има 3 пътни 
възела – „Кресна“, „Струмя-
ни“ и „Сандански“, 25 голе-
ми съоръжения – мостове, 
виадукт, надлез над жп 
линията София – Кулата, 
селскостопански подлези 
и надлези. 

Друг важен обект, кой-
то беше завършен през 
2018 г., е второто плат-
но на пътя Слънчев бряг 
– Бургас, в отсечката 
между Ахелой и Поморие, 
и директното трасе на 
обхода на Ахелой. С този 
обект още преди старта 
на активния туристически 
сезон значително се уле-
сни трафикът и се повиши 
безопасността на движе-
ние. Инвестицията е със 
средства от бюджета и 
е на стойност 45 млн. лв. 
С финансиране по Опера-
тивна програма „Региони в 
растеж 2014 – 2020” беше 

рехабилитирана още една 
важна отсечка за региона 
– 15,5 км от второкласния 
път Варна – Добрич, който 
е най-кратката връзка с 
Румъния на курортите по 
българското Черноморие.

През 2018 г. са ре-
монтирани участъци от 
републиканската пътна 
мрежа с обща дължина 
450 км, в които са вложени 
171 млн. лв. Сред посоче-
ните ремонти се откро-
ява значителният ресурс, 
вложен в СМР на АМ „Тра-
кия“ на територията на 
област Пловдив. Обновени 
са близо 22 км от авто-
магистралата и в двете 
платна за движение.

Дадохте за пример 
приключването на от-
сечката от Кресна до 
Сандански от АМ „Стру-
ма“. Как протича реали-
зацията на останалите 
лотове? Кога се очаква 
стартът на лот 3.2? Ще 
успеем ли да спазим край-
ния срок за строител-
ството на магистрала-
та?

През 2018 г. бяха обя-
вени обществени поръчки 
за проектиране и стро-
ителство на най-скъпия 
участък от АМ „Струма“ – 
през Кресненското дефиле, 
с индикативна стойност 
875,3 млн. лв. без ДДС. На-
деждата ни е комисията, 
която ще оценява офер-
тите на участниците в 
процедурата за избор на 
изпълнител, да си свърши 
добре и бързо работата. 

Срокът за проектиране е 
6 месеца, след което ще 
започне строителството. 
Надяваме се това да ста-
не през 2019 г.

След предсрочното 
завършване на 23,6 км 
от Кресна до Сандански 
от АМ „Струма“, в стро-
ителство е лот 3.1 – от 
Благоевград до Крупник, 
като изпълнението е 40%. 
Работата по участъка от 
Благоевград до с. Железни-
ца с дължина 7 км все още 
е блокирана заради откри-
тите край с. Покровник ос-
танки от древното сели-
ще Скаптопара. Предстои 
да бъде изготвен проект 
от Агенция „Пътна инфра-
структура“ (АПИ) за кон-
сервация и реставрация на 
част от археологическите 
обекти. Два от тях – рим-
ската фамилна гробница и 
раннохристиянската църк-
ва, ще бъдат преместени, 
а римската вила и баня, 
които са извън трасето на 
магистралата, ще бъдат 
запазени. След като проек-
тът бъде готов, ще бъде 
съгласуван от Национал-
ния институт за недвижи-
мо културно наследство и 
изграждането на магис-
тралата ще продължи. 
Върви изпълнението и на 
пътната инфраструктура 
около тунел „Железница“. 
Общата стойност на два-
та обекта е 48,4 млн. лв. 
Изборът на изпълнител за 
тунел „Железница“ се об-
жалва.

Всичко това показва, 
че е нужна максимална 

Снимка МРРБ
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мобилизация, за да се реа-
лизира проектът в заложе-
ните срокове и през 2023 г. 
от София до българо-гръц-
ката граница да се пътува 
за час и половина. 

В края на годината 
правителството отпус-
на близо 158 млн. лв. за 
разплащане на обекти 
на АПИ, както и близо 
1,35 млрд. лв. за изгражда-
нето на още 134,2 км от 
АМ „Хемус“. Кога можем 
да очакваме стартиране 
на строителството, в 
каква перспектива виж-
дате завършването на 
магистралата?

През тази година за-
почна реализацията на 
два нови участъка от АМ 
„Хемус“. Това e отсечката 
от Ябланица до п.в. „Боаза“ 
с дължина 9,3 км, която се 
планира да бъде завърше-
на предсрочно през сеп-
тември 2019 г. В момента 
дейностите са изпълнени 
на 63%. Работи се усилено 
и в другия край на магис-
тралата – от п.в. „Белоко-
питово“ до п.в. „Буховци“. 

Но голямата новина в 
края на 2018 г. е осигуря-
ването на 1,35 млрд. лв. за 
строителството на АМ 
„Хемус“ до Велико Търново, 
което прави процеса нео-
братим. А това е важно 
за хората в Северна Бъл-
гария, защото в днешно 
време магистралите не 
са просто пътни артерии. 
Те са място за бизнес, за 
търговия. Край тях въз-
никват индустриални зони 
и предприятия, осигурява 
се поминък за население-
то. Чуха се твърдения, че 
за изграждането на нови-
те 134 км нямало никаква 
подготовка и яснота. Това 
не е така. За отсечката 
от „Боаза“ до разклона за 
Плевен и Ловеч се разра-
ботват техническите 
проекти. За следващите 
три подучастъка, разполо-
жени между пресичането 
с пътя Плевен – Ловеч и 

кръстовището с път I-5 
Русе – Велико Търново, са 
налични идейни проекти и 
предстои изработване на 
технически. За последния 
участък от АМ „Хемус“ – 
от разклона с пътя Русе 
– Велико Търново до п.в. 
„Буховци“ – има готов-
ност през следващата 
година да бъде възложено 
изработването на идеен 
проект за първия подучас-
тък и парцеларен план за 
втория. Крайният срок за 
цялостното завършване 
на магистралата е 2024 г. 
и се надявам това да се 
случи.

Какви ще са основни-
те приоритети в рабо-
тата на МРРБ през 2019 
година? 

На първо място, ще 
продължим да работим 
по изграждането на нова 
пътна инфраструктура и 
рехабилитация на същест-
вуващата, която е в тежко 
състояние. Вече споменах 
някои от големите пътни 
проекти, по които рабо-
тата ще продължи. Наред 
с тях стартират и нови 
инвестиции. През 2019 г. 
например започва реали-
зацията на два ключови 
участъка по първокласния 
път от ГКПП „Калотина“ 
до София. Те са част от 
трансевропейския транс-
портен коридор номер 10, 
свързващ Лондон със Со-
фия, Истанбул и Калкута, 
който е най-краткият път 
от Западна Европа към 
Близкия и Средния Изток. 
Първата отсечка – от 
Калотина до Драгоман, за 
строителството на която 
има вече подписан дого-
вор, е с дължина 14,5 км и 
е на стойност 165 млн. лв. 
Втората е от Драгоман 
до с. Храбърско край Сли-
вница, с дължина 16,9 км, 
и предстои подписване на 
договор. Модернизацията 
на трасето ще подобри 
трансграничните връзки 
между Сърбия и България 

и ще се създадат условия 
за по-бързо и безопасно 
придвижване. Общо със 
средства от бюджета, 
Оперативна програма 
„Транспорт и транспорт-
на инфраструктура 2014 
– 2020“ и Механизма за 
свързана Европа ще се из-
граждат близо 119 км нови 
пътища. Индикативната 
стойност на тези обекти 
е над 950 млн. лв. 

Топ приоритет остава 
безопасността на път-
ната инфраструктура. 
Извършена беше инвента-
ризация на магистралите, 
първокласните, второ-
класните и третокласни-
те пътища в страната, 
за да сме наясно какво е 
тяхното състояние и как-
ви мерки трябва да се взе-
мат за подобряването му. 

Ще продължи и об-
новяването на образо-
вателната, спортната, 
социалната и здравна-
та инфраструктура със 
средства по Оперативна 
програма „Региони в рас-
теж“. През 2019 г. една от 
стратегическите задачи 
на ОПРР ще бъде разра-
ботването на следваща-
та оперативна програма, 
както и подготовката на 
новите структури за уп-
равление на регионалното 
развитие и необходимите 
стратегически докумен-
ти. Този процес е тясно 
обвързан с кохезионната 
политика на ЕС за периода 
2021 – 2027 г. 

Вече казах, че е много 
важно да бъде въведена ус-
пешно електронната сис-
тема за плащане на пътни 
такси. 

Строителният бранш 
неведнъж е изразявал 
своята подкрепа към На-
ционалната програма за 
енергийна ефективност 
на многофамилните жи-
лищни сгради. Колко бло-
ка са санирани до момен-
та? Какво е бъдещето на 
програмата? 

Програмата предстои 
да приключи в този си вид 
през 2019 г. От всички 
2022 сгради, които имат 
сключени договори за сани-
ране с Българската банка 
за развитие, са въведени в 
експлоатация 1522 обекта, 
а на 247 блока се изпълня-
ват строително-монтаж-
ни работи. За още 70 сгра-
ди има избран изпълнител 
за СМР, но са без открита 
строителна площадка. За 
останалите 183 здания 
все още не са обявени об-
ществените поръчки за 
инженеринг. В процес на 
обсъждане са варианти за 
продължаване на програ-
мата. Отворени сме за 
предложения, така че да 
бъде изготвен нов модел 
за повишаване на енергий-
ната ефективност на жи-
лищата в България.

МРРБ отговаря и за 
ВиК реформата в стра-
ната. На какъв етап се 
намира тя и готови ли 
са регионалните предин-
вестиционни проучвания 

и проекти на формуляри 
за кандидатстване за 
европейско финансиране 
по Оперативна програ-
ма „Околна среда 2014 – 
2020 г.”? Ще стартират 
ли големите водни проек-
ти през 2019 г.? 

Регионалните предин-
вестиционни проучвания 
са вече готови, 13 от тях 
са одобрени от МРРБ и са 
предадени на ВиК опера-
торите, които трябва да 
подготвят формулярите 
си за кандидатстване. 
Министерството на окол-
ната среда и водите опре-
дели 23 април 2019 г. като 
краен срок за подаване на 
проектите. Но подготов-
ката на документите е в 
напреднала фаза и се оч-
аква първите формуляри за 
кандидатстване да бъдат 
внесени в МОСВ много по-
рано – още през февруари. 
Като нашата препоръка 
към ВиК операторите е да 
започнат с обявяването на 
обществените поръчки, за 
да не се губи ценно време. 
Предстои много работа. 
Предвижда се да бъдат 
обявени над 190 общест-
вени поръчки. Вече е обя-
вена първата от тях – за 
строителство на пречис-
твателната станция за 
питейни води на Шумен. 

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 
за питейни води и отпа-
дъчни води, съоръжения 
за третиране на утайки, 
автоматизирани системи 
за управление на ВиК сис-
темите и др.

Знам, че тези инвес-
тиции се очакват с не-

търпение от строител-
ния бранш, и се надявам, 
че съвместната работа 
ще бъде изключително пол-
зотворна. 

Вие проведохте ре-
дица срещи с ръковод-
ството на Камарата на 
строителите в България 
(КСБ). Как протича рабо-
тата Ви с браншовата 
организация? 

Тези срещи са изключи-
телно ползотворни, защо-
то на тях се дискутират 
теми от взаимен интерес. 
С КСБ си сверяваме часов-
ника по горещите въпроси 
на деня, което е добре и 
за двете страни. Обсъден 
беше например проблемът 
с липсата на достатъчно 
квалифицирани кадри за 
сектора и необходимост-
та от мерки за тяхната 
професионална подготов-
ка. Водим дискусии и по 
нормативната уредба в 
строителството. Мога да 
ви уверя, че по всяка една 
от темите се работи, и 
се надявам на следващите 
срещи да бъде отчетен 
напредък.

Вашата прогноза за 
2019-а – каква ще бъде тя 
за бранша, за страната и 
за Европа? 

Световните икономи-
чески анализатори не са 
на еднакво мнение в прог-
нозите си за 2019 г. Едни 
вещаят нова световна 
криза, други са по-опти-
мистични и прогнозират, 
че началото на глобална-
та рецесия ще бъде едва 
през 2021 г. Но България 
е сред държавите, които 
в момента са във фаза на 
икономически подем и рас-
теж. Пред строителния 
бранш ще се открият нови 
пазарни ниши за инвести-
ции и моето пожелание към 
българските фирми е да се 
възползват в максимална 
степен от тези възмож-
ности.

В рамките на посещението си в България президентът на FIEC Кйетил Тонинг проведе среща 
с министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, на която 
присъстваха и председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, почетният председател на 
Камарата инж. Симеон Пешов, Любомир Качамаков, член на УС на КСБ и вицепрезидент на FIEC

Министър Петя Аврамова и инж. Илиян Терзиев бяха домакини на традиционния Годишен бал по повод Деня на строителя

Снимки Румен Добрев
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В края на 2018 г. са финализирани обекти по 
проект „Обновяване и модернизиране на общин-
ската образователна инфраструктура”, включ-
ващи основен ремонт и внедряване на мерки за 
енергийна ефективност. Бяха извършени мащаб-
ни ремонти на ОУ „Христо Ботев”, детските 
градини „Снежанка” и „Приказка” и детска ясла 
„Първи юни”. Общата стойност на проекта е 
9 781 300 лв. По „Развитие, обновяване и модер-
низиране на градска среда” се изпълни цялос-
тен ремонт и обновяване на 5 линейни обекта, 
включващи мащабни строителни дейности. Бяха 
извършени комплексно подобряване на градска-
та среда в един жилищен квартал, реконструк-
ция и разширяване на няколко улици, изграждане 
на кръстовище за кръгово движение, цялостно 
подновяване и благоустрояване на вторичен 
градски център, включващо пътни настилки, 
тротоари, улично осветление, озеленяване и др. 
Стойността на СМР е 4 311 550,00 лв. Със сред-
ства от държавния бюджет беше ремонтирана 
спортна зала в града. Стойността на СМР е 
812 962,00 лв. По Националната програма „Опти-
мизация на училищната мрежа” бяха извършени 
строително-ремонтни дейности в III СОУ „П. Р. 
Славейков” и ОУ „Христо Ботев” в с. Макариопол-
ско. Стойността на СМР е 194 796,42 лв. Сани-
рането на 12 блока на територията на община 
Търговище по Националната програма за енер-
гийна ефективност на многофамилните жилищ-
ни сгради е окончателно приключено. Предстои 
финализиране на работата по последните 3 жи-
лищни сгради. Общо 1067 домакинства бяха об-
лагодетелствани по програмата. Стойността 
на проектите е 14 750 000 лв. 

Община Попово беше бенефициент по Прио-
ритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефектив-
ност в опорни центрове в периферните райо-
ни“ от ОП „Региони в растеж 2014 – 2020“. Това 
спомогна за подобряване на енергийната ефек-
тивност на 22 жилищни сгради в града. Общата 

стойност на проекта бе 6 193 208,90 лв. Изпъл-
нен беше и договор за реализация на проект „По-
добряване на образователната инфраструктура 
на Професионална гимназия по селско стопан-
ство – гр. Попово“ на стойност 1 289 893,84 лв. 
По капиталовата програма на общината в мо-
мента се извършват строителни дейности. 
В община Антоново са изпълнени проектите 
„Покривна конструкция на Общински туристи-
чески информационен център – гр. Антоново” за 
119 867,33 лв. и „Текущ ремонт на участъци от 
пътища на територията на община Антоново“ 
на стойност 83 000 лв. 

През 2019 г. в община Търговище предстои 
изграждане на нова клетка – разширение на ре-
гионално депо за неопасни отпадъци за региона. 
В Попово се очаква да започне изпълнението на 
проект по ПРСР „Реконструкция и рехабилита-
ция на основната транспортно-комуникационна 
мрежа в ж.к. „Младост” – 1 и 2, и прилежащата 
първостепенна улица, гр. Попово“, на стойност 
1 337 160 лв. В Антоново ще бъдат реализира-
ни реконструкция и пристройка на Народно чи-
талище „Христо Ботев – 1921 г.“ Осигурените 
средства за изпълнение на обекта са в размер 
на 1 567 357,85 лв. Ще бъде извършен и текущ ре-
монт на улици и тротоари в населените места 
на територията на общината. 

Инж. Любомир Качамаков, член на ИБ и УС на КСБ, председател на ОП на КСБ – София, зам.-председател на FIEC: 

Страницата подготви
Мартин Славчев

Мога да кажа, че 2018 г. бе 
силна за сектор „Строител-
ство“. Имаше ръст както при 
обществените, така и при 
частните поръчки. 

2019 г. ще бъде доста ди-
намична. През нея се очакват 
промени в нормативната база, 
касаеща бранша – Закона за 
устройството на терито-
рията, Закона за кадастъра и 
имотния регистър и Закона за 
обществените поръчки. Ос-
вен това Столичната общи-
на (СО) ще обяви търгове за 
множество обекти, насочени 
към трайно подобряване на 
икономическото, социалното 
и екологичното състояние на 
градската територия. Основ-
ните проекти ще са от обра-
зователната инфраструктура. 
Ще се извърши и обновяване 
на социални заведения на те-
риторията на СО. Очакват се 
реконструкции на трамвайни 
линии. За подобряването на 
градската среда ще бъде из-
вършено изграждане и възста-

новяване на зони за обществен 
отдих, паркове, залени площи, 
пешеходни алеи,  подлези и 
тротоари, велосипедни пъте-
ки, спортни площадки в меж-
дублоковите пространства. 
Продължава изпълнението на 
Националната програмата за 
енергийна ефектиност на мно-
гофамилните жилищни сгради. 
През новата година се очаква 
да стартира и обновяването 
на Борисовата градина, на 

църквата „Св. Георги Победо-
носец”, на локална градина „Св. 
Никола” и намиращата се в нея 
детска площадка. 

Областното представи-
телство на КСБ в София си 
поставя доста амбициозни 
цели за 2019 г. Ще се работи 
усърдно за развитие и внед-
ряване на дигитализацията 
в строителния процес. Ще 
бъдат сформирани работни 
групи от представители на 

През 2018 г. на територията 
на областта бяха реализирани 
няколко значими проекта. Сред 
тях е ремонтът на 9 км от пътя 
Плевен – Ловеч. В проекта са ин-
вестирани около 15 млн. лв. от 
Оперативна програма „Региони в 
растеж 2014 – 2020”. Също така 
бе обновен пътят Червен бряг – 
Чомаковци, който подобри кому-
никационната връзка между обла-
стите Плевен и Ловеч и осигури 
бърз достъп до АМ „Хемус” и фери-
бота Оряхово – Бекет. Важни бяха 
и проектите от Националната 
програма за енергийна ефектив-
ност на многофамилните жилищ-
ни сгради, изпълнени от плевенски 
фирми. Бяха ремонтирани и обек-
ти – недвижими културни ценнос-
ти, включващи Център за работа 
с деца, църквата „Св. Троица“, 
къща музей „Цар Освободител 
Александър II“ и прилежащите пло-
щи, както и сградата на Община 
Плевен. През 2018 г. в Плевен за-
почна работата по изграждането 
на завод за автомобилни кабелни 
инсталации, както и на друг – за 
фуражи. 

През 2019 г. предстои укреп-
ването на авариралия мост при 
Червен бряг. Предвижда се това 
да стане с изграждането на 
шпунтова ограда около компро-
метираната основа на съоръ-
жението. Трябва да се използва 
специализирана и скъпа техника, 
с която да се завърши процесът в 
кратки срокове поради факта, че 
става въпрос за работа във вода. 

Също така ще бъде извършен ос-
новен ремонт на пл. „Свобода“ и 
на пешеходна ул. „Васил Левски“ 
– от пл. „Свобода“ до пл. „Стефан 
Стамболов“. Ще бъде изградена 
площадка за скейтборд. Предстои 
и реконструкция на баскетболна-
та зала в града. 

Приоритетите на ОП на КСБ 
– Плевен за следващата година 
включват интензивни контакти 
с местните структури в сектор 
„Строителство“. Ще продължим 
да прилагаме процедурите за 
обслужване на фирмите, вписа-
ни в ЦПРС, като се стремим към 
непрекъснато подобряване. Ще 
участваме в провежданите обу-
чения от КСБ, както и в курсове 
за повишаване на компетент-
ността на служителите. Активно 
обсъждаме проблемите и коорди-
нацията на стила и методите на 
работа както с колеги от други 
областни представителства, 
така и с ръководството на отдел 
„Организационна политика“ към 
КСБ.

Милен Илиев, председател на ОП на КСБ – Плевен: Инж. Тошко Райчев, председател на ОП на КСБ – Търговище: 

Снимки в. „Строител“

Областния съвет и от чле-
нове на ОП на КСБ – София, 
които активно да работят по 
промените и допълненията в 
Устава на КСБ. Областният 
съвет на ОП София си поста-
вя като приоритетна задача 
да работи активно с област-
ната и общинската админи-
страция за намаляването на 
административната тежест 
в процедурите по издаване на 
документи за строителство. 
Ще продължи активната дей-
ност за редовното провежда-
не на семинари по актуални 
въпроси, касаещи бранша, и 
специфичните условия (ако има 
такива) за фирмите от София 
и Софийския регион. Ще орга-
низираме обучителни форуми 
и симпозиуми, на които да се 
представят нови технологии 
и системи в строителство-
то, прилагани на запад, но все 
още непознати на българския 
пазар. При необходимост ще 
бъдат провеждани работни 
срещи и кръгли маси с пред-
ставители на държавната и 
местната власт, с цел подпо-
магане развитието на админи-
стративния капацитет. Наред 
със семинарите, ще се органи-
зират безплатни или на префе-
ренциални цени за членовете 

ни курсове за строителните 
фирми по актуални въпроси, 
свързани с промени в норма-
тивната уредба и др. Ще про-
дължи съвместната дейност 
със строителните техникуми 
и университетите в област-
та, с цел преодоляване липса-
та на квалифицирани кадри за 
бранша. Ще се работи активно 
за търсенето на нови пазари 
в чужбина и за понижаването 
на изискванията към наши-
те членове там. Необходимо 
е да бъде засилена ролята на 
Комисията по професионална 
етика към ОП София. Ще се 
работи за разширяване на не-
посредствените контакти на 
Областния съвет с фирмите 
членове. Ще продължат усили-
ята за подписване на договори 
за сътрудничество с кмета 
на Столичната община г-жа 
Йорданка Фандъкова, с об-
ластните управители и кме-
товете на общини от Софий-
ска област. Ще се опитаме да 
намерим ефективен начин за 
по-активно взаимодействие с 
Националното сдружение на 
общините в Република Бълга-
рия. Ще изготвим и поддържа-
ме нова, актуална за времето 
си интернет страница на ОП 
София.
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„Вестник Строител“ ЕАД е 
сертифицирано за устойчиво 
управление на събития по 
стандарта ISO 20121 от Bureau Veritas 
Certification.

BG.121357Q/U

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

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

®

С оглед времето, необходимо за подготовка на материалите, 
очакваме потвърждение до 31 януари 2019 г. 
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Ръководствата на местните власти представиха финансовите рамки за 2019 г.

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Кметовете на Варна 
и Бургас Иван Портних и 
Димитър Николов обявиха 
при представянето на бю-
джетите си за 2019-а за 
приоритет обновяването 
на училищата и детските 
градини. Близо 1 млрд. лв. 
общо ще се инвести-
рат през тази година в 
двата най-големи града 
край морето. Бюджетът 
на Варна е 475 млн. лв., 
което е двойно повече 
от този преди 5 години. 
Макрорамката в Бургас 
е 253 млн. лв., като в нея 
е предвиден нов модел в 
образователната инфра-
структура. И двете общи-
ни няма да вдигат данъци 
и такси, а в капиталовите 
си програми залагат раз-
витие и на индустриални 
зони. Основни източници 
на финансиране са евро-
пейските програми.

Инвестициите в ин-
фраструктурата на учеб-
ните заведения на Бургас 
ще стават по три проек-
та – „Първокласно нача-
ло“, „Активни и здрави“ и 
„Професии на бъдещето“. 
Първият включва изцяло 
нови класни стаи за пър-
вокласниците във всич-

ки училища в общината, 
за което са предвидени 
1 000 000 лв. „Активни и 
здрави“ е за обновяване 
на дворните простран-
ства и спортни площадки 
- отделени са 800 000 лв. 
собствени средства и 
500 000 лв. външни. Дру-
ги 4,7 млн. лв. отиват за 
„Професии и бъдеще“ за 
модернизиране на профе-
сионалното образование 
както като инфраструк-
тура, така и като профе-
сионални направления и 
свързаност с бизнеса. 

Бизнес програмата 
предвижда през следва-
щата година в Бургас 
да заработят 14 нови 
предприятия с общо 650 
работни места. На те-
ритория от 600 декара 
в Южната промишлена 
зона ще бъдат обособени 

парцели от 20 до 160 дка. 
Значително финансиране 
е заложено и за инфра-
структурни проекти. Ос-
вен за ремонти на улици 
средства са разчетени и 
за първия в Бургас Конгре-
сен център. Местността 
Ъгъла е предвидена за ур-
банизиране, но към момен-
та не са изградени мрежи 
и съоръжения на техниче-
ската инфраструктура. 
Като първи етап ще бъде 
реализирано осветление 
по трасето на временен 
път край брега от пар-
кинга до брегоукрепител-
ната дамба. Освен това 
на територията на общи-
ната ще бъдат обособени 
нови 1000 паркоместа. 

Инвестициите в кул-
турата са насочени към 
реконструкцията на сгра-
дата на бившето немско 

училище и превръщането 
му в модерен и атракти-
вен комплекс - библиотека 
и музей на съвременното 
изкуство, и обновяване 
на Културния дом на неф-
тохимика. Предвидени са 
също средства за брего-
укрепването и защитата 
на остров Света Ана-
стасия. Ще се работи и 
по проект за изграждане 
на етно рибарско селище 
„Ченгене скеле“. 

През настоящата го-
дина ще продължи про-
грамата за цялостно 
модернизиране на онко-
диспансера, в която са 
заложени строителство 
на нова сградата за раз-
криване на Отделение 
по нуклеарна медицина и 
брахитерапия, както и 
изграждане и оборудване 
на сградата на Медицин-

ския факултет към Уни-
верситет „Проф. д-р Асен 
Златаров“ - Бургас.

Във Варна от в бю-
джета от 475 млн. лв. 
приходите са в размер на 
394 млн. лв., а 80,9 млн. лв. 
са осигурени от европей-
ски проекти и програми, 
стана ясно по време на 
обществено обсъждане. 
20 млн. лв. ще се инвес-
тират в подобряване на 
образователната инфра-
структура в училища, 
гимназии и детски гради-
ни и създаване на модерна 
материално-техническа 
база за образование и ка-
риерно развитие. Капи-
таловата програма е в 
размер на 185,1 млн. лв. 
Тя предвижда продължа-
ване на строителство-
то на бул.„ Левски“ - най-
мащабния проект със 

стратегическо значение 
за града, изграждане на 
рибарското пристанище 
Карантината в район „Ас-
парухово“, многофункцио-
налните спортни компле-
кси „Вл. Варненчик“, на ул. 
„Студентска“ и в кв. „Ви-
ница“, както и основен ре-
монт и реконструкция на 
стадион „Спартак“.

Във връзка с избира-
нето на Варна за Евро-
пейски град на спорта са 
разчетени средства и в 
това направление. Те ще 
са насочени за изгражда-
не и обновяване на спорт-
ната инфраструктура и 
за провеждането на над 
200 събития, от които 
50 международни. Зало-
жени са още инвестиции 
в градската среда, които 
ще спомагат популяризи-
рането и утвърждаване-
то на морската столица 
като търсена туристи-
ческа дестинация за че-
тири сезона. 

През 2019 г. община 
Варна има намерение да 
използва дългосрочен об-
щински дълг за осигуря-
ване на пари за мостово 
финансиране и съфинан-
сиране на проекти по 
оперативни програми на 
Европейския съюз и за 
реализиране на инвести-
ционни проекти.

Висшият екологичен 
експертен съвет (ВЕЕС) в 
София е одобрил в послед-
ните дни на 2018 г. проек-
та за изграждането на га-
зопреносния тръбопровод 
до Разлог и Банско. Възло-
жителят „Булгартрансгаз” 
ЕАД е представил три ли-
нии на трасето, след кое-
то единодушно е одобрен 
Вариант 1. Така строител-
ството се очаква да запо-
чне през есента на 2019 г. 
и да приключи в рамките 
на 2020 г. 

Тръбата ще преминава 
в землищата на симитлий-
ските села Полето, Брежа-
ни, Градево, през Симитли и 
Разлог. Зоната за преван-
тивна устройствена за-
щита засяга още терито-
рии в Крупник и с. Ракитна. 

„Реализирането на про-
екта ще доведе до нама-
ляване на цената на дос-
тавката на газ, а с това 
очакваме и да направи 
екологичното отопление 
предпочитано от бизнеса 
и гражданите на курорта, 
както и да намали броя на 
хората, които използват 
замърсяващите въздуха 
дърва и въглища”, комен-
тира кметът на Банско 
Георги Икономов. 

Сега предстои изгот-
вянето на Подробен ус-
тройствен план от въз-
ложителя. Доставката на 
компресирано синьо гори-
во в момента се извършва 
чрез специални автомо-
били (трейлери), които го 
возят в бутилки до газоиз-
мервателната станция в 

Симитли. 
Миналия февруари „Бул-

гартрансгаз“ публикува ед-
новременно три обявления 
за старт на обществени 
поръчки за три преносни 
газопровода. Общата дъл-
жина на тръбите е 122 км 
и те трябва да свържат 
общините Свищов, Пир-
доп, Панагюрище, Банско и 
Разлог към националната 
мрежа.

Финансирането е 50% 
безвъзмездна финансова 
помощ, предоставена от 
Международен фонд „Коз-
лодуй“ (МФК) към Европей-
ската банка за възстано-
вяване и развитие, и 50% 
собствени средства на 
„Булгартрансгаз“. Общи-
ят бюджет на проекта е 
21,8 млн. евро.

Община Сандански ще очаква държав-
ни средства за решаването на водния 
проблем в едно от най-големите си села 
Катунци. Целта е да се осигури финанси-

ране на реконструкция на вътрешната 
водопроводна мрежа, за да се намалят за-
губите и да се гарантира осигуряването 
на вода през лятото, когато ресурсът е 
недостатъчен. Общинският съвет е при-
ел на последното си за 2018 г. заседание 
предложението на кмета Кирил Котев да 
се искат 4,5 млн. лв., тъй като обектът е 
сред приоритетите в плана за развитие 
на общината. Предвижда се и възстано-
вяване на уличните настилки, и полагане 
на нов асфалт след ремонта на водопро-
водната мрежа.

Подписан е договор 
и е избран изпълнител 
за ремонт на читалище-
то в ловешката община 
Летница, съобщи кметът 
Красимир Джонев. Инвес-
тицията ще е половин ми-
лион лева от Програмата 
за развитие на селските 
райони (ПРСР). „Това e 
един от големите про-
екти, чието изпълнение 
ще се случи през 2019 г. 
Очакваме с европейски 
средства да изградим и 
мини футболно игрище 
за 100 хил. лв., предстои 
подписване на договора. С 
общинско финансиране ще  

направим и централната 
част от площада на Лет-
ница. Там ще инвестира-
ме около 150 хил. лв.“, ин-
формира още Джонев. Той 
допълни, че строителни 

дейности се предвиждат 
и в с. Горско Сливово, къ-
дето детската градина 
ще се премести в сграда, 
която ще бъде ремонти-
рана. 

На среща в община Разлог през ноември 2018 г. бяха представени три възможни трасета, 
както и въздействието върху околната среда на проекта
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Заради открит архео-
логически обект срокът за 
завършване на фаза 1 от 
обходния път на Габрово се 
удължава до края на 2019 г. 
Регистрираната при из-
копни работи находка е 
част от късноантична 
църква и строителството 
по трасето там е преус-
тановено до извършване 
на пълно спасително про-
учване на новооткрита-
та недвижима културна 
ценност. През 2018 г. за 
изпълнението на проекта 
на база фактически извър-
шени дейности са разпла-
тени 9 744 612,48 лв.

Припомняме, че това 
е един от най-сложните 
и приоритетни пътни 
проекти, които се изпъл-
няваха в страната през 
2018 г. Той е част от 
Трансевропейски коридор 

№IХ Букурещ – Русе – Ди-
митровград – Александру-
полис и е възлова точка 
при движението в посока 
север – юг. Реализация-
та, която е разделена на 
четири етапа, стартира 
през 2013 г. с финансиране 
по Оперативна програма 
„Транспорт 2007 – 2013“. 
Поради продължителното 
обжалване на решението 
по Оценката на въздейст-
вието върху околната сре-
да от неправителствени 
организации и забавянето 
на отчуждителните про-
цедури на засегнатите 
имоти инфраструктур-
ният обект не можа да 
се възползва напълно от 
европейските средства и 
проектът бе дофинанси-
ран със средства от дър-
жавния бюджет.

Въпреки предизвика-
телствата, изпълните-
лят на обхода на Габрово 
– Консорциум „ПСВТ”, със-
тавен от „Пътни строежи 

– Велико Търново” АД, „Хид-
рострой” АД, „Пътинжене-
рингстрой -Т” ЕАД, продъл-
жава да намира решения и 
да изгражда качествено 
обекта, използвайки ино-

вативни технологии, и 
вече може да се похвали 
със сериозен напредък на 
строително-монтажни-
те работи. Техническите 
параметри на обекта са 

двулентов път с габарит 
10,5 м и проектна скорост 
70 – 80 км/час. Проектът 
включва и изграждането 
на тунел с дължина 540 м 
в участъка между с. Чехле-

вци и кв. „Дядо Дянко“ от 
км. 12+420 до км. 12+960, 
както и на 4 пътни възе-
ла, 4 кръстовища, 5 бр. 
мостове и виадукти. Об-
щата дължина на обхода е 
23,254 км. От тях 10,94 км 
са рехабилитация и рекон-
струкция на съществува-
що трасе, а останалите 
12,314 км са ново строи-
телство. 

Изграждането на обхо-
да на Габрово – фаза 1, ще 
доведе до намаляване ус-
ловията за възникване на 
ПТП, газовото и шумовото 
замърсяване на урбанизира-
на територия и ще съкра-
ти времето на пътуване 
на транзитните потоци. 
Разглеждан в съвкупност 
с тунела под връх Шипка, 
проектът след неговата 
цялостна реализация ще 
осигури една от най-пре-
ките пътни връзки между 
Северна и Южна България 
по направлението на общо-
европейски коридор №IX.

Община Тетевен ще ремонтира част от 
остарялата водопроводна мрежа в града и 
увредената от летните наводнения пътна 
инфраструктура с отпуснатите й от прави-
телството 1,7 млн. лв. По-рано тази година от 
общината са поискали от министерствата на 
финансите и на регионалното развитие и бла-
гоустройството средства за финансиране на 
проект за реконструкция на вътрешна водо-
проводна мрежа в Тетевен, както и за възста-
новяване на прилежащата пътна настилка, в 
размер на над 1,32 млн. лв. Съществуващата 
водопроводна мрежа на територията на града 
е остаряла и амортизирана, авариите са еже-
дневни, а загубите на вода – повече от 60%. От 
неотложни ремонти се нуждае и общинската 
пътна и улична мрежа, за което са необходими 
допълнителни 511 хил. лв. 

Община Ловеч ще ремонтира техническа 
инфраструктура с над 2,8 млн. лв., отпусна-
ти от Министерския съвет, съобщиха от 
пресцентъра на общината. За рехабилита-
цията на транспортния мост за кв. „Варо-
ша” са осигурени 312 447 лв. с решение на 
Междуведомствената комисия за възстано-
вяване и подпомагане към МС. Предвижда се 
ремонт на конструкцията на съоръжението, 
подмяна на хидроизолацията и асфалтобе-
тоновата настилка, нови подземни колек-
тори за електронносъобщителни и ел. кабе-
ли, както и рехабилитация на тротоарите. 
Ще се извърши и реконструкция на двете 
прилежащи кръстовища с ул. „Търговска” и 
ул. „Васил Левски”. 

Останалите 2,5 млн. лв. идват с по-
следното постановление на МС. От тях 
1,3 млн. лв. са предназначени за реконструк-
ция и рехабилитация, включително въвежда-
не на енергоспестяващо осветление на ул. 
„Осъмска” в града. Други 1,2 млн. лв. са за 
основен ремонт на пет улици в кв. „Декиса-
на”. Там се предвижда изграждане на подзем-
ни колектори за съобщителни и ел. кабели, 
реконструкция на отводняването, асфалт и 
нови тротоари, хоризонтална и вертикална 
сигнализация. За цялостното завършване на 
тази рехабилитация община Ловеч ще дофи-
нансира ремонтите с 585 хил. лв., допълват 
от пресцентъра.

Общо 30 проекта по 11 европейски и на-
ционални програми е разработила админи-
страцията на община Пещера през послед-
ните три години, съобщават от дирекция 
„Европейски фондове, стратегическо плани-
ране и обществени поръчки”. За този период 
10 проекта са изпълнени, осем са в процес на 
изпълнение, пет на етап „оценка”, а седем не 
са били одобрени. Общата им стойност е 
52 812 177 лв. Общината е кандидатствала 
по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020”, Опе-
ративната програма за храни и/или основно 
материално подпомагане, ОП „Наука и обра-
зование за интелигентен растеж 2014-2020”, 
Конкурсната процедура на Центъра за обра-

зователна интеграция на децата и учени-
ците от етническите малцинства – София, 
ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 
– 2020”, програмата „Еразъм+”, Програмата 
за научни изследвания и иновации „Хоризонт 
2020“, Националната програма за енергий-
на ефективност на многофамилни жилищни 
сгради, ОП „Околна среда 2014 – 2020” и Про-
грамата за развитие на селските райони.

Пещера си партнира в изграждането на 
компостиращи инсталации и за предвари-
телно третиране на битови отпадъци съв-
местно с още шест общини в Пазарджишка 
област, като общата стойност на проекта 
е 19 693 675 лв.

Рушащата се от години емблема-
тична църква „Св. Петка” в Русе, която 
е умалено копие на Златната църква 
в Преслав, строена от цар Симеон, 
ще бъде ремонтирана с европейски и 
държавни средства, е съобщил Русен-
ският митрополит Наум. По думите му 
храмът, създаден през 1944 г., е истин-
ско бижу. От повече от 30 години обаче 
основите на сградата се слягат. Има 
много пукнатини и конструктивни изме-
нения, а покривът тече. Мястото около 
храма също не е облагородено. 

„От прекрасните стенописи – дело 
на именити художници, сред които е Ха-
ралампи Тачев, падат големи парчета. 
Това е опасно и за богомолците, и за 
свещениците”, е обяснил митрополит 
Наум. 

По програмата за трансгранично 
сътрудничество „INTERREG V-A Румъ-
ния – България 2014–2020” е спечелен 
проект на стойност 1,5 млн. евро. По 
него са осигурени средства за ремонт 
на два храма в Русе. За „Св. Петка” су-
мата е около 800 хил. евро. Храмът „Св. 

Георги”, който е копие на катедрална-
та църква „Св. Троица” в крайдунавския 
град, ще бъде ремонтиран с около 200 
хил. евро.

Отделно, правителството отпусна 
500 хил. лв. за храма „Св. Петка”. Спо-
ред митрополит Наум с тези средства 
църквата ще бъде напълно възстанове-
на. „Надявам се, че след три години ще 
имаме добре възстановена сграда, като 
ремонтът ще върне предишния блясък 
на храма „Св. Петка”, е казал митропо-
лит Наум. 

Сградата на закрито вече учи-
лище в с. Паскалево, област Добрич, 
ще бъде превърната в Обучителен 
център по безопасност на движение-
то за деца и ученици. Той ще бъде 
първият в региона, който с модерно 
оборудване ще учи подрастващи-
те да бъдат дисциплинирани и от-
говорни пешеходци, велосипедисти 

и мотористи. В двора на бившето 
училище ще бъде оборудвана и учеб-
на площадка с пътни знаци, табели, 
светофарни уредби на кръстовища. 
За децата от детските градини ще 
бъдат закупени тротинетки, велоси-
педи, а за по-големите ученици – ску-
тери, акумулаторни колички, мотори. 
В класните стаи ще се поставят 

светещи информационни табла, ще 
има виртуална платформа за обуче-
ние по пътна безопасност, мултиме-
диен проектор, озвучителна техника 
и друго оборудване. Общината ще 
търси финансова подкрепа за изграж-
дането на Обучителния център от 
Програмата за развитие на селски-
те райони. 

Веднага след Нова го-
дина започва саниране на 
Центъра за специална об-
разователна подкрепа „П. 
Р. Славейков” в Харманли. 
Министерството на об-
разованието и науката е 
отпуснало 175 хил. лв. за 

ремонта на Терапевтич-
ния център и общежити-
ето към него. С предсто-
ящото саниране се цели 
постигане на енергийна 
ефективност на цялата 
сграда, която ще придо-
бие и нова визия.

През 2014 г. в общината 
бе открит и нов 

Център за обществена 
подкрепа. Изцяло 

обновената сграда 
е разположена в 

живописен парк, който 
създава спокойствие и 

мотивация за работа
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Обектът на моя живот е Музеят за история на София

Арх. Станислав Константинов: 

Елица Илчева

Арх. Константинов, 
Вие сте автор на преу-
стройството на бивша-
та Централна баня на 
София в музей. Втора-
та част от проекта за 
адаптацията на остана-
лата част на сградата 
даде повод за общест-
вени вълнения в края на 
миналата година. Защо 
според Вас предложе-
ният от Столичната 
община вариант е най-
удачен? 

Много говорихме за 
причините, поради които 
някогашната идея за СПА 
център вече не е прило-
жима, най-вече заради 
недостатъчния дебит на 
минералната вода. Сгра-
дата е просъхнала до та-
кава степен, че когато за 
един момент напълнихме 
басейна – всичко започна 
да мухлясва. Като доба-
вим и това колко агре-
сивна е водата с нейните 
минерали и колко кризис-
но е вече състоянието 
на зданието, става без-
предметно да говорим 
нужни ли са СПА услуги 
на това място в столи-
цата, или не. Другият ос-
новен проблем е липсата 
на интерес от потенци-
ални инвеститори. При 
двата опита за концесия 
и изключително детайл-
ни огледи и проучвания се 
установи, че подобна ин-
вестиция е икономически 
неизгодна. За осъщест-
вяване на истински СПА 
център са необходими 
външни басейни, паркова 
част, хотел, ресторан-
ти и заградена санитар-
но-хигиенна зона. Много 
често се прави сравне-
ние с комплекса „Гелерт“ в 
Будапеща. Там има парк с 
петзвезден хотел със 176 
стаи, ресторант и всич-
ки необходими условия за 
такъв вид туризъм. Съ-
щото е с Карлови Вари и 
други известни дестина-
ции. 

Софийският извор е 
карстов и при постоянно 
спадащото ниво на вода-
та до 12 литра в секунда 
в настоящия дебит и при 
подаване на вода от 10  
л/сек. за пиене на софи-
янци, остават 4 л/сек. 
за СПА процедури и пъл-
ненето на басейните. 

Това прави инвестицията 
нежелана, и при прогноз-
ни цени на услугата от 
25–30 евро е ясно защо 
няма интерес. Столич-
ната община в момента 
се насочва към развитие 
на баните в район „Овча 
купел“ и Банкя, където на-
истина ще се формират 
СПА центрове с всички 
необходими условия за 
ползване от софиянци.

Между другото, спо-
ред проучване на „Алфа 
Рисърч“ 98% от хората, 
посетили музея, подкре-
пят идеята за адаптация 
на останалата част на 
сградата за нуждите на 
учреждението, а само 2% 
– не. Интересно е да се 
припомни също, че в Со-
фийското поле има кар-
тирани около 140 изво-
ра, от които се ползват 
само осем.

Може би притеснени-
ята са и за това, че все 
пак ценността на сгра-
дата е неразделна част 
от нейните първоначал-
ни функции... 

Зданието е строено в 
периода 1906 – 1912 г. от 
арх. Фридрих Грюнангер 
и арх. Петко Момчилов 
като хигиенна баня. Спи-
ра да функционира пора-
ди загубен интерес през 
1986 г. Бързо започва да 
се руши и на покрива из-
растват дървета. 

За да спаси този па-
метник с  национално 
значение, Столичната об-
щина обявява през 1998 г. 
национален конкурс. От 
15 представени проек-
та първа награда печели 
колектив, ръководен от 
мен и с участието на арх. 
Александър Генчев, арх. 
Иглика Люцканова и инж. 
Георги Колчаков.

За нас е изключител-
но ценна идеята в тази 
сграда да се настани 
Музеят за история на 
София, който е основан 
от ген. Владимир Вазов 
през 1928 г. и до този мо-
мент беше невъзможно 
да покаже огромната си 
колекция. Експозицията 
е разгърната в 10 зали 
с 2800 кв. м. площ. Из-
ключително важно е, че 
след преустройството 
на първата част архи-
тектурата на сградата 
е абсолютно запазена. За 

да добие този вид, е из-
вършена огромна работа 
по укрепването, като са 
подменени всички вер-
тикални и хоризонтални 
носещи елементи. Във 
втория етап планираме в 
централния купол да съз-
дадем пантеон на всич-
ки участници в градежа 
– това са авторите на 
проекта, както и худож-
ниците Хараламби Тачев, 
проф. Стефан Димитров 
и каменоделеца Георги Ки-
селинчев.

Ние разширихме идея-
та за музей с виждането 
си, че това простран-
ство може да бъде сво-
еобразен Градски дом, 
защото столицата има 
нужда и от място, къде-
то да се събират хора-
та, да общуват, да има 
духовност. Ако всеки от 
нас направи нещо, за да 
върне загубеното чув-
ство за култура, ще е 
прекрасно. Фактът, че 
за година през музея са 
минали 70 000 души, при 
това единични посетите-
ли, говори, че интересът 
е огромен. Непрекъснато 
се осъществяват и вре-
менни изложби, детски 
ателиета, представяне 
на книги и други. Трябва 

да мислим и за децата и 
да им осигуряваме прос-
транства. 

Кои са най-големи-
те предизвикателства 
в този втори етап на 
проекта? 

Вторият етап включ-
ва северната и източ-
ната част на сградата, 
които – видно от кон-
структивната експер-
тиза – са в изключител-
но критична ситуация. 
Приоритетна ос 6 „Ре-
гионален туризъм“ на 
Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 – 
2020“ ще ни даде изклю-
чителната възможност 
да върнем и тази част 
от зданието в първона-
чалния му вид. Усвоена-
та квадратура ще бъде 
около 6000 кв. м. Дораз-
вива се сегашната екс-
позиция с липсващи раз-
дели за архитектурата 
и градоустройството 
на София, борбите за 
национално обединение, 
спасяването на българ-
ските евреи, периода на 
социализма. От изклю-
чително значение е Цен-
търът за образователни 
програми за деца и кера-
мичните ателиета. Така 

нареченият музей „Бъл-
гарският ХХ век“ трябва 
да се превърне в оживе-
но културно средище – 
за театър и музика със 
съответните общински 
състави, съвременни ин-
сталации и други. 

В централната зала, с 
богато остъклен покрив, 
ще развием експозиция-
та „Градът край извора – 
Римска Сердика“, и така 
ще подчертаем ролята 
на водата за създаване 
на града и богатата ис-
тория на хората, които 
са го населявали. С тези 
нови усвоени простран-
ства от двора музеят 
ще разполага с 12 000 
кв. м площ и ще може да 
осъществи пълния си ка-
пацитет, като се превър-
не във водеща културна 
институция в  София . 
Сградата най-после ще 
заживее като общ орга-
низъм, подчинен на най-
високите критерии на 
музейното дело. 

Да Ви насоча към 
50-годишната история 
на Вашата кариера. Кои 
са обектите, които смя-
тате за свои най-големи 
постижения?

Аз имам пиетет към 

реконструкцията и към 
хората, които са рабо-
тили преди нас, затова 
сякаш най-интересни са 
ми реставрациите. Вина-
ги ми се иска да бъда сми-
рен пред онова, което се 
е случило, и това доста 
ме отличава от младите 
колеги, които понякога 
са безпардонни към вече 
сътвореното.

Архитектурата тряб-
ва да има история. Всич-
ко, което се опитвам да 
правя,  е да разказвам 
тази история. Толкова 
е вълнуващо да откри-
еш нещо старо вътре, 
така че да се усети, че 
има приемственост. На-
стилката пред банята 
например съм я мислил да 
се вписва и в града, и към 
сградата. Тя е реплика 
на древна римска мозай-
ка, която е открита под 
„Св. София” и съм горд, че 
10 години не е мръднала 
нито една плочка. 

Дори и когато правя 
интериор, винаги казвам 
– дайте ми един пред-
мет, който е ценен, и да 
се завъртим около него. 
Ако не можеш да хванеш 
историята на човека пре-
ди теб, как ще живееш в 
бъдещето?

Експозицията от 50 пана на избрани 50 проекта от 
половинвековната кариера на арх. Станислав Констан-
тинов бе едно от впечатляващите събития в Музея 
за история на София от есента на 2018-а. С името на 
Константинов се свързват не един и два градоустрой-
ствени обекта. Той е носител на наградата на САБ „Ар-
хитект на годината“ за 1998 г. Получавал е признание 
и за проектите си за Музея за история на София и ин-

ститута „Конфуций“. За всички, които се интересуват 
от развитието на столицата през годините, излезе и 
книга с 50-те изложени проекта на експозицията, които 
са само една трета от над 150-те му реализации в обла-
стите на градските пешеходни пространства, ресто-
ранти, банкови и обществени сгради, жилищни интери-
ори и преустройства на паметници на архитектурата. 
Част от тях вече не съществуват или са преустроени, 

но бележат насоките в творчеството на автора. До по-
следните дни на 2018-а името на арх. Константинов бе 
във фокуса на събитията покрай разразилото се бурно 
обществено обсъждане на втората част от проекта за 
превръщането на останалата нереновирана половина 
от бившата Централна баня в разширение към новия 
музей. Това бяха поводите за нашия разговор за архитек-
турата на миналото и тази на бъдещето.
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През 2018 г. на тържествена цере-
мония в Пекин българският институт 
„Конфуций“ беше удостоен с наградата 
„Най-добър институт за годината“. 
Той е разположен на партерните нива 
в сградата на бившия механотехникум 
в София, където основно са ремонти-
рани част от класните стаи, коридори 
и производствени халета с обща площ 
от 2300 кв. м. 

Проектът като цяло е решен в духа 

И когато бяхте млад 
ли имахте този афини-
тет към старината? 

Винаги съм имал пие-
тет към творците преди 
мен. Българската архи-
тектура е пълна с велико-
лепни архитекти – Никола 
Николов, Богдан Томалев-
ски, Атанас Агура, Павел 
Николов, Лозан Лозанов, 
който още е сред нас. 
Всяко от техните ате-
лиета защитаваше про-
ектите си пред всички, 
всеки беше поел нещо 
от предишните – Георги 
Овчаров, Георги Фингов, 
Кирил Маричков, Станчо 
Белковски, Димитър Цо-
лов, Иван Васильов.

В с е к и  п р о е к т а н т 
трябва да се води от кон-
текста за развитие на 
града, а не от собствено-
то си его. Той трябва да 
е в същината си културен 
и толерантен човек. Аз не 
деля сградите на големи 
и малки. Всеки обект си 
има специфика. Ханс Хо-
лайн, австриецът, носи-
тел на награда „Прицкер“, 
например се прочу с един 
малък бутик. Големият 
майстор се изразява в 
малките неща. Архитек-
турата е състояние на 
духа, нещо, което трябва 
да го преживееш. Тя съ-
бира хора, които носят 
душевност, и може да 
съществува само когато 
те работят в екип. 

Коя е сградата, коя-
то Вас ви направи извес-
тен?

Аз не съм толкова 
известен, но безспорно 
проектът на моя живот 
е Музеят за история 
на София. От конкурса 
до строителството на 
първия етап изминаха 
16 години (от 1998 г. до 
2014 г.) Сериозен обект 
е институт „Конфуций“ 
на бул. „Стамболийски“ и 
„Опълченска“. Той е проек-
тиран съвместно с арх. 
Генчев, арх. Люцканова и 
инж. Колчаков и е изгра-

ден през 2014 г.
Искам да Ви споделя 

обаче, че реализацията 
на този проект ме срещ-
на със строител, какъв-
то не бях виждал. Парите 
не стигнаха и фирмата 
– „АТ Инженеринг 2000“ 
ООД, почти отиде на 
загуба, но не се отказа. 
Свалям им шапка на тези 
хора, за тях работата 
стана кауза и благода-
рение на това всичко се 
случи, както беше плани-
рано. А на мен всичките 
ми предубеждения към 
строителите, доколкото 

съм ги имал през години-
те, паднаха.

Какво е вашето мне-
ние за критиките, от-
правяни към някои от 
градоустройствените 
проекти в столицата?

Много е лесно да се 
критикува, без да се види 
крайният резултат. От 
40 години за цяло поко-
ление архитекти преу-
стройството на ул. „Граф 
Игнатиев“ е мечта. Всич-
ки искахме това, което 
се случи – подмени се ин-
фраструктурата, смени 

се цялостната визия. Ви-
наги може да се направи 
и нещо по-различно, и по-
добро. Лично за мен това 
е един все още незавър-
шен проект. Съжалявам, 
че в него не са включени 
пасажите по улицата, 
които са характерни за 
нея. Това, което ме оза-
дачи, е, че проектанти-
те не ни потърсиха като 
автори при реконструк-
цията на фонтана, плас-
тиката на Петко и Пенчо 
Славейкови и статуята 
на Гарибалди (арх. Кон-
стантинов е проектант 
на реконструкцията от 
1998 г.). Но подчертавам, 
че това са личните ми 
гледни точки, които ня-
мат отношение към важ-
ността на проекта.

А как преценявате 
цялостното развитие 

на столицата и каква 
София искате да види-
те Вие, да речем след 20 
години?

Столицата се разви-
ва с изключително бър-
зи темпове. Досега не 
е имало такъв бум на 
изграждане на инфра-
структурни обекти. С 
третата линия на ме-
трото достъпността на 
кварталите до центъра 
ще е безкрайно улеснена. 
Независимо от това, ако 
не се вземат непопулярни 
мерки за ограничаване на 
колите в централната 
част, не ни очаква нищо 
добро. Пожелавам си цен-
тър без коли, с много пе-
шеходни пространства и 
зеленина, реконструиране 
на всички стари сгради, 
липса на небостъргачи и 
недопускане на диктат 
от инвести тори.

на съвременната архитектура, като на 
отделни места са заимствани основни 
елементи от китайските традиции. В 
централното фоайе са използвани черве-
ни и бели декоративни тухлени облицовки. 
Характерната за китайската архитек-
тура симетрия е проведена в централния 
вход чрез две кръгли колони и два кръгли 
прозореца, между които е разположена 
бронзова статуя на Конфуций с височина 
2,50 м. Подовите настилки в езиковите 
кабинети, залите, библиотеката и ад-
министрацията са ламиниран паркет, а 
в коридорите и санитарните помещения 
– гранитогрес. В някои от кабинетите на 
второ ниво е осигурено горно осветление 
през остъклени покриви. Общата цветова 
гама е светла, като на места е използван 
наситен червен цвят.

Институт „Конфуций“ съществува в 
България от 2006 г., след подписано спора-
зумение между Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“ и Съвета за междуна-
родно разпространение на китайския език 
(Ханбан). След разширението софийският 
Център се превръща в най-големия на Бал-
каните. Той е удостоен със званието „Модел 
институт Конфуций”, каквото е присъдено 
само на 14 от всички 492 института по це-
лия свят. 

Снимки Румен Добрев
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Георги Сотиров

Честита Нова 2019 година! Да е 
мирна, спорна и щастлива! За бъл-
гарските строители тя се очаква 
да бъде година, изпълнена с нови 
възможности за работа, в която ще 
стартира реализацията на знакови 
проекти, сред които са изграждане-

то на участъци от автомагистра-
лите „Хемус” и „Струма“, строи-
телството на редица ВиК обекти, 
рехабилитацията на ключови жп 
отсечки, обновяването на публични 
сгради и много др. 

Определено 2019 г. ще бъде из-
пълнена с предизвикателства за 
бранша, но българският строител 

е доказал през годините, че е со-
лиден партньор на общините и на 
държавата, и ще се справи с всяка 
трудност в името на просперите-
та на България. Изпълнени с надеж-
да за по-добро бъдеще, в този брой 
ще завършим ретроспекцията ни за 
изминалата строителна година в 
общините.

Областният управител проф. Стефан Желев: 

Кметът Генчо Герданов: 

Кметът инж. Васил Панделиев: 

С голяма благодарност 
се обръщам към Камарата 
на строителите в Бълга-
рия (КСБ) за съпричаст-
ността и за подкрепата 
към жителите на с. Хи-
трино. Фирмите много 
отговорно и точно изпъл-
ниха поетия ангажимент 
към пострадалите, които 
вече са в новопостроени-
те къщи. Хитрино посте-
пенно се възстановява. 
Искам да благодаря и на 
Областното представи-
телство на КСБ в Шумен, 
към което се обърнах за 
съдействие за реализаци-
ята на една благородна 
инициатива за възстано-
вяване сградата на чита-
лището в с. Белокопитово. 
С разбиране, с отзивчи-
вост подходиха към моята 
молба за подкрепа, за кое-
то съм им признателен. 

Значителните вложе-
ния в региона през послед-

ните години са факт. Чрез 
европейските програми и 
от държавния бюджет са 
финансирани и реализира-
ни много обекти във всич-
ки общини. Ще посоча ра-
ботата по изпълнението 
на Националната програ-
ма за енергийна ефектив-
ност на многофамилните 

жилищни сгради. Много 
вече са санираните зда-
ния, които са въведени в 
експлоатация, други са със 
стартирали строително-
монтажни работи. 

Изградихме Много-
функционалната спортна 
зала „Арена Шумен“. Фи-
нансирането в размер на 

8,5 млн. лв. бе осигурено 
от държавния бюджет. Го-
ворейки за строителство, 
няма как да не маркирам 
сериозния проблем с не-
достига на специалисти, 
който все по-често се по-
ставя от работодатели-
те. Голяма част от фирми-
те изпитват затруднение 
при намирането на необхо-
димите им кадри. За да ре-
шат този проблем, много 
от компаниите предоста-
вят допълнителни курсове 
на настоящия си персонал 
и предлагат социални при-
добивки. За преодоляване-
то му разчитам много на 
съвместните усилия на 
бизнеса, местната власт 
и професионалните гим-
назии, които трябва да 
дадат алтернатива на 
младежите с атрактивни 
възможности за обучение 
и по-добра реализация на 
пазара на труда.

Радвам се, че вест-
ник „Строител”, който 
всеки петък е на моето 
бюро, продължава актив-
но да следи и коментира 
проблемите на българ-
ските общини и работа-
та на местните адми-
нистрации. Реализираме 
някои социални проекти, 
които са от особена 
важност за по-малките 
населени места. Очак-
ваме по подмярка 7.2 от 
Програмата за развитие 
на селските райони да 
получим финансиране за 
реновиране на детска-
та градина, както и за 
основен ремонт на пет 
улици, които трябва да 
бъдат асфалтирани и 
съответно после покри-
ти с калдъръм съобраз-
но характеристиките на 
Копривщица. Опитваме 
се да осигурим сред-
ства за реновирането 
на сградата на общин-
ската администрация, 
която е важна част от 
лицето на града. Ще до-
пълня, че по Програмата 
за трансгранично съ-
трудничество INTERREG 
– ИПП „България – Сърбия 
2014 – 2020“ ще изградим 
сейф за ковчежето, кое-
то е оставено от най-
големия благодетел за 
всички времена на нашия 
град – хаджи Ненчо Дон-
чев Палавеев, и така ще 
можем да го показваме 
на гостите на града ни. 
Сред най-значимите му 
дарения са: за водоснаб-
дяването на града, по-
строяването на памет-
ника мавзолей в чест 
на загиналите в Април-
ското въстание, съгра-
ждането на гранитната 
камбанария при църква-
та „Св. Никола”, довърш-

ването и изписването 
на храма „Успение на 
Пресвета Богородица”, 
построяването на чита-
лищата в Копривщица и 
Златица, за паметника 
на лобното място на 
поета Димчо Дебелянов, 
изработен от скулптора 
Иван Лазаров, залесява-
нето на хълма над града, 
довършване на сградата 
на началното училище 
в днешното с. Дюлево, 
много чешми и др. В би-
вшата сграда на Дър-
жавното предприятие за 
услуги ще се опитаме да 
направим един обучите-
лен център с голяма кон-
ферентна зала. Идеята 
е и тази част на града 
да получи модерна визия.

Голямата ми цел е да 
докараме планинската 
питейна вода и градът 
да няма проблеми с деби-
та, както и да се изпълни 
водният цикъл на общи-
ната. Водопроводната и 
канализационната сис-
тема на Копривщица 
са морално и физически 
остарели. През 2017 г. 
подменихме подземната 
инфраструктура на пет 
улици, а тази година ще 
работим на други две. 
Защо водният цикъл е 
приоритет за Коприв-
щица? Едно разкопаване 
при нас не е като в оби-
чайно населено място, 
където багерът зарива, 
а след седмица изсипват 
и трамбоват асфалта. 
При нас, освен всичко 
това, трябва да тър-
сим майстори, които да 
възстановят визията на 
улицата, като наредят 
калдъръма. А това си 
е един труден занаят, 
в който са вещи много 
малко майстори.

Шумен

Копривщица

Сунгурларе

Искам да приветствам екипа на 
Вашия вестник, който е навсякъде. 
През 2017 г. беше в с. Прилеп по един 
наистина забележителен повод – 
откриването на православния храм 
„Света мъченица Злата Мъгленска“. 
Реализацията на проекта за нова-
та света обител в Бургаска област 
има доста дълга история. Местни-
те жители поемат инициатива за 
осъществяването му и през 2005 г. 
започва изграждането. Дейности-
те вървят бавно и мъчително, сред-
ствата са недостатъчни. Но през 
последните години с общите усилия 
на прилепчани, общината в Сунгур-
ларе и общинските съветници, на 
Камарата на строителите в Бъл-
гария и др. църквата бе завършена. 
Благодаря за усилията на фирмите 
„СМК-Монтажи” АД с управител Не-
дялко Недялков, „Андезит” ООД с уп-
равител Стефан Димитров, „Термал 
инженеринг” ООД с управител Тодор 
Андонов и „Билдникс” ЕООД, на инж. 
Николай Николов, зам.-председател 

на УС на КСБ и председател на ОП 
на КСБ – Бургас. Те със свои сред-
ства, труд и материали изпълниха 
довършителните работи по храма 
– мазилки, боядисване, вертикална 
планировка, обков, хидроизолации и 
всичко останало, което беше необ-
ходимо за окончателното завършва-
не на църквата. 

Нека и в бъдеще продължим да 
развиваме Сунгурларската община, 

утвърждавайки я като неповторим 
български регион, включващ 28-те 
населени места. Изпитвам огро-
мна признателност и уважение към 
строителите, които всеотдайно 
са работили и продължават да ра-
ботят за нашите селища и райони. 
Искрено вярвам, че добрите отно-
шения и ползотворната комуникация 
между ръководствата на населени-
те места, на държавата и на Кама-
рата на строителите ще се мате-
риализират и в бъдеще под формата 
на успешни проекти, инициативи и 
начинания, които ще осигурят на 
жителите на Сунгурларската об-
щина възможности за пълноценна 
лична и професионална реализация, 
спокоен, достоен и здравословен 
живот, сигурност и благоприятна 
среда за бъдещите поколения. Пре-
връщането на всяко населено място 
в предпочитано кътче за живот и 
реализация е дълг на всички нас, и 
процес, изискващ общи усилия и по-
стоянство. 
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Областният управител Галин Григоров: 

Кметът Цветанка Йотина: 

Кметът Мария Ачкова: 

Пирдоп

Русе

Мирково

Столичният район „Средец“

По всички оперативни програми, по 
които сме допустими, кандидатстваме, 
печелим и изпълняваме проекти. На те-
риторията на общината се изграждат 
еднофамилни къщи или се правят основ-
ни ремонти и надстройване на старите 
бащини домове. В Пирдоп непрекъснато 
одобряваме такива проекти. Показател-
но е, че имаме строителни борси и те се 
развиват доста динамично. 

Центърът на града се променя, но 
аз имам още изисквания – искам той да 
стане по-красив и хората да могат да се 
радват на все повече и повече придобив-
ки. Целта ми е да има повече и по-уредени 
паркове и градинки, спортни и детски пло-
щадки, фитнес, т.е. всичко онова, което 
прави делника на моите съграждани праз-
ничен. Но затова са необходими много и 

много средства, а ние имаме ограничен 
бюджет. 

Туризмът, тази прекрасна за региона 
възможност, трудно се развива, защо-
то отново опираме до финансирането. 
Еленската базилика е емблемата на об-
щината и е важна не само за нас, хората 
от Средногорието, а и за цяла България. 
Малцина знаят, че последното известно 
място, където е пребивавал патриарх Ев-
тимий, е именно в нея. И след това сле-
дите му се губят. Само това е доста-
тъчно държавата, чиято собственост е 
базиликата като културно-исторически 
и археологически паметник, да развие 
съответната инфраструктура в района. 

Като централен район 
с относително неголяма 
територия, „Средец“ не e 
притегателен за мащабни 
частни инвестиции. Тук 
застрояването е обвър-
зано с по-тежки градоус-
тройствени ограничения 
– малки парцели с различ-
ни форми на съсобстве-
ност и ограничени вещни 
права, наличие на множе-
ство резервати с разли-
чен режим на защита. 

В центъра на сто-
лицата се изпълняват 
няколко големи инфра-
структурни проекта по 
европейски оперативни 
програми, възложени от 
Столичната община (СО), 
по направление „Транс-
порт и транспортна ин-
фраструктура“. Това са 
ремонтите на централ-
ната градска част, фи-
нансирани по Оператив-
на програма „Региони в 
растеж 2014 – 2020“. Към 
тези проекти можем да 
добавим и III диаметър на 
метрото, финансиран по 
ОП „Транспорт и транс-
портна инфраструктура 
2014 – 2020“, с възложи-
тел „Метрополитен“ ЕАД. 
Нашата администрация 
отговаря пред общест-
веността за архитектур-
но-строителното наслед-
ство в района. Сред тях 

за Камарата на строи-
телите в България един 
силен акцент е паметни-
кът на Цар Освободител. 
Действително на тери-
торията на „Средец“ има 
много различни обекти 
със статут на групови 
или единични недвижими 
културни ценности както 
от местно, така и от на-
ционално значение. Това 
са както сгради, така и 
паметници, археологиче-
ски резервати, паркове и 
градини. Паметникът на 
Цар Освободител с из-
пълнената реставрация 
от КСБ концентрира вни-
манието. Общественият 
фокус в момента е насо-
чен и към други емблема-
тични за София обекти и 

сгради. Всички се вълну-
ват каква ще бъде съдба-
та на къщата на Гешов на 
бул. „П. Евтимий“, тази на 
Фингов на ул. „Шипка“, на 
инж. Момчилов – бившия 
Нотариат, на сградата на 
Софийската митрополия, 
на къщата музей „Пейо 
Яворов” на ул. „Георги С. 
Раковски“ 136, на вече съ-
борената Двойна къща 
на Митови на бул. „Васил 
Левски“, чийто статут 
„паметник на културата“ 
тази пролет бе възста-
новен от Националния 
институт за недвижимо 
културно наследство, на 
паметника на Съветска-
та армия, който продъл-
жава да предизвиква се-
риозни полемики.

Русе е един от основните логистични 
центрове в България и гъстотата на път-
ната и железопътната мрежа е по-висока 
от средната за страната. Независимо 
от това има съществена необходимост 
от развитието на пътищата. На първо 
място, трябва да се изгради автомаги-
стралата между Русе и Велико Търново. 
Това ще е най-големият инфраструктурен 
проект в новата история на нашия реги-
он. Друг приоритет е строителството 
на третия мост над р. Дунав да се случи 
именно при Русе. Икономическите ползи 
ще са не само за града и региона, но и за 
цяла Северна България. Доказателство 
за това е нарастващата роля на тран-
севропейските транспортни коридори 7 
и 9, увеличеният търговски обмен между 
България и Румъния и ежедневните кило-
метрични задръствания в района Русе 
– Гюргево. Не трябва да се подценява и 
важността на пътя между Русе и Кубрат. 
Отсечката наистина не е в добро състоя-
ние, като някои участъци не са ремонти-
рани от 1982 г. Към момента има наличен 
проект за цялостен ремонт на пътя меж-
ду Русе и Кубрат, като съответното тра-
се е посочено и за приоритетно. Заедно 
с областния управител на Разград Гюнай 
Хюсмен внесохме подписка, подкрепена от 
над 4000 души, в НС, МРРБ и АПИ. 

Неведнъж съм заявявал, че Областна 
администрация Русе е институция, която 

е отворена за партньорства. Вярвам, че 
именно по този начин може да се постиг-
не много по-високо ниво на ефективност 
в ежедневната ни работа, което от своя 
страна ще допринесе за намаляване на 
административната тежест, както и 
за улесняването на екипа на областната 
управа.

През февруари м.г. присъдих на инж. 
Севдалин Петров, председател на ОП на 
КСБ – Русе, значка на областния управи-
тел за съществен принос в развитието 
на строителния сектор в региона и по по-
вод 10 години от създаването на КСБ. По 
мое мнение срещата, която беше органи-
зирана от ОП на Камарата, беше на много 
добро ниво и по време на нея се създадоха 
ползотворни контакти, които се надявам 
да допринесат за развитието на региона.

Това, което се случва 
на територията на наша-
та община, е обнадеждава-
що. Като отидеш на едно 
християнско светилище, 
за миг ти се чувстваш 
различно, получаваш някак-
ва енергия, освобождаваш 
се от греховни помисли. И 
всеки дори казва „Боже, дай 
и на враговете ми здраве”. 
В с. Смолско почти из-
основи беше възстановен 
параклисът „Св. св. Петър 
и Павел”. Църквата „Въве-
дение Богородично”, която 
е паметник на културата, 
също беше реставрирана. 
Пак там местните хора 
изградиха и параклиса 
„Св. Георги”. В Каменица 
издигнаха параклиса „Св. 
Дух”, а общината помогна 
да бъде построен храмът 
„Св. Илия” и да бъде напра-
вен ремонт на покрива на 
много старата църква „Св. 
Петка”. В с. Буново изгра-
диха параклиса „Св. Спас”, а 
„Св. Илия” беше възстано-
вен. С усилията на хората 
и на общината реставри-
рахме църквата „Св. Теодор 
Тирон”, която се намира в 

самия център на с. Буново, 
където е и параклисът „Св. 
Богородица”. В с. Бенковски 
ремонтирахме църквата 
„Рождество на Пресвета 
Богородица“ и възстанови-
хме параклиса „Св. Дух”. 

Наистина можем да 
оприличим община Мир-
ково на Света гора. Хра-
мът „Св. Великомъченик 
Димитрий” е ремонтиран. 
Първо бе подменен покри-
вът, а после „Елаците-Мед” 
направиха златното кубе, 
реставрирахме иконоста-
са. В горния край на селото 
е параклисът „Св. Неделя” 
и обикаляйки Мирково, по-

степенно ще откриете 
храмовете „Св. Георги” на 
територията на Обога-
тителната фабрика, „Св. 
Богородица”, „Св. св. Кон-
стантин и Елена”, „Св. 
Петка” на пътя за София, 
„Св. Спас”, „Св. Никола”, 
„Св. Сисой”. Тоест напъл-
но е възможно да развием 
поклонническия туризъм, 
а след него и други бого-
угодни дейности. Всяка 
по-стара църква съхраня-
ва най-българската исто-
рия, вътре е величието 
на родния дух, запазил на-
рода ни през вековете на 
тъмнина, потисничество 
и безпросветност. Това е 
гордост в най-чист вид. 
В този смисъл общината 
предлага различни възмож-
ности за летните отпуски 
или за уикендите. И зато-
ва е и моята благодарност 
като кмет – а и на хората 
от общината – към бъл-
гарските строители, без 
чийто професионален труд 
нямаше да имаме и храмо-
вете, и спортния комплекс 
с басейна, и улиците, и во-
допровода.

Кметът Ангел Геров: 
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Росица Георгиева

През 2019 г. Столич-
ната община (СО) плани-
ра да направи мащабни по 
размер инвестиции в стро-
ителството и обновява-
нето на транспортната 
и образователната инфра-
структура, ВиК мрежата, 
както и в развитието на 
други проекти. Ще про-
дължи и работата по ин-
вестиционните проекти, 
които са стартирали през 
2018 г. Предстои да бъдат 
финализирани дейностите 

по регионалното предин-
вестиционно проучване. 
Това стана ясно при пред-
ставянето на проектобю-
джета на СО за 2019 г., 
който е 1,623 млрд. лв. 
Капиталовата програма е 
над 551 млн. лв., като 58% 
от тях, или 324 млн. лв., са 
осигурени от европейски 
програми. В 

транспорт и транспортна 
инфраструктура ще бъдат 
инвестирани 447,9 млн. лв., 

като за поредна година 
разширението на метрото 
ще бъде най-мащабният 
проект, който ще се из-
пълнява. В процес на стро-
ителство са първата и 
втората фаза от третия 
лъч на метрото, за които 
са отделени 306 млн. лв. 
Участък 1, който обхваща 
трасето бул. „Владимир 
Вазов” – Централна град-
ска част – Орлов мост 
– НДК – кв. „Красно село“, 
трябва да е напълно го-
тов в края на септември 
2019 г. Той е с дължина 8 
км и има 8 метростанции. 
Дейностите на втория 
етап, от кв. „Красно село“ 
през жк „Овча купел“ до жп 
линията София – Перник в 
долната част на кв. „Горна 
баня“, също ще завършат 
през 2019 г., но отсечка-
та ще бъде въведена в 
експлоатация през 2020 г. 
Дължината й е 4 км и ще 
има 4 станции. Новите 
12 км от третия лъч на 
метрото се изпълняват 
по ОП „Транспорт и транс-
портна инфраструктура 
2014 – 2020“. Друг проект, 
който се реализира с евро-

пейско финансиране и ще 
продължи, е обновяване-
то на Зона 2 и 4 от цен-
тралната градска част. 
Той се осъществява по ОП 
„Региони в растеж 2014 – 
2020“ („ОПРР 2014 – 2020“). 
Стойността на инвести-
цията през 2019 г. за тези 
дейности е 11 млн. лв. В 
рамките на „Проект за ин-
тегриран столичен град-
ски транспорт – фаза 2“ 
по „ОПРР 2014 – 2020“ ще 
бъдат вложени 48 млн. лв. в 
реконструкцията на трам-
вайното трасе по бул. „Цар 
Борис III“, за което ще се 

доставят 13 нови трам-
вая. В рамките на същия 
проект ще бъде ремонти-
ран и релсовият път по ул. 
„Каменоделска“, за който 
от оперативната програ-
ма са осигурени 5,7 млн. лв. 

Сред приоритетите в 
направление „Транспорт и 
транспортни комуникации“ 
ще е и 

строителството на основ-
ни градски артерии. 

Един от проектите, 
който ще се осъществи, 
е пробивът при бул. „Д-р 
Петър Дертлиев“. По този 
начин ще се осигури нова 
връзка със Софийския око-
ловръстен път (СОП) и 
автомагистрала „Люлин“. 
За тази отсечка са зало-
жени 2,7 млн. лв. Друг го-
лям обект, по който ще се 
работи, е южното платно 
по бул. „Тодор Каблешков“, в 
участъка от ул. „Ген. Кирил 
Ботев“ до ул. „Луи Айер“. 
Проектът включва обо-
собяването на 3 ленти за 
автомобилно движение, ве-
лоалея и тротоар. Проек-
тирането и реализацията 
на Източната тангента 
от бул. „Владимир Вазов“ 
до Северна скоростна тан-
гента също е планирано за 
2019 г. Общо 3,5 млн. лв. 
ще бъдат вложени в ця-
лостното изграждане 
на северното платно на  
ул. „Филип Кутев“ в частта 
от бул. „Черни връх“ до ул. 
„Сребърна“. 

Приоритет на СО през 
2019 г. ще е и изпълнение-
то на основен ремонт и 
поддръжка на улици на те-
риторията на цялата об-

щина. За този вид дейнос-
ти са отделени 38 млн. лв. 
С 3,6 млн. лв. се предвижда 
да бъде извършена цялост-
на реконструкция на бул. 
„Президент Линкълн“ в кв. 
„Овча купел“. Проектът 
включва преасфалтиране 
на булеварда, изграждане 
на нови тротоари, бордюри 
и улично осветление. Друг 
обект, по който ще се ра-
боти през 2019 г., е ул. „Ни-
колай Коперник“ в жк „Гео 
Милев“. С 1,2 млн. лв. ще 
бъде подменена амортизи-
раната пътна настилка и 
ще се направят нови тро-

тоари, бордюри и улично 
осветление. 

Един от големите про-
екти в София, свързан с 
обновяване на уличната 
мрежа, който ще започне 
тази година, е реновиране-
то на бул. „Ген. Скобелев“. 
Той е на обща стойност 
12 млн. лв., като от тях 
1 млн. лв. ще се разходва 
през 2019 г. В рамките на 
проекта ще бъде проекти-
рано и изградено ново тра-
се на трамвайния релсов 
път, като съществува-
щите линии ще бъдат из-
местени в северна посока. 
От СО са заложили в про-
грамата си и 3,6 млн. лв. 
за бул. „Първа българска 
армия“ в кв. „Орландовци“. 
Там ще се направи цялост-
но изграждане на инже-

нерната инфраструктура, 
както и отводняване на 
пътното платно, полагане 
на ново осветление, а съ-
ществуващата паважна 
настилка ще бъде замене-
на с асфалтова. В проек-
тобюджета се предвижда 
и обособяване на нова ули-
ца в район „Студентски“. 
Проектът включва изграж-
дане на пътна конструк-
ция и цялостна инженерна 
инфраструктура, както и 
поставянето на нови бор-
дюри, тротоари и улично 
осветление. Друг обект 
за следващата година е 
ул. „Габър“, район „Сердика“, 
където ще се изпълни път-
на конструкция и цялостна 
инженерна инфраструкту-

ра. И тук са предвидени 
нови бордюри, тротоари и 
улично осветление. 

Общо 4,5 млн. лв. ще се 
вложат в поставянето на 
ново осветление, подмяна 
на стълбове и енергоефек-
тивни осветителни тела 
във всички райони. Освен 
това през 2019 г. и 2020 г. 
ще се изградят и 18 нови 
велоалеи.

За предстоящия стро-
ителен сезон се залагат и 
основни ремонти и рехаби-
литация на мостове и съ-
оръжения. Сред обектите, 
които са в програмата за 
обновяване, са мост в ра-
йон „Витоша“, надлез над 
бул. „България“ и две съ-
оръжения в Банкя – на ул. 

„Варна“ и в „Радова махала“.
Във  фокуса  на  СО 

отново ще са и превоз-
ните средства на град-
ския транспорт. Над 133 
млн. лв. ще бъдат инвес-
тирани в доставка на нови 
автобуси и трамваи. От 
тях над 40,5 млн. лв. ще 
са за 60 нови автобуса на 
природен газ, които ще 
заменят старите с нисък 
екологичен стандарт. 

С 19 млн. лв. от бюдже-
та на СО ще се 

изградят нови детски гра-
дини или ще се реконструи-
рат стари. 

Тези средства са раз-
пределени за 15 обекта. В 
8 от детските заведения 
дейностите вече са стар-
тирали и ще бъдат при-
ключени през следващата 
година. Нови забавачки, за 
по 6 групи всяка, ще има 
в кв. „Курило“, район „Нови 
Искър“, и в местност Кръс-
това вада, район „Лозенец“. 
По тези проекти вече се 
работи, както и в ДГ 20 в 
район „Подуяне”, където се 
прави преустройство, ре-
конструкция и надстройка 
на основната сграда. Раз-
ширението е за 8 групи. В 
ДГ 12 в район „Студентски“ 
в процес на строителство 
е двуетажна пристройка 
за 3 групи и физкултурен 
салон. В ДГ 60 в кв. „Кня-
жево“, район „Витоша“, се 
работи по разширение за 
2 групи и зала за спорт. 
Идентичен е и стартира-
лият проект в ДГ 37 в кв. 
„Павлово“, район „Витоша“. 

Тази година в ДГ 96, 
„Искър“, и в ДГ 124, „Крас-
но село“, ще бъдат рекон-
струирани етернитовите 
здания, ще се направят 
разширения на сградния 
фонд и физкултурни салони. 
Предстои и изпълнението 
на 3 нови сгради за детски 
градини, както и рекон-
струкция на 4 съществу-
ващи здания. В кв. „Мана-
стирски ливади - изток“ 
ще започне изграждане на 
нова забавачка за 8 групи, 
като дейностите трябва 
да приключат през 2021 г. 
В периода 2019 – 2020 г. в 

Проектобюджетът е 1,623 млрд. лв., а капиталовата програма е над 551 млн. лв.

Продължават дейностите по третия лъч на метрото

Обновяването на пътната инфраструктура ще е приоритет на СО и през 2019 г. 
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район „Овча купел“ ще бъ-
дат построени 2 детски 
градини за по 6 групи вся-
ка. Освен това ще бъдат 
ремонтирани сградите на: 
ДГ 31 в район „Люлин“ (10 
групи), ДГ 36 в жк „Друж-
ба“ 1 (10 групи), ДГ 30 в кв. 
„Дианабад“, ДГ 96 в район 
„Искър“ (8 групи). За ДГ 16 
в район „Студентски“ е 
заложена реконструкция 
на зданието, което е за 
8 групи, разширението за 
4 групи и основен ремонт 
на дворната инфраструк-
тура.

11 училища на територи-
ята на СО ще получат 11 
млн. лв. 

за разширения. В 6 от 
тях ще бъдат построени 
физкултурни салони, какви-
то не е имало до момен-
та. С част от тези сред-
ства ще бъдат завършени 
спортните зали към 37 СУ 

„Райна Княгиня“ в „Люлин“, 
в 176 ОУ „Св. св. Кирил и 
Методий“ в с. Негован, 
двуетажната пристрой-
ка в „Цар Симеон Велики“ 
в кв. „Симеоново“, както и 
салонът към 175 ОУ „Васил 
Левски“ с. Мрамор. Ще про-
дължи строителството на 
пристройката и надстрой-
ката на сградата на I Ан-
глийска езикова гимназия, 
етап Б. Ще бъде приклю-
чено изграждането на зда-
ние за столова и кухня към 
104 ОУ „Захари Стоянов“ в 
район „Триадица“, както и 
пристройката с 9 класни 
стаи към 63 ОУ „Христо 
Ботев“ в кв. „Требич“. В 30 
СУ „Братя Миладинови“ в 
район „Възраждане“ се ра-
боти по възстановяване на 
физкултурния салон, при-
лежащите му помещения, 
топлата връзка с основна-
та сграда и абонатната 
станция. И тези дейности 
трябва да приключат през 
2019 г. В рамките на годи-
ната ще приключи и про-
ект, реализиращ се с фи-
нансиране от Националния 
доверителен екофонд и от 
СО за подобряване на енер-

гийната ефективност на 
сградата на 79 СУ „Инди-
ра Ганди“ в район „Люлин“. 
В периода 2019 – 2020 г. 
се планира да се изградят 
физкултурен салон и кухня 
към 100 СУ „Найден Геров“ 
в район „Сердика“. Ще бъде 
построен и 3-етажен уче-
бен корпус на мястото на 
сградата на 28 СУ „Алеко 

Константинов“ в район 
„Красна поляна“.

Отделно през 2019 г. 
ще завърши и 

първата цялостна модер-
низация на 13 училища и 13 
детски градини 

със средства по „ОПРР 
2014 – 2020“, която започ-
на през 2018 г. Стойност-
та на проекта за тези 26 
обекта е около 64 млн. лв., 
като 58 млн. лв. са от 
оперативната програма, 
а съфинансирането от 
страна на общината е 6,6 
млн. лв. Той включва: нова 
сграда към ЦДГ 53 „Света 
Троица” в район „Илинден”; 
реконструкция на здание-
то на бившето Военно 
окръжие, което се намира 
в двора на 43 ОУ „Христо 
Смирненски”; разширение 
на физкултурния салон 
на 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ла-
мартин” в район „Средец”; 
цялостна модернизация в 
13 сгради на училища и 10 
детски градини в районите 
„Красна поляна“, „Надежда”, 
„Връбница” и „Илинден”. 
С други 1,6 млн. лв., също 

осигурени по „ОПРР 2014 
– 2020“, се осъществя-
ва обновяването на Про-
фесионална гимназия по 
хранително-вкусови тех-
нологии „Проф. д-р Георги 
Павлов”, район „Илинден”. 

През 2019 г. във фокуса 
на СО ще бъде и модер-
низацията на общински 
административни сгради, 

кметства, читалища и 
сгради със смесено пред-
назначение. От Столич-
ната община посочват, 
че за 2018 г. са изпълнени 
ремонтни работи в сгра-
дите на 9 районни адми-
нистрации и кметства и 7 
читалища. 

В следващите години в 
„Зона Б 5“, район „Възраж-
дане“, се предвижда да 
бъде изградена жилищна 
сграда с подземни гаражи, 
за да бъдат обезщетени 
собственици, чиито имо-
ти общината вече е при-
добила. За цялостното ре-
ализиране на проекта ще 
бъдат отделени 5 млн. лв., 
като за 2019 г. ще бъдат 
отпуснати 1,8 млн. лв. 

Всяка година СО залага 
средства и за корекции на 
коритата на реките, как-
то и за изграждане на ВиК 
мрежи в различни части на 
града. При осигуряване на 
необходимите средства 
ще бъде направен основен 
ремонт на съществува-
щата корекция на корито-
то на р. Владайска от бул. 
„Мария Луиза” до ул. „Камен 
Андреев” в районите „Сер-
дика“ и „Възраждане“, както 

и корекция на коритото на 
същата река при ул. „На-
роден герой” в район „Овча 
купел”. За тези обекти вече 
има издадени разрешения 
за строеж и предстои да 
се изготви апликационна 
форма за кандидатстване 
пред Междуведомствената 
комисия за възстановяване 
и подпомагане към Минис-
терския съвет (МС). От-
делно от това е възложено 
на ОП „София проект” раз-
работването на 21 идейни 
и работни проекта за ко-
рекции на речни корита и 
дерета, както и за основен 
ремонт на съществуващи 
корекции. Когато бъдат 
готови, ще се изготвят 
апликационни форми за кан-
дидатстване пред Между-
ведомствената комисия за 
възстановяване и подпома-
гане към МС. 

По отношение на 

ВиК инфраструктурата се 
очаква да бъдат реализира-
ни няколко проекта, 

като инвестициите ще 
възлязат на 4,4 млн. лв. Ще 
продължи изграждането на 
дубльор на Ляв Владайски 
колектор. С финансиране 
от Предприятието за уп-
равление на дейностите по 
опазване на околната сре-
да ще продължи разшире-
нието на водопроводната 
и канализационната мре-

жа на кв. „Горна баня“. Със 
средства от същия източ-
ник и от бюджета на общи-
ната ще се работи по ВиК 
мрежите в м. Сливница, в 
участъка между ул. „Луи 
Пастьор“ и ул. „Мински“ – 
трети етап. Този проект 
трябва да бъде приключен 
през 2020 г. Дейностите 
по изграждането на Главен 
канализационен клон по ул. 
„Сребърна“, м. Кръстова 
вада-запад, също ще про-
дължат. Друг обект, кой-
то ще се реализира, е за 
разчистване, изместване 
и реконструкция на ел. и 
телефонни кабели, улично 
осветление, изграждане 
на отводняване на улици 
по трасето на Главен клон 
2 в м. Модерно предградие 
– втори етап. За изпълня-
ващите се дейности по 
разширението на канализа-
ционната мрежа в кварта-
лите „Симеоново“, „Бенков-
ски“, „Модерно предградие“, 
„Горна баня“ също са осигу-
рени средства. 

За придобиване на имоти 
в проектобюджета са за-
ложени 8 млн. лв. 

Значимите обекти, за 
изпълнението на които ще 
бъдат отчуждени терени, 
са третият метродиа-
метър, два пробива – на 
бул. „Рожен”, от ул. „Далия” 
до Северната скоростна 
тангента, и на бул. „Петър 
Дертлиев” до СОП, разши-

рението на бул. „Ломско 
шосе”, от ул. „Лазарица” 
до СОП, довършването на 
втори надлез на ул. „Адам 
Мицкевич”, изграждането 
на Източната тангента 
на София, кръговото кръс-
товище на ул. „Св. Климент 
Охридски” и бул. „Андрей 
Ляпчев”, изграждането на 
ВиК мрежа в кварталите 
„Модерно предградие”, „Ма-
настирски ливади”, „Кръс-
това вада”, „Витоша ВЕЦ 
- Симеоново” и други. 

Над 5 млн. лв. ще бъдат 
насочени в консервация и 
реставрация на сгради – 
2,3 млн. лв. за Централна-
та минерална баня в Банкя, 
3,3 млн. лв. за реставрация 
на банята в „Овча купел“. 
550 хил. лв. са определе-
ни за основен ремонт на 
Столичния куклен театър. 
Одобрени са и 350 хил. лв., 
за да стартира изграж-
дането на Център за съ-
временно изкуство „Топло-
централата“. 

В инвестиционната 
програма са заложени и 
17,7 млн. лв. за рекултиви-
ране на старите сметища 
в кв. „Суходол“, в с. Долни 
Богров и за депо „Сади-
ната“. От Столичната 
община са предвидили и 
закупуването на мобилна 
автоматична станция за 
измерване на качеството 
на атмосферния въздух 
(400 хил. лв.). Бюджетът за 
чистота възлиза на 129,2 
млн. лв.

Снимки в. „Строител“ и Столична община

През 2018 г. в 149 СУ „Иван Хаджийски” в кв. „Овча купел” бе 
открита спортна зала

Нова детска градина в кв. „Драгалевци”

149 СУ „Иван Хаджийски”

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

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

Победителите са избрани от комисия на основание декларираната информация 
от годишните отчети за 2017 г. в електронната система на ЦПРС и по определе-

ните показатели за оценка съгласно чл. 3, ал. 2 от Правилника за годишната класация. Сред критериите за оценка от 
последната финансова година с най-голяма тежест е „Нетни приходи от продажби“, за който фирмите получават по 
15 точки. Следват „Средносписъчен персонал“ с 10 т. и „Дълготрайни материални активи“ – 5 т.

„Мико – Д“ ООД
Златна награда в Четвърта група „Строежи от благоустрой-
ствената инфраструктура, хидротехническото строителство 
и опазването на околната среда“, раздел „Средни строители“

Михаил Рибанчов, управител на „Мико – Д“ ООД:

„Мико – Д“ ООД е регистрирано на 8 декември 2005 г. Фир-
мата има собствена механизация и квалифициран персонал, раз-
полага на склад с разнообразни български и вносни материали 
за изпълнение на ВиК строителство. Дружеството е специа-
лизирано в реализацията предимно на улични водопроводни и 
канализационни мрежи, укрепителни съоръжения, вертикална 
планировка, изкопна и транспортна дейност. Има пълния набор 
от технически, технологични и организационни възможности 
за завършване на цикъла – от възлагане на изпълнението на 
строително-монтажните работи до предаване на строителен 
обект. Компанията има почти 30-годишен опит в изграждането 
на външни ВиК мрежи и съоръжения. „Мико – Д“ ООД е вписано 
в Централния професионален регистър на строителя за изпъл-
нение на строежи с обхват: Четвърта група – „Строежи от 
благоустройствената инфраструктура, хидротехническото 
строителство и опазването на околната среда“.

Мартин Славчев

Г-н Рибанчов, как оценя-
вате наградата, която по-
лучихте по време на тради-
ционния Бал по повод Деня 
на строителя? 

За мен тази награда на 
първо място е признание за 
постигнатите добри резул-
тати през 2017 г. и предход-
ните години. Освен това, 
отличието носи удовлет-
ворение от развитието на 
фирмата, а също е и знак на 
уважение от колегите от 
бранша. 

Представете се с ня-
колко думи, как се насочи-
хте към строителство-
то? 

Управлявам фирмата с 
брат ми Николай. Свързани 
сме кармично, като близ-

наци сме и си помагаме в 
живота. Така дружеството 
„Мико – Д“ ООД, създадено 
от нашия баща, стана обща 
съдба. Работим упорито и 
безрезервно за развитие-
то на компанията, носейки 
отговорността за всички 
активи.

Разкажете за Вашите 
първи стъпки в кариерата. 

Започнах като обикно-
вен ВиК монтажник, а брат 
ми управляваше багер. Пре-
минал съм през всич-
ки нива на работа 
в една строителна 
фирма, ориентирана 
в областта на ВиК 
мрежите. Това ми 
позволява да разби-
рам проблемите и да 
търся оптималните 
им решения. Успях 

да привлека и изградя сери-
озен екип от работници и 
специалисти, на които мога 
да разчитам във всякакви 
ситуации. Резултатите го 
доказват.

Кои са най-интересни-
те проекти, върху които 
сте работили? 

„Мико – Д“ ООД участва в 
повечето големи ВиК рекон-

струкции в София. Това са: 
Съпътстващите мре-

жи по първия, втория и тре-
тия метродиаметър;

Кръстовищата на бул. 
„Андрей Сахаров“ и бул. „Ан-
дрей Ляпчев“ („Младост 1“), 
както и бул. „Пейо Яворов“ 
и бул. „Драган Цанков“ (ТВ 
кула), бул. „Пейо Яворов“ и ул. 
„Стоян Михайловски“ (Семи-
нарията);

Софийски околовръс-
тен път – Южна и Западна 
дъга, както и Северна ско-

ростна тангента. 
През последните 

години сме работили 
и на други големи сто-
лични булеварди, като 
бул. „Черни връх“, бул. 
„Тодор Александров“, 
бул. „Монтевидео“. Из-
пълнявали сме и пло-

щадковите, вътрешните 
мрежи и други съоръжения 
в завода на „Кока-Кола“ в 
Костинброд. 

Имате ли любими обек-
ти?

Не. Подхождам към всеки 
обект по един и същи начин 
– с необходимата отговор-
ност.

Кое за Вас е предизвика-
телство в професията? 

Изпълнението по най-
добрия възможен начин на 
сложни технически обекти, 
така че крайният продукт 
да отговоря на очакванията 
на възложителя и на обще-
ството, при гарантирано 
качество и осигурена дълго-
годишна безпроблемна екс-
плоатация. 

Кажете нещо за себе 
си в личен план. Имате ли 
хоби?

Казват за мен, че съм 
работохолик, в добрия сми-
съл на думата. Напълно съм 
отдаден на професията си и 
не обичам компромисите по 
отношение на качеството. 
Рядко ми остава свободно 
време. Обичам да поправям 
повредена техника от вся-
какъв вид, както и да упра-
влявам мощни автомобили. 

Според Вас каква е роля-
та на Камарата на строи-
телите в България (КСБ)?

Ролята на КСБ е да 
бъде истински регулатор 
на сектора, да предоста-
вя актуална информация за 
развитието на фирмите от 
бранша. Камарата трябва 
да защитава строителите 
чрез най-добри предложения 
за ефективност на норма-
тивната уредба, да показва 
успешните бизнес практики 
и да посочва некоректните 
такива. 

Какво е Вашето мнение 
за в. „Строител”? 

Изключително положи-
телно. Вестникът предос-
тавя полезна информация за 
предстоящи събития и срещи 
между отговорни фактори, за 
значими обекти и предстоя-
щи промени или тълкувания 
на нормативната уредба, 
интересни факти за близки 
и далечни дестинации, нови-
ни, инженерни и технически 
постижения, представя из-
вестни лица от бранша.

К АМАРА НА С ТРОИТЕ ЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

)

)

Управителят Михаил Рибанчов помага на работници в 
напрегнат момент – изграждане на водопровод

Реконструкция на водопровод ф800 
чугун на Северната скоростна 
тангента. Виждат се и двамата 
управители – Михаил Рибанчов и 
Николай Рибанчов, които дават 
указания на работниците Реконструкция на бул. „Монтевидео“, изграждане на канализация

Снимки в. „Строител“ и личен архив

Наградата получава 
инж. Божидар Илиев от „Мико – Д“ ООД
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Елица Илчева

И през отминалата 2018 
година в. „Строител“ отда-
де заслуженото на не един 
и два от архитектурните 
и строителни шедьоври 
на миналото и на техните 
създатели. В търсенето 
на онези сгради, които са 
формирали облика на след-
освобожденска България, 
излязохме от пределите на 
столицата и стигнахме до 
градове във всички краища 
на страната. Разровихме се 
в историите на значимите 
обществени здания и по-
търсихме прекрасни къщи, 
строени за домове от най-
знатните българи. И понеже 
всяка от тези сгради заслу-
жава не просто да бъде за-
белязана, но и да не бъде заб-
равена, предлагаме Ви една 
обзорна разходка в началото 
на 2019 г.

Архитектурни шедьоври 
в Русе

Към тях ни насочиха при-
оритетите на общината за 
2018 г., където забелязахме, 
че е включена реставраци-
ята на една (не)обикновена 
къща – Семизовата, която 
е общинска собственост, 
а състоянието й отдавна 
е трагично, макар да е па-
метник на културата. За 
съжаление, година по-късно 
не можем да Ви зарадваме с 
новината, че тя е обновена, 
затова просто ще напомним 
още веднъж, че спешно се 
нуждае от ремонт. Инвес-
титори са братята банкери 
Иваница и Стефан Симеоно-
ви. Появила се като дом на 
Стефан и съпругата му Лу-
кса през 1892 г., тя е дело на 
архитекта от Австрия Луд-
виг Мейер. Зданието е виден 
образец на русенската град-
ска къща от годините след 
Освобождението и първото 
замогване на българите. До-
мът на банкера наподобява 
типа „палацо“, като западно-
европейското влияние надде-
лява не само по отношение 
на външния дизайн, но и при 
разпределението на помеще-
нията и в подредбата. Ман-
сарден покрив, дебели стени, 
високи тавани са част от 
основните й характеристи-
ки и те са отличителни и за 
други домове на русенската 
аристокрация. След 1944 г. 
става държавна, а днес е об-
щинска собственост.

Зад красивите дувари на 
историята в Казанлък 

Там открихме истински 
шедьоври на времето – две-
те Шипкови къщи и Папазо-
вата. Едната от Шипкови-
те е проектирана от арх. 
Георги Фингов през 1902 г. в 
характерния му стил – виен-
ски необарок, а в интериора 
щедро присъства гравирано 
стъкло от Прага. Отвътре 
е била цялата в стъклопи-
си на проф. Иван Пенков, а 
в салоните на втория етаж 
някога са устройвани бало-

ве за короновани особи. Дру-
гата къща на фамилията е 
известна като „Вила Роза“ 
не само заради розовите 
си стени. Тя е в Новенска-
та махала, която обхваща 
част от сегашния градски 
център със старата Царска 
чешма. Без съмнение домът 
е създаден, за да впечатля-
ва, отново по проект на арх. 
Фингов. През цялата първа 

половина на XX в. той е един 
от най-внушителните във 
вътрешността на България. 
През 1974 г. заедно с ограда-
та, чешмата и кантората 
е обявен за архитектурно-
строителен, исторически и 
художествен паметник на 
културата от национално 
значение, а сега е музей. 

Розотърговците Папазо-
ви също вдигнали две къщи, 
от които днес е запазена 
само сградата на едната. 
Легендите разказват, че в 
хола на по-старата къща е 
имало дори фонтан с розо-
ва вода. Запазената днес 
сграда е тази зад църквата 
„Успение Богородично“. Оп-
ределяна е като истински 
малък дворец в европейски 
стил, удивително произве-
дение на архитектурата 

от онова време, строител-
ното бижу на някогашната 
Калпакчийска махала. Тя де-
монстрирала, че тук живеят 
първенците на града, а те 
били и сред най-активните 
общественици и дарители. 
Славният род подпомага с 
пари националноосвободи-
телната борба, известни 
са и като големи ктитори 

на православни храмове в 
района. Построена още през 
60-те години на ХIХ в., сгра-
дата изживява тежки години 
на разруха, след като е ад-
министрация, детски дом, 
ритуална зала за радостни 
обреди, магазин за копчета 
и мебели. През 1998 г. тя е 
обявена за архитектурно-
строителен и исторически 
паметник на културата 
с национално значение, но 
едва в началото на 2018-а е 
възстановена за втори жи-
вот благодарение на новия 
си стопанин Тодор Колев, 
който я купува от далечни 
наследници на Папазови с 
намерението да я съхрани. 
Възстановяването и рес-
таврацията се извършват 
по оригинални снимки отпре-
ди повече от 130 г. Освен че 
е прекрасна отвън, сградата 
е много интересна и вътре.

Видин става европейски 
град със сградите си 

Не е наше откритието, 
че именно сградите превръ-
щат Видин в един от най-ев-
ропейските градове на Бъл-
гария. И след като в средата 
на 2018-а написахме, че няко-
гашната защитна крепост 
– Калето, и Синагогата в 
града ще бъдат включени 
в пътуваща фотоизложба, 
която ще популяризира малко 
познати културно-истори-
чески забележителности по 
поречието на р. Дунав, днес 
с радост отбелязваме до-
брата новина, че за 126-ата 
годишнина от откриването 
си Синагогата на Видин ще 
се прероди за нов живот. Тя 
трябва да възвърне своя бля-
сък и красота, но вече като 
културен център на името 
на един от най-известните 
художници – Жул Паскин, кой-
то е роден във Видин. Проек-
тът ще се реализира по ОП 
„Региони в растеж“.

Друга емблематична 
за дунавския град сграда, 
за която Ви разказахме, е 
хотел „Поща“, принадлежал 
на Петър Гузелски. Той е по-
строен през 1896 г. по плано-
вете на арх. Никола Нешов. 
Зданието е използвано за 

агрономство, Доброволна 
организация за съдействие 
на отбраната, руска книжар-
ница, младежка сладкарница, 
казино и кафене. 

Неокласицизмът в стро-
ителството тръгва от 
Габрово

Истински шедьовър на 
неокласицизма открихме в 
Габрово, общината, която 
днес е модел за устойчиво 
строителство. Между 1959 
– 1964 г. на хълма, известен 
в миналото като Беглишки 
харман, само за 5 години из-
раства една забележителна 
сграда, издържана в модерен 
стил. Тя е толкова внуши-
телна и изпипана в детайли, 
че напомня на онези, строени 
20-те и 30-те години, кога-
то възраждаща се България 
прави всичко по европейски 
образец. Сходството със 
западната архитектура не 
изненадва, предвид факта, 
че проектантът е немски 
възпитаник. Главната фа-
сада, която гледа на изток, 
е богато украсена с колони 
от бял врачански камък, за-
вършващи с изящно орнамен-
тирани капители. Теренът е 
наложил да бъде оформено 
голямо външно стълбище. 
Пред него има паметник на 
Емануил Манолов. На покрива 
са разположени статуи в цял 
ръст на хора и коне.

Кандулков  поверява 
скулптурното оформление 
на проф. Илия Илиев, който 
интерпретира важни момен-
ти от историята на града 
в барелефи и монументални 
стенописи в интериора. 

Късен барок и рококо в 
Свищов 

Докато в Регионалния 
исторически музей в сто-
лицата вървеше изложбата 
„Творчески влияния на Виена 
в архитектурата на София 
от края на XIX и началото 
на XX век“, която включи 
най-значимите обекти на 
австрийски автори на сгра-
ди, ние решихме да Ви пока-
жем, че тези постижения 
се простират доста по-на-

далеч и дори по-правилно е 
да се каже, че тръгват от 
градовете край Дунава. За-
щото западноевропейският 
архитектурен вкус нахлува 
бързо с австрийската мода 
по широкия речен път. Един 
от шедьоврите е в Свищов 
и той е уникален, тъй като 
не само е свидетелство за 
влиянията, но и нещо повече 
– директно е умален модел 
на виенска сграда. Това е 
зданието на Първото тър-
говско училище в България, 
което копира това на Виен-
ския държавен университет.

На 9 февруари 1883 г. 
след дълги дебати Народно-
то събрание решава да от-
крие Първото търговско учи-
лище в България. Дарителски 
жест определя мястото да 
бъде именно Свищов, за-
щото богатият български 
предприемач и меценат Ди-
митър Хадживасилев вече е 
обявил, че прехвърля 240 000 
златни лева: „да съдействам 
и аз за учредяването и под-
държането на реално учили-
ще или класическа гимназия, 
в която да се преподава и по-
литическа економия...” През 
1891 г. се обявява конкурс 
за изработването на „план 
– архитектурен проект“. В 
надпреварата се включват 
много български и чуждес-
транни специалисти, като 
голяма част от предложени-
те визии се открояват със 
стил и оригиналност. 

Най-силно впечатление 
прави разработката на ав-
стриеца Паул Бранк, кой-
то представя бъдещата 
Търговска гимназия като 
умален модел на сграда-
та на Виенския държавен 
университет. Конкурсът 
е спечелен от Бранк, като 
българското правителство 
го задължава „лично да ръко-
води и контролира строежа, 
от полагането на първия ка-
мък до нейното окончателно 
завършване“. Една година 
след това, отново с конкурс, 
за изпълнител бива избран 
българският предприемач 
Янаки Николов. 

Първият камък е осве-
тен на 1 септември 1892 г. 
Строежът продължава 40 
месеца – до декември 1895 г. 
Масивната постройка съ-
четава хармоничност и 
функционалност и е с вну-
шителни размери. Стилът 
на зданието е късен барок 
и рококо. Сградата е си-
метрично разположена, с 
просторен централен вход и 
катедрален купол, над който 
е поставена статуята на 
Меркурий с неговия жезъл – 
кадуцей. 

Видинската Синагога дочака да бъде реставрирана през 2019-аХотел „Поща“ във Видин

Истински шедьоври на времето са двете Шипкови и Папазовата къщи

Семизовата къща в Русе отвън изглежда добре, но се нуждае 
от спешен ремонт

Величествената сграда на Дома на културата в Габрово

Търговската гимназия в Свищов е предшественик на 
Стопанската академия „Д. А. Ценов”
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Д-р инж. Иван Якимов, 
инж. Момчил Якимов

Въпреки усъвършенст-
ването им, лагерите (Л), и 
особено деформационните 
фуги (ДФ), остават най-
бързо повреждащите се 
елементи на мостовете. 
Обичайната дълготрай-
ност на ДФ е до 15 години 
– няколко пъти по-малка 
от тази на останалите 
части на съоръжението. 
Повредите на ДФ предиз-
викват повреди и на близ-
костоящите им елементи 
– най-вече лагери и пътни 
настилки. Поддържането 
и смяната им са твърде 
скъпи, изискват спиране 
на движението по моста, 
а в неремонтирано със-
тояние са много опасни. 
Затова е стремежът поне 
да се намали броят на Л и 
на ДФ във връхните кон-
струкции. В отговор бяха 
развити и добре усвоени 
през 80-те години на ми-
налия век т.нар. темпе-
ратурно-непрекъснати 
конструкции, при които 
на междинните опори на 
моста лагерите се за-
пазват, но пътните пло-
чи на част от съседните 
полета се свързват мо-
нолитно. Положителните 
ефекти за сигурността и 
комфорта на движението 
са категорични, а негати-
вите от неравномерното 
натоварване на стълбо-
вете с хоризонтални на-
длъжни сили, както и нуж-
дата да се поставят Л с 
различен ход в зависимост 
от разстоянието им до 
неподвижните лагери, са 
поносими. Към средата на 
второто десетилетие на 
настоящия век в редица 
страни на Европа започна-
ха интензивно да навлизат 
безлагерните и безфугови-
те мостови конструкции, 
наричани още интегрални1 
и полуинтегрални2.

При всякакви условия ли 
могат да се правят инте-
грални и полуинтегрални 
мостове? Има ли някакви 
ограничения? Има ли офи-
циални нормативи? Какъв 
е световният, евентуал-
но и българският опит? На 
отговора на тези въпроси 
е посветена настоящата 
публикация.

Някои нормативни указа-
ния за прилагане на инте-
грални мостове

Във Великобритания 
от 1996 г. всички мостове 
с дължина до 60 м трябва 
да бъдат без лагери и фуги 
(интегрални). Изключение 
се допуска само при голе-
ми надлъжни наклони (1). В 
Германия след проведени 
значителни изследвания 
(2), (3), (4), особено след 
1996 г., бяха построени 
множество интегрални 
пасарелки с оригинални 
конструкции. Последва 
масирано изграждане на 
интегрални мостове с 
различно предназначе-

ние, за някои от които ще 
стане дума по-долу. През 
2011 г. в Швейцария бяха 
публикувани указания (5), 
(6), с които се дава при-
оритет на интегралните 
мостове. Но още през 1972 
– 1974 г. по проект на го-
лемия швейцарски мосто-
вак Cristian Menn беше на-
правен полуинтегралният 
мост Felsenau при Берн с 
отвори до 144 м. Опитът 
през 1989 г. да се реали-
зира почти същият мост 
в България с виадукта на 
АМ „Хемус“, км. 48+000 (по 
стария километраж) беше 
полууспешен. Мостовете 
в Австрия на абсолют-
но всички пътища, вкл. и 
на магистралните, щом 
имат дължина, по-малка 
от 40 м, от 2013 г. тряб-
ва да се проектират само 
като интегрални (7). Ана-
логични предписания има 
и в редица други европей-
ски страни. В САЩ инте-
грални мостове се правят 
от 1905 г. (Колорадо), а 
от 1930 г. за това има и 
официален държавен доку-
мент (8), (9).

Примери за построени 
интегрални и полуинте-
грални мостове

През 1979 г. е завършен 
полуинтегралният мост-
естакада на долината 
Kocher, справедливо наре-
чен „икона на германското 
мостостроене“. Общата 
му дължина е 1128 м, с че-
тири средни, монолитно 
свързани с връхната кон-
струкция стълба, след-
вани симетрично от два 
стълба със стави горе, и 
от още два симетрични 
стълба до устоите с под-
вижни лагери. 

През 2001 г. в околно-
стите на Верона, Италия, 
започва строителството 

на моста Isola della Scala, 
с  отвори по  схемата 
29,9 + 11 * 31,00 + 29,9 = 
400,8 м, с конвенционални 
едноотворни предвари-
телно напрегнати греди 
на гумени лагери. Поради 
икономически проблеми на 
възложителя през 2003 г. 
строителството е спря-
но при завършено долно 
строене и монтирани гре-
ди – по 6 броя в отвор. За 
да може мостът да бъде 
изпълнен при запазване на 
първоначалната му цена, 
възложителят предла-
га иновативно решение: 
връхната конструкция да 
се преработи и да стане 
интегрална, без лагери и 
без деформационни фуги, 
при запазване на постро-
ените вече стълбове, ус-
тои и на всички израбо-
тени греди – монтирани и 
немонтирани. През 2006 г., 
след тригодишно прекъс-
ване на работата, напра-
вената част от пътната 
плоча е била разрушена. На 
базата на обстойно из-
следване на зоните на за-
монолитване на ригелите 
на стълбовете и монтаж-
ните греди, проведено в 
Университета във Venedig, 

мостът е бил завършен за 
една година и оттогава се 
експлоатира без каквито 
и да е проблеми, като се 
нарежда между най-дълги-
те към 2007 г. интегрални 
мостове (400,8 м).

През 2005 – 2006 г. 
на терен в „Младост 4“ 
в София беше построена 
полуинтегрална мостова 
естакада с 22 отвора по 
15 м по растера на изграж-
дащата се едновременно 
с естакадата сграда с 
автосервиз на „Хюндай“. 
Естакадата по цялата 
си дължина (332 м) е без 
лагери и фуги. Горната 
част на източния устой е 
конструирана и изпълнена 
като фрикционен демпфер 
за сеизмични въздействия, 
с възможности да бъде и 
без деформационна фуга. 
В план естакадата е в 
права, а в профил – в из-
пъкнала вертикална крива. 
Височината на стълбове-
те варира от 5 м до 12 м. 
Част от средните стъл-
бове са вилкообразни, а 
останалите са плътни. 
Някои от плътните стъл-
бове са конструирани 
като пендели (със стома-
нобетонови стави горе и 

долу, а други – като полу-
пендели (със стави само 
горе). Всички стоманобе-
тонови стави са констру-
ирани така, че да могат 
да поемат огъващите 
моменти от напречния 
земетръс. Стълбовете на 
естакадата, вкл. и най-ви-
соките, са бетонирани без 
прекъсване без работни 
фуги. Заради експозиция-
та на естакадата (изток 
– запад) и сянката на близ-
ко разположената сграда 
(сервиза на „Хюндай“), 
както и особеностите на 
методиката за изчисля-
ване на температурните 
деформации по Еврокод 1, 
измерваните в продълже-
ние на над 10 г. дилатации 
при двата устоя на еста-
кадата са около пет пъти 
по-малки от нормативни-
те. Всички снаждания на 
армировката, както на 
стълбовете, така и във 
връхната конструкция (с 
изключение на тротоарни-
те конзоли), са изпълнени с 
конични муфени снаждания 
Lenton, с което е избегна-
то неизбежното образу-
ване на пластични стави 
в зоните на снажданията, 
правени „чрез разминава-
не на армировката“. През 
2006 г. този мост е бил 
един от най-дългите по-
луинтегрални в света от 
обикновен стоманобетон.

А един от най-красиви-
те мостове – естакадата 
Sunnibeg (13) в Швейцария 
(1996 г.), е направен без 
деформационни фуги и без 
лагери, вкл. и при устоите, 
като интегрална вантова 
конструкция тип exstra-
dosed, с обща дължина 526 
м, в природно и културно 
защитена местност на 
обходен път на един мана-
стир (проектант Christian 
Menn). Освен хоризонтал-

ната крива, в която е раз-
положена естакадата, и 
стройните стълбове са 
спомогнали за напречно-
то температурно „диша-
не“ на конструкцията, и с 
това за рязкото намаля-
ване на разрезните уси-
лия от температурните 
въздействия.

През 2012 г., за около 
три месеца, на общински 
път с финансиране от 
фирмата собственик на 
ВЕЦ „Кунино“, беше напра-
вен интегрален моноли-
тен мост от обикновен 
стоманобетон с дължина 

30 м над т.нар. долна вада 
на ВЕЦ-а. Мостът е в сла-
бо изпъкнала вертикална 
крива. Средата му в го-
рещите летни месеци се 
повдига около 10 мм, а през 
студените зимни месеци 
се връща обратно, без 
остатъчни деформации. 
Категорията на пътя, 
на който е конструкци-
ята, позволи мостът да 
се остави без обичайна-
та хидроизолация и без 
настилка. И до момента 
този мост стои добре и 
не създава никакви експло-
атационни проблеми. 

Стройните стълбове 
и тънките връхни кон-
струкции на безлагерни-
те и безфугови мостове 
са особено подходящи за 
случаи, когато трябва 
да се запази или подчер-
тае природна или кул-
турна забележителност. 
Такъв е напр. случаят с 
Waschmueltalbruecke в 
Германия. Със стомано-
стоманобетонните връх-
ни мостови конструкции 
с ниски пилони тип exstra-
dosed са постигнати под-
ходящо големи отвори и 
свободно пространство 
под моста, за да се виж-
да с цялата си красота 
съседният стар каменен 
сводов мост от червен 
пясъчник – паметник на 
културата, построен 1935 
– 1937 г.

Н а д  о т в о д н и т е л -
ния канал за високи води 
Perschling на нискоклас-
ния път L 2207 в Долна 
Австрия е построен през 
2009 г. стоманобетонов 
рамков интегрален мост 
със светъл отвор 32 м, без 
хидроизолация и без пътна 
настилка (подобен на опи-
са ния по-горе мост при 
ВЕЦ „Кунино“ в България). 
И австрийският мост до 

момента не е създавал 
никакви експлоатационни 
проблеми.

Една отсечка с дъл-
жина 51 км от АМ S1 и 
А5 северно от Виена, Ав-
стрия, е изградена чрез 
публично-частно парт-
ньорство (ПЧП) (17) през 
2007 – 2010 г. с договор за 
строителство и поддър-
жане в продължение на 30 
години. На отсечката има 
повече от 100 съоръжения, 
от които 78 са мостове. 
85% от тях са интеграл-
ни, а останалите 15% са 
полуинтегрални или кон-

Мостът Kochertal – общ изглед

Мостът Isola della Scala по време на преустройството му в интегрален

Интегралната (безлагерна и безфугова) естакада Sunniberg в 
кантона Graubuenden, Швейцария

Мостът от обикновен стоманобетон с дължина 30 м при ВЕЦ 
„Кунино“, р. Искър
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венционални. Значителен 
е броят на пътните над-
лези на нискокласни пъти-
ща. Те са направени без 
хидроизолация и без път-
на настилка, но с високоя-
костен бетон на пътната 
плоча (С 35/45; HL B; XF4 
(A); XM2), с ограничаване 
разтварянето на пукна-
тини до 0,2 мм. За 10 го-
дини експлоатация тези 
мостове не са показали 
никакви дефекти.

Шестетажният пар-
кинг с 8200 паркоместа на 
новия Провинциален пана-
ир на Баден – Вюртенберг, 
Германия (18) е построен 
над една голяма пътнома-
гистрална детелина до ле-
тището на Щутгарт, Гер-
мания. Основните носещи 
елементи на паркинга са 
огромни стоманени ферми 
(с височината на шестте 
етажа), с параболичен го-
рен пояс, с корави възли, 
без лагери и фуги, изцяло 
интегрална стоманена 
многоетажна гредоскара 
върху стоманени колони, 
реализирана с надлъжно 
навличане.  

Построената през 
2017 г. 12-километрова 
автомагистрала А11 , 
свързваща магистралите 
N31 и N49 между градове-
те Брюж и Кнокке, Белгия, 
финансирана чрез ПЧП, 
съкрати времепътуване-
то между двата града от 
35 до 7 минути. Магис-
тралата пресича няколко 
шосета и жп линии, как-
то и плавателния канал 
Boudwijn, на който е напра-
вен отваряем (подвижен) 
мост за корабен габарит 
15 м. Когато мостът се 
отваря, движението по 
автомагистралата се 
прекъсва за 15 минути. На 
магистралата са постро-
ени три групи интегрални 
и полуинтегрални мосто-
ве от предварително на-
прегнат стоманобетон. 
Един от тях – виадукт 
К032 между надлеза на 
Stationsweg и моста над 
плавателния канал – е 
проектиран от Schlaich 
Bergermann Partner, SBP, 
GmbH, Stuttgart по възлага-
не от белгийската строи-
телна компания Jan de Nul 
Group. Точно този полуин-
тегрален виадукт K032 от 
първата група мостове 
заслужава особено вни-
мание заради геометрия-
та си: дължината – около 
650 м, с регулярни отвори 
по 35 м и максимален от-

вор 55 м, ширина 35,20 м, 
целият в циркулярна кри-
ва. Строителният кон-
сорциум Via Brugge сключи 
договор да построи и да 
поддържа в продължение 
на 20 години 12-километ-
ровата автомагистрала 
АМ 11, и точно поддръж-
ката беше причината Jan 
de Nul Group да поиска пре-
работката на проектите 
за виадуктите и те да 
станат интегрални и по-
луинтегрални. Геометри-
ята на този мост почти 
напълно съвпада с тази на 
нереализирания проект на 
виадукта на км. 322 АМ 
„Струма“.

Мостът-естакада на 

бул. „Христофор Колумб“ 
в София, над жп линия 
за Пловдив, е построен 
през 1962 г. с монтаж-
ни 20-метрови греди от 
обикновен стоманобетон, 
с V-образни стълбове и 
ригели с „обратно Т“ на-
пречно сечение, така че 
на всеки стълб се получа-
ват по две деформационни 
фуги. Целият мост е в хо-
ризонтална крива и в из-
пъкнала вертикална крива. 
Оставен без какъвто и да 
е ремонт, състоянието му 
към 2005 г. беше изключи-
телно тежко, особено на 
местата на „изчезнали-
те“ деформационни фуги 
по краищата на монтаж-
ните греди и по ригели-
те. Столичната община 
сключва инженерингов до-
говор със строителната 
фирма „Мостстрой“ за ре-
монт на естакадата. При 
изготвянето на проекта 
се оказва, че увреждани-
ята на конструкцията не 
позволяват какъвто и да е 

ремонт. Експертизите на 
водещи специалисти са в 
същия дух. Мостът според 
тях трябва да се разруши 
и да бъде построен отно-
во по нов проект. Но това 
излизаше много над дого-
ворната цена на ремонта, 
извън финансовите въз-
можности на строител-
ната фирма, а и изключи-
телно неприемливо като 
време за построяване на 
нов мост, който да поеме 
движението към лети-
щето от естакадата на 
бул. „Брюксел“, за да запо-
чне още по-неотложният 
неин ремонт. Строител-
ната компания възложи 
направата на нов проект 
за решаване на проблема, 
с изискване да не се раз-
рушава съществуващата 
конструкция на моста. В 
новия проект тя се пре-
върна в полуинтегрална 
многоотворна гредоскара, 
с премахване на лагерите 
при стълбовете, замоно-
литване на краищата на 
монтажните греди в ри-
гелите и с поставяне на 
допълнителна армировка 
за поемане на отрицател-
ните огъващи моменти. 
Единствените слаби мес-

та след реконструкцията 
останаха двете деформа-
ционни фуги при устоите, 
които при първа възмож-
ност трябва да бъдат 
премахнати и мостът да 
стане напълно безфугов – 
т.е. интегрален. 

Трябва да бъде споме-
ната и една група от бъл-
гарски полуинтегрални 
мостове, или поне тези от 
тях, които са построени 
след 1985 г. Това са: 

– мост „Съединение“ на 
р. Марица в Пловдив (1984 
– 1986 г.) – първи у нас, 
построен по метода „кон-
золен монтаж“ с надречни 
отвори 44 + 88 + 44м, по 
български проект и с изця-
ло българско изпълнение;

– мост-естакада на 
АМ „Хемус“ на 48-ми км 
по стария километраж, 
първият у нас с конзолно 
бетониране, с максимален 
отвор 140 м;

– „Дунав мост 2“ при 
Видин, инженерингово из-
пълнение от испанската 

фирма FCC, по метода на 
конзолния монтаж, ком-
биниран (пътен и железо-
пътен) с полуинтегрална 
над плавателната част 
на реката (по германска-
та класификация) вантова 
(exstra-dosеd) конструкция 
с отвори + 125 + 3 * 180 + 
115 м;

– конзолно бетониран 
мост на прохода „Маказа“ 
при с. Лозенградци, по бъл-
гарски проект и изпълне-
ние на турска фирма.

Влияние на големината 
на централния ъгъл на 
закривяването върху при-
нудените нормални сили 
във връхната конструкция 
на моста 

Големината на прину-
дените нормални сили във 
връхните конструкции на 
интегралните мостове 
зависи от големината на 
централния ъгъл на закри-
вяването им, от радиуса 
на кривата, от експози-
цията на моста (изток-
запад или север-юг), от 
температурата на възду-
ха в дните на бетонира-
нето, от масивността на 
бетонираната конструк-

ция и т.н. При големина 
на централния ъгъл около 
60° големината на прину-
дените нормални сили във 
връхната конструкция на 
моста (напр. от темпера-
турни въздействия) е око-
ло 20% от тази в права, а 
при централен ъгъл 90° - 
само 10% (20).

Насипен мост (край на 
моста) 

Зоната между края на 
връхната конструкция на 
моста и конвенционал-
ния път няма общоприе-
то название. Например 
в Германия, Австрия и 
Швейцария са в употре-
ба поне две названия, ба-
зирани на немския език 
– Brueckenend, край на мо-
ста, и Dammbruecke, наси-
пен мост. 

Ако архитект Richard 
Dietrich е имал основание 
да нарече публикувана-
та си през 2016 г. книга 
Faszination Bruecken – „Ма-

Надлъжно навличане на интегралната фермова стоманена многоетажна гредоскара над 
пътната детелина до летището в Щутгарт

Стомано-стоманобетоновият интегрален мост тип exstra-
dosed на долината Waschmuel, Германия, поглед върху пътното 
платно

Изглед към безлагерните връзки между стълбовете и 
връхната конструкция на моста К032 на магистрала А11, 
Белгия

гията мостове“, може и 
да се твърди, че „магията 
интегрални мостове“ е в 
„краищата на мостовете“. 
Да се направят монолитни 
връзки между стълбовете 
и връхната конструкция и 
да не се поставят дефор-
мационни фуги над тях не 
е много сложна конструк-
тивна задача. Но да се 
проектира и построи един 
интегрален мост, даже 
когато дължината му не 
надвишава 40 – 60 м, при 
което могат да се полз-
ват препоръчаните в съ-
ответните указания кон-
структивни решения, се 
изисква познаване на про-
блемите на интегралните 
мостове и следене на но-
вовъведенията. Разработ-
ването и предлагането на 
ефективни и дълготрайни 
конструкции за насипните 
мостове продължава. 

Заключение

Съчетанието на иконо-
мически, експлоатационни, 
естетически, екологични 
и др. предимства на ин-
тегралните мостове при-
влича интереса както на 
пътните администрации, 
така и на строителни-
те фирми. Особено силно 
това се проявява при дого-
вори за изграждане, съпро-
водено с дългосрочно под-
държане както на отделни 
участъци от магистрали, 
така и на цели магистра-
ли. В някои пътни админи-
страции за мостове с дъл-
жина до 60 м неитегрално 
изпълнение се разрешава 
само по изключение.
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1интегрален мост – 
който няма никакви лаге-
ри и фуги, вкл. и при усто-
ите;

2полуинтегрален мост 
– който има фуги, евенту-
ално и лагери, но само при 
устоите.
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Георги Сотиров

Доц. Стоянов, изми-
налите коледни и нового-
дишни празници са време 
и за равносметка. Каква е 
тя за Строителния факул-
тет на ВСУ?

В края на всяка година 
е добре да се върнем назад 
във времето и да видим 
какво сме направили, как 
сме работили, какъв е на-
учният и преподавателски-
ят принос, какво още сме 
дали на нашите студенти. 
Това е и време за оценка 
и препланиране на всичко 
онова, което ще извършим 
през следващите месеци, 
да видим своите грешки, 
пропуски, да обосновем но-
вите идеи, които имаме за 
развитие на училището, на 
факултета, на катедрите 
в него, на отделните спе-
циалности.

Строителният факул-
тет на ВСУ имаше качест-
вена кандидатстудентска 
кампания и относително 
добър прием на първокурс-
ници. След срещи и разго-
вори с колеги от Техниче-
ския университет и от 
Университета по строи-
телство, архитектура и 
геодезия, стана ясно, че 
броят на млади хора, които 
искат да се обучават чрез 
сложната материя на ин-
женерните специалности, 
не е толкова голям, колко-
то е бил и колкото ни се 
иска. И тази година канди-
датстудентската кампа-
ния се осъществи не само 
под формата на брошури, 
диплянки и чрез сайта ни. 
Мнозина от нас направи-
хме интересни срещи пре-
димно в специализираните 
професионални гимназии 
по строителство, където 
представихме пред аудито-
рията света на студента, 
такъв, какъвто е в нашето 
училище. ВСУ е завършен 
кампус, разположен върху 
106 дка парков терен с кра-
сива гледка към планините 
Витоша и Люлин, и отго-

варя на всички европейски 
изисквания. 

Предоставяте обще-
жития, условия за хра-
нене, спорт, компютри, 
интернет, зали, лабора-
тории, демонстрационни 
кабинети и творчески 
ателиета – и всичко това 
на едно място. 

Да, и само ще допълня, 
че привличането на нови 
кандидати за следване в 
нашето училище става и 
чрез все по-налагащата се 
сред младите хора уникал-
на професионална квали-
фикация, която я има само 
във ВСУ. Става дума за „ин-
женер-архитект”, част от 
образователно-квалифика-
ционната степен „бакала-
вър“, която беше създадена 
преди години с участието 
на наши колеги от Чехия и 
Германия. Определено най-
добрите студенти изби-
рат именно тази квалифи-
кация. 

В Строителния факул-

тет се откриха и няколко 
нови специалности, по кои-
то вече втора година обу-
чаваме студенти. С проме-
ните в Закона за висшето 
образование се наложиха 
четири степени – „бака-
лавър“, „професионален 
бакалавър“, „магистър“ и 
„доктор“, като обучението 
трябваше да става после-
дователно между „бакала-
вър“ и „магистър“. Ние пре-
настроихме нашите учебни 
планове и създадохме две 
магистърски степени след 
завършване на средно об-
разование. Това са „Стро-
ителни конструкции” – за 
всички онези студенти, 
които се насочват към 
проектирането, и „Техноло-
гия и управление на стро-
ителството” – за тези, 
които желаят след дипло-
мирането си да работят 
на строителните обекти и 
да се развиват като стро-
ителни инженери. Имаме 
и някои други атрактивни 
специалности като „Стро-

ителен мениджмънт”, коя-
то дава широки познания в 
областта на икономиката, 
организацията, управле-
нието в строителството. 
Интересни са и някои нови 
магистърски програми, 
които стартираха. Това са 
„Строителна геоекология” 
и „Фасаден инженеринг”. 
Съвместно с големи стро-
ителни компании разрабо-
тихме учебните програми 
за тези специалности, 
така че те в максимална 
степен да отговарят на 
търсенето на специали-
сти за бранша. Продъл-
жават успешно да се ре-
ализират магистърските 
програми по „Управление на 
инвестиционни проекти в 
строителството”, „Техно-
логия и управление на стро-
ителството”, „Строителни 
конструкции”. Разработи-
хме и стартира магистър-
ски курс по „Пожарна и 
аварийна безопасност”, 
който е предназначен за 
строителни специалисти, 
които ще работят в еки-
пи за предотвратяване и 
справяне с последствия-
та от бедствия и аварии. 
От друга страна, и това 
е традиционно за ВСУ, 
при нас кандидатстват и 
биват приети младежи и 
девойки, които истински 
желаят да станат стро-
ителни инженери. Това е 
много положителна тен-
денция и виждаме как още 
от първи – втори курс та-
кива студенти започват да 
работят като екип.

С какво новата 2019 г. 
ще бъде по-добра за факул-
тета?

Имаме амбициите да 
доразвием някои специално-
сти, като твърдо отсто-
яваме позициите на тяс-
но специализирано висше 
училище в областта на 

строителството и архи-
тектурата. Преди всичко 
те са насочени към проек-
тирането и реализирането 
на строителните обекти 
и тяхната поддръжка след 
това. Стартира и новата 
ни рекламна кампания за 
привличане на кандидат-
студенти за приема през 
2019 г. Наскоро проведох 
среща с председателя на 
Съвета на директорите 
на професионалните гим-
назии и с директора на 
ПГСАГ „Ангел Попов“ във 
Велико Търново, с които об-
съдихме перспективите за 
по-нататъшна съвместна 
дейност. 

Става ясно, че имате 
аргументи да убедите 
зрелостниците от про-
фесионалните гимназии 
по строителство, а и 
не само тях, че строи-
телното инженерство е 
перспективна професия, 
която ще осигури добра 
житейска съдба на младе-
жите, а и на семействата 
им в недалечно бъдеще. 

И аргументите не са 
един или два. Когато се 
срещам в професионални-
те гимназии с абитуриен-
тите, аз започвам встъп-
лението си с това, че 
нашето училище има вече 
80-годишна история, а юби-
лея чествахме през 2018 г. 
Независимо че ВСУ винаги 
се е развивало като тясно 
специализирано училище, 
то през годините е създа-
ло кадри, които са просла-
вили българските строи-
телни традиции навсякъде 
по света. Да не повтарям 
тезата, че повече от по-
ловината от строежите 
в съвременна България - 
инфраструктура, жилища, 
промишленост, селища, са 
изградени благодарение на 
нашите инженери. Това за-

дължава!
На тържеството по 

случай 80-годишния юбилей 
в обновената сграда на 
нашия Културен дом бяха 
дошли ветерани, които са 
оставили своето строи-
телно майсторство нався-
къде из страната, техни-
те наследници – днешните 
строителни инженери, мно-
го студенти и възпитаници 
на ВСУ през годините. По-
лучихме поздравителни ад-
реси от президента Румен 
Радев, от министър-пред-
седателя Бойко Борисов, 
от министрите на регио-
налното развитие и благо-
устройството Петя Авра-
мова и на образованието и 
науката Красимир Вълчев, 
от председателя на УС на 
КСБ инж. Илиян Терзиев, 
който е наш възпитаник, 
и др.

Кадри на нашето учи-
лище днес ще срещнете 
не само на строителните 
обекти. Те са собственици 
на водещи компании, рабо-
тят в държавната адми-
нистрация, в агенциите и 
т.н. Това доказва, че обуче-
нието във ВСУ е на много 
високо равнище, подготов-
ката на завършващите е 
такава, че те веднага вли-
зат в строителния бранш 
и много скоро реализират 
себе си на определени ръ-
ководни позиции. Впрочем 
всичко това в значителна 
степен се дължи и на фа-
кта, че болшинството от 
нашите преподаватели са 
хора и със солидна строи-
телна практика, познати 
лица в бранша. Мога да 
спомена само доц. д-р инж. 
Димо Кисов, по чиито мо-
стове всеки ден минаваме 
с автомобилите си, проф. 
д.т.н. инж. Теодор Рошаве-
лов и проф. д.т.н. инж. Кон-
стантин Казаков с разпоз-
наваемо участие в бизнеса.

 
Какво ще пожелаете 

на преподавателите, слу-
жителите и студентите 
от Вашия факултет?

Ще започна с това, че 
обучаваме повече от 20 
докторанти във всички 
направления. Те след време 
ще станат преподавате-
ли или ще допринесат за 
израстването на фирми-
те. През 2019 г. очаквам 
минимум четири защити 
в Строителния факултет. 
На тези млади хора поже-
лавам здраве и академичен 
успех. На останалите – 
професорите, доцентите, 
асистентите и преподава-
телите, на всички, които 
отстояват авторитета 
на ВСУ „Любен Каравелов” у 
нас и в европейското прос-
транство на висшето об-
разование – поредна успеш-
на учебна година, здраве и 
любов за тях и техните 
семейства, мир, радост и 
просперитет на граждани-
те на България!

Доц. д-р инж. Венцислав Стоянов, декан на Строителния факултет на ВСУ „Любен Каравелов”:

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

ОФЕРТА
ОФЕРТА

М о я т а 
О Ф ЕРТА

СТАИ ПОД НАЕМ
ЗА РАБОТНИЦИ 

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

ПОЛЗВАНЕ НА КУХНИ И ПЕРАЛНИ, 
ИНТЕРНЕТ, САТЕЛИТНА ТЕЛЕВИЗИЯ

0885 331 585 – фирма „СПИЙД – 5“ ООД

бул. „Искърско шосе“ 30

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: Изграждане, ремонт, рехабилитация и/или рекон-
струкция на уредби, сгради и обекти на територията на електрически 
подстанции за напрежение 110 kV, 220 kV и 400 kV

Наименование: Извършване на СМР на обекти в Община Баните, 
област Смолян, по обособени позиции

Наименование: Реконструкция на съществуващ захранващ водо-
провод от водохващане при река Кьой дере до напорен резервоар на село 
Чавдар, Община Чавдар – II участък

Наименование: Строително-монтажни работи за изграждане на 
компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране, 
вкл. довеждаща инфраструктура

Наименование: Изграждане на кръгово кръстовище на ул. „Юрий 
Гагарин“ и ул. „Благой Гебрев“, кв. „Изток” на гр. Перник

Наименование: Основен ремонт на улици в град Карнобат, ремонт 
на общински път BGS 3073 /ЖП Гара Церковски – Деветинци – Деветак 
/BG S2070/ и изграждане на водостоци на общински път BGS1004 /I-6/ - 
Айтос – Карагеорг

Наименование: Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване 
на многофамилни жилищни сгради по проект „Енергийна ефективност 
за чист въздух в град Силистра”, Договор БФП № BG16RFOP001-1.031-
0006-C01 ОПРР2014-2020

Наименование: Строителство на обекти: „Реконструкция и доиз-
граждане на водопроводната мрежа на селата Драговищица и Голяновци, 
Община Костинброд”

Наименование: Изпълнение на инженеринг – инвестиционно проек-
тиране, авторски надзор и изпълнение на СМР по Договор № BG16RFOP001-
5.001-0039-С02, по обособени позиции

Възложител: Електроенергиен системен опе-
ратор ЕАД
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 40 000 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 60
Срок за получаване на оферти или заявления за 
участие: 31/01/2019 Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. София, бул. „Цар Бо-
рис III” №201, партер, зала Обществени поръчки

Дата: 05/02/2019    Местно време: 09:30
За контакти: Деловодство Обществени по-
ръчки
Факс: +359 29626189
Адрес: бул. „Цар Борис III“ №201
Адрес на възложителя: www.eso.bg
Телефон: +359 29696862/+359 29696886
E-mail: op@eso.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014
&id=883851&mode=view

Възложител: Община Баните
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 5 389 740.85 лева
Краен срок за изпълнение:  Крайна дата: 
13/03/2021 
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 22/01/2019    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: Заседателна зала на 
Община Баните, стая №404, етаж 4 
Дата: 23/01/2019    Местно време: 10:00 

За контакти: Ферад Емин и/или Магдалена 
Златанова
Факс: +359 30252270
Адрес: ул. „Стефан Стамболов“ №3
Адрес на възложителя: www.banite.egov.bg
Телефон: +359 30252220
E-mail: obbanite@abv.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_20
14&id=883821&mode=view

Възложител: Община Костинброд
Oсн. предмет: 45231300
Прогнозна стойност: 4 950 000.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 240
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 24/01/2019    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. Костинброд, ул. 
„Охрид“ №1, етаж 2, заседателна зала
Дата: 25/01/2019    Местно време: 11:00 
За контакти: Снежа Трендафилова - директор 

на дирекция Оперативни програми и проекти 
и главен юрисконсулт, или инж. Теодора Гогова 
– заместник-кмет
Факс: +359 72168777
Адрес: ул. „Охрид“ №1
Адрес на възложителя: http://kostinbrod.bg
Телефон: +359 72168712
E-mail: kostinbrod.bg@gmail.com

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_20
14&id=883738&mode=view

Възложител: Възложител: Община Силистра
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 667 440.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 350
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 23/01/2019    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. Силистра, ул. 
„Симеон Велики“ №33, стая 202 (заседателна 
зала) на общинска администрация - Силистра

Дата: 24/01/2019    Местно време: 14:00 
За контакти: Женя Димитрова - експерт Об-
ществени поръчки
Факс: +359 86823343
Адрес: ул. „Симеон Велики“ №33
Адрес на възложителя: www.silistra.bg
Телефон: +359 86-816260
E-mail: op_silistra@silistra.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_20
14&id=883818&mode=view

Наименование: Извършване на строително-монтажни работи по 
изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпредели-
телната мрежа СрН и НН, собственост на Електроразпределение Север 
АД по обособени позиции

Наименование: Извършване на частични довършителни работи в 
централна сграда към СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров” ЕАД

Наименование: Благоустрояване на площите около Етнографски 
комплекс за занаяти, гр. Трявна, по 2 обособени позиции

Възложител: Електроразпределение Север АД
Oсн. предмет: 45310000
Прогнозна стойност: 3 600 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 36
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 21/01/2019    Местно време: 18:00 
За контакти: Златка Георгиева

Факс: +359 52660855
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ №258
Адрес на възложителя: 
https://www.erpsever.bg/
Телефон: +359 52660521
E-mail: Zlatka.Georgieva@energo-pro.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_20
14&id=883810&mode=view

Възложител: СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров” ЕАД
Oсн. предмет: 45231300
Прогнозна стойност: 897 496.80 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 120
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 17/01/2019    Местно време: 16:00 
Отваряне на офертите: София, бул. „Акад. 
Иван Гешов“ №17, административната сграда 
на СБАЛИПБ

Дата: 18/01/2019    Местно време: 11:00 
За контакти: С. Колева
Факс: +359 29520076
Адрес: бул. „Акад. Иван Гешов“ №17
Адрес на възложителя: www.sbalipb.bg
Телефон: +359 29520076
E-mail: sbalipb@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_20
14&id=883895&mode=view

Възложител: Община Трявна
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 528 234.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 75
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 14/01/2019    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: Сградата на общин-
ска администрация Трявна, зала 403
Дата: 15/01/2019    Местно време: 10:00 

За контакти: Стела Пенчева - 0897478107; 
арх. Ивелина Кметова - 0899943150
Факс: +359 67762149
Адрес: ул. „Ангел Кънчев“ №21
Адрес на възложителя: http://www.tryavna.bg
Телефон: +359 67762310
E-mail: obtryavna@unicsbg.net

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_20
14&id=883845&mode=view

Възложител: Община Чавдар
Oсн. предмет: 45332200
Прогнозна стойност: 500 000.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 6
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 11/01/2019    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: заседателната 
зала на Община Чавдар на адрес: с. Чавдар 
2084, ул. „Христо Ботев” 9

Дата: 17/01/2019    Местно време: 14:00 
За контакти: Григор Даулов - директор на 
дирекция ТУР
Факс: +359 71892696
Адрес: ул. „Христо Ботев“ №9
Адрес на възложителя: http://.chavdar.eu
Телефон: +359 71892261
E-mail: obchavdar@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_20
14&id=883830&mode=view

Възложител: Община Доспат
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 6 637 808.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 330
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 08/02/2019   Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: Сградата на Об-
щина Доспат на адрес: гр. Доспат, ул. „Първи 
май” №3, ет. 2

Дата: 13/02/2019    Местно време: 10:00 
За контакти: Елин Радев
Факс: +359 30452312
Адрес: ул. „Първи май“ №3
Адрес на възложителя: http://dospat.bg
Телефон: +359 30452310
E-mail: obshtinadospat@abv.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_20
14&id=885332&mode=view

Възложител: Община Перник
Oсн. предмет: 45233120
Прогнозна стойност: 1 583 333.33 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 150
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 31/01/2019   Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. Перник, пл. „Св. 
Иван Рилски” №1А
Дата: 01/02/2019    Местно време: 10:00 

За контакти: инж. Богомил Алексов, Галина 
Ганчева
Факс: +359 076603890
Адрес: пл. „Св. Иван Рилски“ №1А
Адрес на възложителя: http://pernik.bg/
Телефон: +359 076684220
E-mail: poop@pernik.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_20
14&id=885365&mode=view

Възложител: Община Карнобат
Oсн. предмет: 45233140
Прогнозна стойност: 1 291 666.67 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 12
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 21/01/2019   Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: сграда на Община 
Карнобат, находяща се на бул. „България” №12, 
ет. 2, конферентна зала
Дата: 22/01/2019    Местно време: 10:00 

За контакти: Кремена Красимирова; Иван 
Игнатов
Факс: +359 55927165
Адрес: бул. „България“ №12
Адрес на възложителя: http://karnobat.acstre.
com
Телефон: +359 55929156/ +359 55929147
E-mail: karnobat@mail.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_20
14&id=885357&mode=view

Възложител: Община Силистра
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 243 640.53лева
Краен срок за изпълнение: Крайна дата: 
30/11/2020 
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 01/02/2019   Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: гр. Силистра, „Си-
меон Велики“ №33, стая 202 (заседателна 
зала) на общинска администрация - Силистра
Дата: 04/02/2019    Местно време: 13:30 
За контакти: Деловодство
Факс: +359 86823343
Адрес: ул. „Симеон Велики“ №33
Адрес на възложителя: www.silistra.bg
Телефон: +359 86816206

E-mail: op_silistra@silistra.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=885330&mode=view
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Елица Илчева

Оксфордският речник 
на английския език избра 
прилагателното токси-
чен (toxic) за най-популярна 
дума на изминалата годи-
на. С нея се свързва всичко 
неприятно – явления, про-
дукти, хора. Животът на 
пределна скорост, който 
вероятно е причина за въз-
хода на думата, предпола-
га обаче и желание да се 
намери „убежище“ в дома. 
Отделно от това личното 
благополучие и опазването 
на околната среда са нови-
те основи на благосъстоя-
нието. Как индустрията 
на дизайна ще отговори на 
тези нужди през 2019-а?

Всъщност, тенден-
циите в интериора не се 
променят всяка година и 
това означава, че всичко, 
което Ви е харесало през 
2018 г., няма да престане 
да бъде популярно. Но над 
интериора от изминалите 
12 месеца с розови и зеле-
ни акценти, с месингови 
елементи и кадифени да-
маски, със сводести кори-
дори и дневни, обзаведени 
като театрални сцени, 
сега се издигат гласовете 
на онези, които владеят

езика на детоксикация. 

Природата е мечта-
та на новите граждани, 
а темата за устойчив и 
етичен дизайн продължа-
ва да заема умовете. През 
2019 г. творците ще са 
ангажирани не само с еко-
логосъобразността, но и с 
трайността на нещата, 
които правят. А за онова, 
което купуваме, е важно 
да държим на качеството 
и издръжливостта и така 
да участваме в положител-
ните промени на света.

През 2018 г. Европей-
ският парламент гласува с 

голямо мнозинство забрана 
за използване на пластма-
сови съдове и др. Успоредно 
с това броят на страните, 
обявили пластмасовите 
торбички за табу, нара-
ства. Съединените аме-
рикански щати, Канада и 
Обединеното кралство 

вече са приели закони, спи-
ращи микропластичната 
козметика. 

Новото поколение ме-
бели също се синхронизира 
все по-ясно с идеята 

за живот без пластмаса,

като изделията се за-
менят с композити и ре-
циклирани материали, кои-
то са екологични и лесни 
за поддръжка. Евтините 

пластмасови маси и сто-
лове, които бързо се чу-
пят, попадат не в една, а в 
две антитенденции - вед-
нъж като фалшификати 
и втори път като несъв-
местими с новите етични 
норми. 

Органичните платове 
и вегетарианските ал-
тернативи също се пре-
връщат в гореща тема. 
Предполага се, че екома-
териалите ще станат ма-

сови - бързото нараства-
не на производството на 
лиосел и тансел, както и 
на екокожа вече е отчет-
ливо забележимо. 

Експертите конста-
тират и 

връщането на интереса 
към минимализма. 

Лаконични форми и 

изразителна простота, 
въздух и чистота на еле-
ментите са на мода. Ми-
нимализмът е припознат 
от почти всички, които 
са свързани с тази индус-
трия – продуктови и инте-
риорни дизайнери, архите-
кти и др. 

През 2019 г .  ще се 
търси визуално чист ин-
териор, като един от при-

оритетите ще е преслед-
ването на организиран 
дом с ефективни и изобил-
ни пространства за съх-
ранение – с вградени орга-
низатори и допълнителни 
отделения. „Умното“ обо-
рудване ще продължи да 
привлича заедно със зана-
ятите. А естественото 
дърво ще е непременно в 
съседство с нещо блестя-
що и гладко. Все по-често 
ще се купуват винтидж и 
малотиражни вещи, които 
отличават притежателя 
им. Домакинствата ще 
се стремят да запазят 
уюта, връзвайки интери-
ора с ценни елементи от 
миналото и такива, които 
са качествена ръчна изра-
ботка и могат да оста-
нат за поколения напред.

Една от основните 
тенденции ще е мултифунк-
ционалният артикул със 
скрита връзка с интернет. 

Например интелигентни 
огледала 

и преносими лампи с 
опции за зареждане на 
телефони. Не се изненад-
вайте, ако през 2019 г. ог-
ледалото Ви информира за 
липсата на витамин D или 
че закъснявате за среща! 

Що се отнася до легла-
та на новата година – те 
могат да бъдат описани 
с една дума – удобство. А 
това означава мека таб-
ла, покрита с текстил и, 
разбира се, матрак по по-
ръчка според нуждите на 
собственика.

Мащабът и асиметри-
ята, перфектното несъ-
вършенство, женственият 
дизайн и линии, заоблените 
мебели и декорациите, вдъ-
хновени от 70-те години 
на миналия век, ще продъл-
жават да радват окото. 
Няма да излизат от мода и 
диваните за пред екрана, 
уютните фотьойли, кон-
золите, пуфовете, масите 
за будоар, които се използ-
ват толкова често и при-
дават индивидуалност на 
всеки дом. 

Контейнер Airplane Mode. 
Cтудио Branch

Grzywinski + Pons: 
многофункционална мебел 
за хотел Whitworth Locke в 
Манчестър

Енергийно независимият дом - мечта или необходимост, а 
защо не и двете?

Bec Brittain, интериор, представен на Нюйоркската седмица на 
дизайна 2018, минимализъм в действие

Топъл минимализъм от Паоло Ферари

Eny Lee Parker. Нюйоркската седмица на дизайна 2018

Така ще изглеждат мебелите на 2019-а – удобни, вечни и от естествени материали
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Проектът ще бъде завършен през 2021 г.
Страницата 
подготви
Емил Христов

Дизайнерското студио 
CAA Architects, базирано 
в Пекин, успя да спечели 
конкурса за проектиране 
на футуристичен, енер-
гийно-екологичен град на 
източния бряг на остров 
Хулхумале, който е част 
от Малдивите. Ocean’s 
Heaven ще се отличава с 
поразителни сгради, по-
крити със слънчеви панели, 
и ще може да произвежда 
почти цялата си енергия 
на място. Обектът ще 
извлича мощност и от 
приливните вълни. Съби-

рането на дъждовна вода 
и пасивната вентилация 
също са заложени в ди-
зайна. Обектът ще бъде 
реализиран благодарение 
на китайската компания 
Urban Construction Group 
Co. в партньорство с цен-
тралното правителство 
на Малдивите.

Глобалното затопляне 
и покачването на морско-
то равнище са сериозен 
проблем за Малдивските 
острови – тропически 
рай, известен със своите 
девствени плажове и крис-
тални води. В отговор на 
заплахите за изменение-
то на климата и за да от-
празнуват естествената 

красота на островната 
държава, CAA Architects 
изработиха град с орга-
нично вдъхновени сгради, 
интегрирани с енергоемки 
системи за намаляване на 
зависимостта от изкопа-
еми горива.

Разработката  със 
смесено предназначение 
ще обхване почти две 
трети от острова, който 
е с големина от 100 000 
кв. м, и ще включва жи-
лища, обслужващ център 
на летищните компании, 
търговски площи, остро-
вен транспортен възел, 
хотел, концертна зала 
и зони за отдих. Ocean’s 
Heaven ще популяризира 

градската среда с висока 
плътност и обществен 
транспорт, който включва 
както пътуване над, така 

и под вода. Голямото зеле-
но пространство, включи-
телно небесните градини, 
ще укрепи връзките на 

общността с природата. 
Проектът, който ще се 
осъществи в две фази, ще 
бъде завършен през 2021 г.

Намаляването на хра-
нителните отпадъци е 
трудна задача за ресто-
рантите по целия свят, 
но новосъздаденото за-
ведение на остров Бали, 
Индонезия, е приложило 
комбинация от различни 
стратегически методи, за 
да стане първият обект с 
нулеви отпадъци. Освен 
че сервира само устойчи-
во произведени продукти, 
ресторантът е почти из-
цяло построен с рецикли-
рани материали.

„Иджен“ е част от ве-
рига, която има заведения 
в Джакарта, Бали, Хон-
конг и Сингапур. Дизайнът 
и начинът на работа са 
проектирани така, че да 
отразяват решимостта 
на фирмата да създава 
гостоприемни места с 
нулеви отпадъци и с мини-
мално въздействие върху 
природата.

Интериорното обза-
веждане на ресторанта 
включва артикули, изра-
ботени от остатъци от 

пяна за мотоциклети и 
използвани дървени мате-
риали. Подовата настилка 
е направена от циментова 
смес, в която са вложени 
счупени чинии и чаши. Све-
щите в ресторанта са от 
използвано олио за готве-
не. Дори менютата са от-
печатани върху рециклира-
на хартия, прикрепена към 
плоскости от рециклирана 
гума. За да осигурява пряс-
на и качествена храна, 
ресторантът работи с 
местните рибари и фер-
мери. 

Въпреки че кухнята се 
стреми да използва макси-

мално всичките си ресур-
си, съществуват различни 
методи за повторно из-
ползване на остатъците 
от храна. Работещите в 
„Иджен“ щателно отделят 
органичните и неорганич-
ните отпадъци. Остатъ-
ците от храна се дават 
за хранене на прасета в 
местните ферми или се 
компостират. Черупките 
от морските обитатели 
се смилат на прах и се 
добавят във фуражите за 
животни или се използват 
за тор. Всички неорганич-
ни отпадъци се изпращат 
за рециклиране.

Hyundai Motor Co пла-
нира да започне произ-
водство на електрически 
автомобили в нов завод в 
Индонезия с капацитет 
от около 250 000 коли – 
като част от инвести-
ция в страната в размер 
на 880 млн. долара. Корей-
ската компания, заедно с 
филиала си Kia Motors, е 
петият най-голям произ-
водител в света. 

Индонезия разполага с 
достатъчно резерви от 
никел-латеритна руда, 
жизненоважна съставка 

на литиево-йонните ба-
терии, използвани за зад-
вижването на електромо-
билите. Планира се 53% 
от произведените коли 

да се изнасят за Югоиз-
точна Азия и Австралия, 
докато останалите 47% 
ще бъдат за вътрешния 
пазар.

Сгушен в защитена 
гора в Централните Анди 
на Колумбия, Cannua е пър-
вият устойчив курорт в 
страната. Вдъхновен от 
принципите на пермакул-
турата, отдалеченият 
ваканционен комплекс е 
изграден от устойчиво 
добит бамбук и блокове 
трамбована пръст. Има 
и система за събиране на 
дъждовна вода, която ще 
позволи на хотела да по-
стигне крайната си цел 

– да функционира с нулеви 
отпадъци.

Разположен в планин-
ския район Антиокиа, 
Cannua е готов да предло-
жи 18 луксозни стаи за гос-
ти, заобиколени от 20 км 
гори. Основната идея е 
мястото да служи за при-
родозащитно убежище, къ-
дето хората могат да се 
откъснат от суматохата 
на ежедневието, за да се 
насладят на традиционния 
колумбийски начин на жи-

вот. Очаква се Cannua да 
отвори врати през проле-
тта на 2019 г. В момента 
екипът по изграждането 
му работи по засаждането 
на два акра градини за ор-
ганично земеделие, от кои-
то ще се доставя храната 
в ресторанта на хотела. 

Канадският приста-
нищен град Хамилтън в 
провинция Онтарио наско-
ро се сдоби с първата си 
институционална сграда 
с нулева нетна консумация 
на енергия – Център за 
партньорство и иновации 
„Джойс“ към колежа „Мо-
хаук Колидж“. Зданието се 
захранва с електричество, 
добито от слънчева енер-
гия. Създадена като жива 
лаборатория за устойчи-
вост, „Джойс“ ще бъде и 
бъдещият дом на Центъ-
ра за управление на изме-
нението на климата. 

Стойността на сгра-
дата е близо 54 млн. до-
лара и е на площ от 9500 
кв. м. Тя разполага с най-
съвременни научноизсле-
дователски, учебни и ла-
бораторни съоръжения. 
За да се сведе до минимум 
нуждата от изкуственото 
осветление, архитектите 
от B+H Architects са орга-
низирали сградата около 
огромен светъл атриум. 
Класните стаи, съвмест-
ните работни простран-
ства и лабораториите са 
модулни и предоставят 
възможност за гъвкава 

работна среда. Всички 
материали, използвани в 
съвременния интериор – 
от стомана и бетон до 
дървесина и каменни плоч-
ки, са добити на местно 
ниво. Сградата е и първа-
та от 16 избрани в Канада, 
завършена в рамките на 
новата пилотна програ-
ма за нулевовъглеродни 
постройки на Канадския 
съвет за устойчиво раз-
витие (CaGBC). 

Електричеството в ко-
лежа се осигурява от 2000 
слънчеви фотоволтаични 
панела, монтирани върху 
набор от устройства във 
формата на крила, издиг-
нати над четирите ета-
жа на сградата. Големите 
надвеси създават сянка и 
защита за външните те-
раси. В допълнение към 
соларните панели и оп-
тимизираната облицовка 
сградата е оборудвана с 
28 геотермални кладене-
ца, система за събиране 
на дъждовна вода, коя-
то може да съхранява до 
342 000 л, както и със сен-
зорно управлявани отопле-
ние, охлаждане и LED ос-
ветление.
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КНИГА НА СЕДМИЦАТА

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Страницата подготви 
Мартин Динчев

Легендарният Том Джоунс ще 
изнесе концерт в Античния те-
атър в Пловдив на 24 юни. Mалко 
артисти могат да се похвалят 
с неговата забележителна над 
50-годишна кариера, която с тече-
ние на времето е все по-успешна. 
Джоунс получава възторжени от-
зиви за работата по последните 
си албуми Long Lost Suitcase, Spirit 
In The Room и Praise&Blame, които 
затвърждават неговата светов-
на популярност като изпълнител и 
творец. Критиците са единодушни 
в адмирациите си както за твор-
чеството му, така и за изпълнени-
ята му на живо.

Том Джоунс е един от най-про-
дуктивните артисти в света. Ал-
бумът от 1999 г. Reload продава 5 
млн. копия и е един от най-търсени-

те в дискографията му. Освен това 
британската легенда умело експе-
риментира с различни музикални 
стилове. Въпреки че е известен с 
хитове като Sexbomb, Kiss, It’s Not 
Unusual, Delilah, What’s New Pussycat, 
I’ll Never Fall In Love Again и If I Only 
Knew, в творчеството му преди 
всичко има изключителен рок и блус 
заряд. Певецът завладява хората по 
цялото земно кълбо със силата на 
гласа си и с неповторимата си ха-
ризматичност.

В своя творчески път гениални-
ят Джоунс е носител на много на-
гради и признания, сред които награ-
дата BRIT за изключителен принос 
към музикалната индустрия. През 
2006 г. той е удостоен с рицарско 
звание от кралица Елизабет II.

Поради ограничения капацитет 
на Античния театър в Пловдив, би-
летите за концерта на Том Джоунс 
са само 3000. Цените им са между 

80 и 170 лева, като могат да бъдат 
намерени в разпространителската 
мрежа на Eventim.

Световноизвестният кардиохирург Сара Цукер-
ман току-що е отпразнувала петдесетгодишния си 
юбилей. С голямо нежелание тя приема поканата на 
своя приятел да присъства на финала на Шампион-
ската лига между двата немски футболни гранда 
„Борусия“ (Дортмунд) и „Байерн“ (Мюнхен). След по-
следния съдийски сигнал един от играчите колабира 
на терена. Сара се спуска да помага и единствено 
бързата й намеса спасява футболиста. Това се случ-
ва пред очите на милиони зрители по трибуните 
и пред телевизионните екрани. Силно впечатлен, 
собственикът на заможен лондонски футболен клуб, 
в който приятелят на Сара е мениджър, я кани на 
вечеря. 

Финансовият магнат от ливански произход се 
оказва голям ценител на изкуството и собственик 
на внушителна колекция. По време на срещата им 
той споделя, че преди години е станал жертва на 
обир. Неизвестни крадци нахлуват в дома му, зади-
гат три изключително ценни картини и откриват 
стрелба, при която 22-годишен футболист от Гана, 
лично протеже на собственика на клуба, загива, а 
новороденият невръстен внук на милиардера получа-
ва животозастрашаващи наранявания. В резултат 
детето ще остане инвалид до края на живота си. 
Крупният бизнесмен подозира, че зад чудовищния 
акт стои израелската разузнавателна агенция „Мо-
сад“.

Знаейки за финансовите затруднения на близкия 
си колега Ула Фармен, Сара му съдейства да го взе-
мат на работа в медицинския екип на отбора. След 
известно време обаче Ула забелязва, че сред футбо-
листите зачестяват случаите на сърдечен арест, 
а бързината на играчите се повишава неимоверно. 
Това го притеснява, защото подозира, че им дават 
забранени стимуланти. Същевременно обаче, като 
баща на шест деца, той има нужда от работата, за 
да осигурява прехраната на семейството си. Сара 
също се колебае дали да започна да дълбае по случая, 
защото се опасява, че приятелят й може да се окаже 
в епицентъра на грандиозен допинг скандал.

Ане Холт е сред най-успешните скандинавски 
автори, а преди това е била министър на правосъ-
дието на Норвегия, прокурор, адвокат, журналист, 
телевизионен редактор и водеща. Тя решава да обе-
дини творческите си усилия с брат си Евен Холт – 
завеждащ кардиологичното отделение в престижна 
норвежка болница.

Поради ограничения капацитет на местата, билетите 
за събитието са само 3000 

Филмът обръща гръб на мо-
рално остаряла видео игра на 
„Литуик“ и се потапя в необят-
ния свят на интернет – който 
може и да не оцелее след разби-
ващата намеса на Ралф. 

Лошото момче Ралф (озвуча-
ван от Джон К. Райли) и прокле-
тията Ванилъпи (озвучена от 
Сара Силвърман) ще рискуват 
всичко и ще се впуснат в при-
ключение в световната мрежа, 

за да открият резервната част, 
която ще спаси играта „Сладка 
треска“. 

Попаднали извън зоната си на 
комфорт, Ралф и Ванилъпи тряб-
ва да разчитат на „гражданите 
на интернет“, за да намерят 
правилния път. Сред тях е и он-
лайн предприемача Даааа (озву-
чаван от Тарай Хенсън), който 
оглавява алгоритмите, сърцето 
и душата на BuzzzTube.

Точно преди 40 години излиза 
инструменталният албум Еquinoxe 
на Жан-Мишел Жар – мащабен кон-
цептуален проект, който открива 
напълно нов хоризонт в музиката. 
Визията на албума е с не по-малко 
впечатляващ дизайн, дело на култо-
вия художник Мишел Грейнджър. Сега 
пионерът на електронната музика 
Жан-Мишел Жар се завръща с новия 
си проект Еquinoxe Infinity, изграден 
върху наследството на първия му 
албум.

Основната идея за него идва от 
развитието на новите технологии и 
изкуствения интелект, както и от 
мисълта каква би била съдбата на 
човечеството в резултат на това. 
И за първи път Жан-Мишел Жар из-
бира графичната визия на албума 
като отправна точка за целия твор-
чески процес.

„Наблюдателите в обложката 
на Еquinoxe винаги са ме привличали 
и очаровали“, е споделил французи-
нът. „Помислих си как ли са се раз-
вили тези създания, какво им се е 
случило през изминалите 40 години. 
Така че започнах да нахвърлям скици 
и да разработвам визуални идеи за 
тях още преди да започна записи-
те на албума. Срещнах се с Филип 
Ходас – изключително талантлив 
млад художник, когото помолих да 
създаде две различни графични ис-

тории, отговарящи на концепцията 
ми. По този начин искам да привле-
ка вниманието към двата възможни 
сценария, пред които човечеството 
е изправено заради абсолютната за-
висимост, в която вече е изпаднало 
– от иновациите и технологиите. 
Музиката в Еquinoxe Infinity е саунд-
тракът на тези два различни свя-
та“, обяснил той.

След половин век в авангарда на 
световната електронна музикална 
сцена Жан-Мишел Жар интегрира в 
новия албум част от емблематич-
ното звучене на „класическия Жар“ 
заедно с нови електронни „диалогови 
формати“ и ритмични образци, за да 
създаде новата си поетична визия 
за бъдещето ни. Чрез мащабната 
красота в пиесата If The Wind Could 
Speak руши стереотипа в електрон-
ната музика за роботизирана сту-
дена музика ; Robots Do not Cry зву-
чи като монументална ода за този 

стил, където новият подход при 
смесването на различните писти и 
звуци срещат и прегръщат пулса на 
миналото. Композицията Infinity се 
развива около един много силен му-
зикален мотив, напомнящ темата на 
Equinoxe Part 5 отпреди 40 години, но 
създаден с помощта на най-модерна-
та звукова продукция.

Новото творение на Жан-Мишел 
Жар е неговият сигнал в бъдещето, 
което някой ден може би ще донесе 
отговор на въпроса дали „Наблюда-
телите“ са наши приятели, или вра-
гове. Еquinoxe Infinity е поглед към 
двете възможни перспективи за 
бъдещето на човечеството: една-
та оптимистична, развиваща се и 
вълнуваща, а другата – мрачна и из-
пълнена със страх.
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Светослав Загорски

Витория-Гастейс е 
административният цен-
тър на Баския автономен 
район. Заобиколен отвся-
къде с известни туристи-
чески дестинации, като 
Сан Себастиан, Билбао и 
Памплона, градът остава 
леко незабележим, а всъщ-
ност е едно истинско 
бижу на архитектурата 
и историята. По-голяма 
е известността му сред 
автомобилните фенове, 
защото тук се правят ав-
томобилните гуми „Миш-
лен“, а пък Daimler Crysler 
произвежда моделите си 
Vito и Viano. 

Историята на Вито-
рия-Гастейс започва в 
далечната 581 г., кога-
то вестготският цар 
Лювигилд основава град 
Victoriacum в чест на една 
от своите победи. Някои 
историци и експерти оба-
че смятат, че Victoriacum 
не се е намирал на място-
то на днешния Витория-
Гастейс, а някъде близо до 
него. През 1181 г. Санчо VI, 
крал на Навара, основава 
град Нуева Витория като 
отбранителен пост на 
върха на хълм, на предиш-
ното местонахождение на 
селото Гастейс. Войските 
на Алфонсо VIII Кастилски 
превземат селището през 
1200 г. и го присъединяват 
към територията на Крал-
ство Кастилия. Наблюда-
ва се постепенно разши-
ряване и през 1431 г. крал 
Хуан II го обявява за град. 
През XVIII век селището 
излиза извън пределите на 
старите градски стени. 
Това става за сметка на 
земни тераси, които се 
спускат от планините. 
Днес тези тераси са част 
от забележителностите 
за туристите. Основен 
епизод в по-късната исто-
рия на Витория-Гастейс е 
битката във войната през 
1813 г. Френските войници 
на Наполеон Бонапарт са 
разбити от херцог Уелинг-
тън. В чест на тази побе-
да е построен паметник, 
увековечаващ тази битка. 

Той е на централния пло-
щад на града и е 

известен като Паметник 
на независимостта. 

Днес градът съче-
тава древната история 
с модерното развитие, 
особено по отношение 
на екологията. Витория-
Гастейс е получил няколко 
международни награди за 
приятна атмосфера и об-
лик, достигнати именно с 
конкретен план за градско 
развитие. Т. нар. „зелен 
пръстен” представлява 
мрежа от паркове и зеле-
ни площи, изградени около 
града и предназначени да 
бъдат „белите дробове” 
на Витория в бъдещето. 
Неслучайно Витория-Гас-
тейс става „Зелена сто-
лица на Европа“ за 2012 
– 2013 г.

С р е д н о в е ко в н и я т 
град е в бадемовидна 
форма и е разположен 
около хълмов ансамбъл. 
Новите части от Вито-
рия-Гастейс са изградени 
в съответствие с пла-
на за развитие – омайни 
паркове, зони за отдих и 
високо качество на жи-
вот. Абсолютен баланс 
е постигнат при съчета-
нието на запазването на 

идентичността на града 
с необходимостта да се 
побере нарастващото на-
селение.

Витория-Гастейс е 
място, което има какво 
да покаже като архите-
ктурно наследство. От 
средните векове са се 
запазили много краси-
ви сгради. Най-старата 
къща в града е 

Каса дел Кордон. 

Това  е  сграда,  по -
строена през XV век. Тя 

е прекрасен пример за 
гражданска готическата 
архитектура. Много зда-
ния от XVII – XVIII век днес 
изпълняват функцията на 
хотели, но са запазили 
автентичния си стари-
нен вид. Сред интересния 
градски пейзаж във Вито-
рия е спортният комплекс 
„Мендисороса“, където 
при липса на мероприятия 

се оформя пазар. Именно 
там може да си купите и 
прочутото овче сирене 
„Идиасабал“.

Както навсякъде в 
Испания, така и тук, има 
огромен интерес на ту-
ристите към църковната 
архитектура. Сред пър-
венците в тази катего-
рия е готическата кате-
драла „Санта Мария“ от 
XIV век и кулата й от XVII 
век. Под главния портал 
са отварят врати, укра-
сени със статуи и реле-
фи. Интериорът на кате-
дралата е впечатляващ. 
Параклисите съдържат 
изображения от готиче-
ския, фламандския и ита-
лианския ренесанс, като 
в един от тях може да се 
видят картини на Рубенс 
и Ван Дайк.

Новата катедрала се 
нарича 

„Пречиста Мария“

и е построена през XX 
век. Изграждането е запо-
чнало през 1907 г. и е за-
вършило едва през 1973 г. 
В новата катедрала се 
намира Музеят на религи-
озното изкуство, където 
са събрани ценни предме-
ти.

Опияняваща с набора 
си от релефни сцени, из-
образяващи епизоди от 
живота на Св. Петър и 
Св. Богородица, е църк-
вата „Свети Апостол 
Петър“. Това е готически 
храм също датиран от 
XIV век. 

„Свети Архангел Ми-
хаил“ е възрожденско го-
тическо светилище от 
XIV – XVII век, на чиято 
веранда е образът на Де-

вата Бланка. Тя е считана 
за покровител на града. 
Сред красивите детай-
ли на църквата е олтар, 
творение на Грегорио 
Фернандес.

Във Витория може да 
се види и църквата „Све-
ти Франциск от Асизи“. 
През седемдесетте годи-
ни на миналия век в храма 
се укриват стачкуващи 
работници, но полицията 
ги атакува и много от 
тях са ранени, а някои за-
гиват. 

Градът е много извес-
тен и с интересните си 
музеи. Забележителни са 
Музеят на природните на-
уки, както и Археологиче-
ският музей, разположен 
в къща от дърво от XVI 
век, славещ се със своите 
римски скулптури и сред-
новековни фигури. 

Любопитен е 

Музеят на картите  
за игра. 

Той е посветен на про-
изводството на карти, 
което е едно от най-ха-
рактерните за Витория. 
Като град, белязан от 
война Витория-Гастейс 
има и един специфичен 
музей – Оръжейният. В 
него се пази богата ко-
лекция  от оръжия  от 
всички периоди – от пра-
исторически до модерни. 
През лятото туристите 
могат да се включат и в 
два прекрасни музикални 
фестивала. Те са ежегод-
ни, като в средата на юли 
се провежда Международ-
ният джаз фестивал, а 
рок фестивалът „Азкена” 
е в края на август – нача-
лото на септември. 

По улиците на Витория

Възстановка на битките срещу Наполеон

Една от красивите къщи Централният площад с Паметника на независимостта
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During 2019 nearly 119 
km of new roads will be un-
der construction, the funding 
for which will be provided by 
the budget, by the Opera-
tional Programme „Transport 
and transport infrastructure 
2014 – 2020“ and by the 
Connecting Europe Facility. 
The indicative value of these 
projects is over BGN 950 Mil-
lion. This was announced by 
the Minister of the Regional 
Development and Public 
Works Petya Avramova in 
her first per 2019 interview 
for „Stroitel“ Newspaper. Ac-
cording to what she said, dur-
ing this year will be launched 
the realization of two+- key 
sections of the first-class 

road from the Kalotina Bor-
der Checkpoint to Sofia. 
„They are part of the Trans 
European transport corridor 
number 10, connecting Lon-
don to Sofia, Istanbul to Cal-
cutta, and being the shortest 
way from the Western Europe 
to the Near and Middle East. 
The length of the first section 
between Kalotina and Drago-
man, is 14,5 km and for its 
construction a contract is 
already signed at an amount 
of BGN 165 Million. For the 
second section, covering the 
distance from Dragoman to 
Slivnitsa with a length of 16,9 
km, the constract is yet to be 
signed. The modernisation of 
the road will improve cross 

border relations between 
Serbia and Bulgaria and thus 
conditions will be created for 
faster and safer transporta-
tion”, said Avramova. 

A matter of priority of the 
Ministry of of the Regional 
Development and Public 
Works (MRDPW) will be not 
only the construction of new 
road infrastructure, but also 
the rehabilitation of the exist-
ing one, which is in poor con-
dition. Major overhaul works 
will be executed of 709 km of 
the Republican network. The 
amount of the investments 
for these activities is nearly 
BGN 516 Million. The works 
on the „Struma“ and „Hemus“ 
Motorways will continue as 

well.
„New market niches for 

investments will become 

available for the construction 
industry, and my wish to Bul-
garian companies is to make 

the most of these opportuni-
ties”, told Petya Avramova for 
„Stroitel“ Newspaper.

The indicative value of the projects is over BGN 950 Million

Petya Avramova, Minister of Regional 
Development and Public Works:

2019 year will provide new 
investment opportunities 
for the construction sector 

Mrs. Avramova, thank you for 
accepting to be the first guest in 
2019 of „Stroitel“ Newspaper. Let 
start with sending wishes to our 
readers – the builders of modern 
Bulgaria and their teams, families 
and partners. 

I would like, first of all, to wish 
everyone - a healthy and peaceful 
2019 year, and to the builders – en-
ergy, enthusiasm and high profes-
sional spirit. Often they say that to 
succeed you have to love your work. 
And even that these words begin 
turning into clichés, because of 
the excess of use, we all know that 
they bring truth. That is why I would 
like to wish your readers to put their 
heart and soul into what they do. 
Then things get better, whatever 
you are doing - constructing building 
and roads, healing people or writing 
novels. 

How would you define 2018 as 
for the Ministry of Regional Devel-
opment and Public Works, as well 
as for the construction industry in 
particular? What would be your 
assessment of the past year?

I believe we have had a suc-
cessful year, during which the con-
struction sector has retained its 
positions as one of the motors of 
the economic growth. According to 
the provided by the Directorate for 
National Construction Control data, 
2880 permits for use of newly built 
or of reconstructed sites were is-
sued from 1 January up to 5 De-
cember 2018, or almost as much 
as in 2017. This indicates that the 
economic environment is stable and 
predictable, which is of a key im-
portance to business. Because, as 
the economists use to say, money 
loves peace and quiet. Among the 
new sites there are reconstructed 
streets and boulevards, roads from 
the Republican network, parks, 
churches, sports complexes and 
stadiums. Industrial buildings and 

shops are built, as well as water 
infrastructure facilities. The gas 
transmission system of the country 
was expanded. On the majority of 
the construction sites are working 
Bulgarian companies and they pro-
vide the daily bread to thousands 
compatriots. I think that the good 
trends will be maintained in 2019 
when the projects under the op-
erational programmes are entering 
a decisive phase. Many new ones 
are expected to be launched as 
well – in the road, education, social 
and water supply infrastructure. Dif-
ferent investment opportunities are 
also opened for the municipalities, 
the business and non-government 
organisations – the realization of 
significant projects through the fi-
nancial instruments. These com-
prises BGN 600 Million, which al-
ready are on the market and can 
be used in the form of low interest 
loans and bank guarantees in pro-
jects for improving the urban envi-
ronment and tourism. As it is known, 
the Fund for Sustainable Cities will 
manage a resource of BGN 220,5 
Million for Southern Bulgaria, and 
BGN 142,4 Million for Sofia, and the 
Regional Urban Development Fund 
– BGN 210,4 Million for the North-
ern Bulgaria. This is a significant 
financial resource, and the faster 
the beneficiaries learn to work with 
that money the better.

The past 2018 year and the new 
2019 year through the eyes of the 
Regional chairpersons of BCC
Eng. Lubomir Katchamakov, member of the BCC’s Executive Bureau (EB) 
and MB, Chairman of RO of BCC – Sofia, FIEC Vice-president:

Milen Iliev, Chairman of RO 
of BCC – Pleven:

Eng. Toshko Raichev, Chairperson 
of the RO of BCC – Targovishte: 

2019 will be quite dynamic

projects had been 
implemented in the region

A total of 1067 households had 

Energy Renovation Programme

2018 was a strong year for the 
construction sector. There was a 
growth in both public procurement 
and private orders.

2019 will be quite dynamic year. 
It is expected changes, related to 
the sector, to take place in the 
legal framework concerning the 
sector – the Spatial Development  
Act, Cadastre and Property Register 
Act and the Public Procurement Act. 
Besides that, the Municipality of So-

fia will launch tender procedures for 
many projects, aimed at durable im-
provement of the economic, social 
and environmental state of the ur-
ban territory. The main projects will 
be in the educational infrastructure. 
Renovation of social institutions 
on the territory of the Municipal-
ity of Sofia will be made as well. 
Reconstructions of tram lines are 
expected too. 

The Regional representation of 

BCC in Sofia sets ambitious targets 
for 2019. Hard working is envisaged 
for digitization development and im-
plementation within the construction 
process. 

During 2018 at the ter-
ritory of our region several 
important projects had 
been real ised. Among 
that is the repair of 9 km 
of the Pleven – Lovech 
road. About BGN 15 Mil-
lion of the Operational 
Programme „Reg ions 
in growth 2014 – 2020” 
have been invested in this project. The Cherven 
Bryag – Chomakovtsi road was also renovated, 
thus improving the communication connection 
between the regions of Pleven and Lovech and 
provided quick access to „Hemus” Motorway and 
the Oryahovo – Bechet Ferryboat. 

In 2019 the damaged bridge at Cherven Bryag 
is to be strengthened. Overhaul of the Svoboda 
Square and of the pedestrian area of Vasil Levski 
street will take place – from the Svoboda Square 
up to the Stefan Stambolov Square. A skate-
boarding spot will be built. The basketball hall in 
the city is to be reconstructed as well.

The priorities of the RO of BCC – Pleven for 
the following year include intensive contacts with 
the local structures within the construction sector. 

The rehabilitation of 12 
block of flats on the territory 
of the Municipality of Targo-
vishte under the national En-
ergy Renovation Programme 
of multifamily residential 
buildings was finally complet-
ed in 2018. A total of 1067 
households benefited from 
the rehabilitation program. 

In 2019 in Targovishte 
municipality a new cell is 
to be built – extension of 
the regional non-hazardous 
waste depot in the region. ln 
the town of Popovo it is en-
visaged to be launched the 
implementation of the project 
„Reconstruction and rehabili-
tation of the main transport-
communication network in 
the Mladost 1 and 2 resi-
dential quarters, and the ad-
jacent first-rate street, town 
of Popovo”, project under 
the RDP (Rural Development 

Programme), amounting at 
BGN 1 337 160. In Antonovo 
are going to be implemented 
reconstruction and extension 
of the „Narodno Chitalishte 
Hristo Botev - 1921“ com-
munity center. The provided 
funding for implementation 
of this project amounts at 
BGN 1 567 357, 85. Current 
repairs of streets and side-
walks in the settlements of 
the municipality will be ex-
ecuted as well.



Откриването ще бъде 
на стадиона в Токио, а след 
това същинската част на 
състезанието ще продъл-
жи на стадион „Йокохама“ в 
Канагава. Към момента ир-
ландците изглеждат като 
назряваща сила, но фавори-
тът Нова Зеландия ще бъде 
фокусиран върху спечелва-
нето на третия си пореден 
трофей.

Световното първенство 
по футбол за жени

7 юни - 7юли, Франция
Все по-нарастващата 

глобалност на женския фут-
бол получава възможност за 
изява на най-голямата въз-
можна сцена - по подобие на 
мъжкия турнир от 2018 г. 
през идващото лято във 
Франция футболистките 
ще спорят за световния 
връх, а очак ванията никога 
не са били по-високи, тъй 
като популярността на фо-
рума продължава да расте. 
Жребият още повече засили 
интереса, тъй като ста-
на ясно, че Англия, която е 
водена от Фил Невил, ще 
срещне Шотландия на на-
ставника Шели Кер още в 
откриващия мач в Ница на 
9 юни. Разбира се, големите 
фаворити си остават ти-
мовете на САЩ и Германия. 

Световното първенство 
по лека атлетика

28 септември - 6 октом-
ври, Доха, Катар

Преди световното пър-
венство по футбол през 
2022 г. в Катар атлетиката 
ще заеме централно място 
в арабската държава. Доха 
победи съперниците Барсе-
лона и Юджийн, за да бъде 
домакин на 17-ото издание 
на този спектакъл. Но кой 
ще бъде „царят на спринто-
вете“ след пенсионирането 
на Юсейн Болт? 

Дали ще видим Мо Фара 
да се състезава в марато-
на след решението му да се 
откаже от бягането, или 
пък леката атлетика ще се 
надява на ослепителна нова 
звезда? Отговорите на 
тези въпроси ще разберем 
през есента.
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Теодор Николов

Изпратихме една мно-
го вълнуваща и наситена 
с редица спортни емоции 
година. През нея станахме 
свидетели на триумфа на 
Франция, след като „петли-
те“ покориха Мондиал 2018 
в Русия, бяхме до „Ливърпул“ 
при злощастно загубения 
финал на Шампионската 
лига, видяхме завръщането 
на Тайсън Фюри на боксовия 
ринг, както и спечелването 
на седмата световна тит-
ла от страхотния Марк 
Маркес. След като оста-
вихме наситената със съ-
бития 2018 г. в историята, 
спортните фенове могат да 
вземат глътка въздух, защо-
то през 2019 г. няма да има 
супер събития от ранга на 
олимпийски игри например. 
Но това в никакъв случай не 
означава, че годината няма 
да бъде интересна, защото 
светът на спорта винаги 
има какво да ни предложи. В 
този брой ще Ви предста-
вим накратко какво пред-
стои.

Футболната година ще 
стартира с турнира за Ку-
пата на Азия, където Индия 
се завръща сред участници-
те след дълго отсъствие. 
Месец февруари ще зарад-
ва българските любители 
на тениса – страната ни 
ще домакинства петото 
издание на турнира Sofia 
Open. Месеците май и юни 
ще бъдат вълнуващи както 
за феновете на футбола, 
така и за тези на крикета. 
През май ще се насладим 
на финала за ФА Къп и ще 
се определи носителят на 
трофея на Лига Европа. Юни 
ще се коронова европейски-
ят шампион по футбол на-
ред с финалите в Лигата на 
нациите. Малко след това 
сцената ще се отстъпи за 
Световното първенство по 
футбол за жени и световни-
те първенства по крикет, 
ръгби и лека атлетика. На-
ред с това няма как да про-
пуснем и 53-тото издание 
на Супербоул, надпревари-
те във Формула 1, турнира 
за Купата на африкански-
те нации, 4-те Мейджър 
турнира в тениса, както и 
Откритото първенство на 
САЩ по голф.

Купата на Азия

5 януари - 1 февруари, 
ОАЕ

Турнирът за Купата на 
Азия през 2019 г. ще се про-
веде в рамките на 28 дни 
на осем стадиона в Обеди-
нените арабски емирства 
(ОАЕ). Три стадиона в Абу 
Даби ще приемат срещите 
в турнира (включително 
мача на откриването, как-
то и финалния двубой на 1 
февруари), както и по две 
съоръжения в Дубай и Ал 
Аин. Шарях също ще бъде 
домакин на мачове през 

тази година. Участниците 
в надпреварата за първи 
път ще са общо 24, като 
сред тях са и националните 
отбори на Китай, Иран, Япо-
ния, Ирак, Република Корея, 
Катар, Саудитска Арабия, 
Сирия, Тайланд, Узбекистан, 
домакините ОАЕ, както и 
Северна Корея, Индия и Ви-
етнам.

Шампионът Австра-
лия ще трябва да защита-
ва титлата си, спечелена 
в предишното издание на 
турнира през 2015 г. При-
помняме, че и победителят 
от Азиатската купа ще по-
лучи правото да участва в 
турнира за Купата на Кон-
федерациите, който ще се 
състои през 2021 г.

Супербоул 53

3 февруари, Атланта, 
САЩ

„Филаделфия“ спечели 
Супербоул 52, надигравайки 
„Ню Инглънд“ с 41:33. Първи-
ят трофей „Винс Ломбарди“ 
в историята на „орлите“ 
дойде след втория най-ре-
зултатен мач за титлата 
на НФЛ, а куотърбекът на 
победителите Ник Фоулс бе 
избран и за MVP. Предстои 
да разберем ще запазят 
ли филаделфийските „орли” 
титлата, която завоюваха 
в Минеаполис.

Sofia Open 2019

3 – 10 февруари, София, 
България

Sofia Open 2019 ще се 
проведе в „Арена Армеец“ в 
София, а наградният фонд 
ще бъде от рекордните 524 
хил. евро. Очаква се турни-
рът да е един от най-силни-
те в категорията АТP 250 
през тази година.

На пресконференция в 
столичния хотел „Интер-
континентал“ новият дирек-
тор на Sofia Open 2019 Горан 
Джокович обяви шестима 
тенисисти от топ 30 за си-
гурни в основната схема на 
състезанието. Това са Ка-
рен Хачанов (№11), Стефа-
нос Циципас (№15), Николос 
Басилашвили (№21), Робер-
то Баутиста-Агут (№24), 
Фернандо Вердаско (№28) и 
Гаел Монфис (№29). За вто-
ра поредна година участие 
ще вземе и трикратният 
носител на титли от Голе-
мия шлем Стан Вавринка.

„Всички споменати игра-
чи гарантират високо ниво 
на тенис и съм сигурен, че 
публиката ще оцени това. 
Надявам се да дойдат много 
хора от Балканите и Европа, 
за да се насладят на този 
прекрасен турнир“, заяви Го-
ран Джокович.

Министърът на младе-
жта и спорта Красен Кра-
лев коментира предстоящо-
то събитие. „Убеден съм, 
че четвъртото издание на 
Sofia Open ще бъде на много 
високо ниво, защото Бълга-
рия вече се утвърди като 
марка в организирането на 
спортни събития от най-ви-
сок ранг”, заяви той.

За съжаление на бъл-
гарската публика първата 
ни ракета Григор Дими-
тров най-вероятно няма да 
участва и през 2019 г. За 
него обаче ще се пази „уайлд 
кард” за основната схема до 
последно.

Формула 1

17 март – 1 декември
20 пилоти от 10 отбора 

ще се състезават в таз-
годишния календар на Фор-
мула 1, който ще включи 21 

Гран при. Безспорно 
едно от най-важни-
те и престижни със-
тезания във Формула 
1 ще е на пистата 
в Монако (6-и кръг, 
26 май). То е любимо 
както за самите със-

тезатели, така и за 
феновете. 

Световното 
първенство по крикет

30 май - 14 юли, Англия и 
Уелс

За първи път от 1999 г. 
Англия и Уелс обединяват 
сили, за да домакинстват 
престижното международ-
но състезание. Форматът 
на турнира ще бъде една 
група от десет отбора, 
като всеки тим ще играе 
с останалите девет. Пър-
вите четири състава ще 
продължат към директни 
елиминации на полуфинали-
те и финала.

11-те кръга, състоящи 
се от 48 мача, ще се игра-
ят на редица култови ло-
кации, сред които стадион 
„Кардиф“ в Уелс, „Ривърсайд 
Дърам“, „Хидингли“, „Едгбас-
тън“, „Овал“, а самият фи-
нал ще бъде на „Лордс Кри-
кет Граунд“. Този стадион 
е известен като Дома на 
крикета и в него се намира 
най-старият спортен музей 
в света. През 2014 г. „Лордс“ 
отпразнува своята 200-го-
дишнина, а сега там ще се 
коронова и новият световен 
шампион по крикет.

Финалът на Шампионска-
та лига

1 юни, Мадрид, Испания
„Естадио Метрополита-

но“ е стадионът, на който 
играе „Атлетико“ (Мадрид), 
а през 2019 г. той ще по-
срещне и лебедовата пе-
сен на Шампионската лига. 
Дали „Реал“ (Мадрид) има 
силата да вдигне трофея 
за 4-ти пореден път, но без 
големия Кристиано Ронал-
до, или конкурентите ще 
детронират шампионския 
хегемон? Това без съмнение 
е събитието, което заема 
връхната точка в европей-
ския футболен календар.

Купата на африканските 
нации

15 юни - 13 юли
32-рото издание на 

турнира за Купата на аф-
риканските нации ще бъде 
първата надпревара, в коя-
то броят на отборите ще 
бъде 24 (с 8 повече). Любо-
питен факт е, че Камерун 
трябваше да бъде домакин 
на състезанието за пър-
ви път от 1972 г. насам. 
Страната бе и носител на 
трофея след победата си в 
предишното издание. На 30 
ноември 2018 г. Камерун бе 
лишен от това си право, а 
решението е следствие на 
два основни проблема. От 
една страна, има сериозно 
забавяне с изграждането на 
част от стадионите и дру-
ги важни обекти, които са 
необходими за адекватното 
провеждане на надпревара-
та. Другата спънка е свър-

зана с липсата на гаранции 
за сигурност в райони от 
страната, където в момен-
та властите воюват срещу 
сепаратистки организации.

Предстои да стане из-
вестно мястото на провеж-
дане на събитието.

Откритото първенство 
на САЩ по голф

13 юни - 16 юни, Калифор-
ния, САЩ

Легендарното голф иг-
рище „Пебъл Бийч“ приема 
US Open Golf 2019 за шести 
път през последния половин 
век. То се намира на Запад-
ното крайбрежие на САЩ в 
щата Калифорния до еднои-
менното градче. 

Определяно е като едно 
от най-красивите в света, 
защото е разположено върху 
бреговата линия и предлага 
приказна гледка към тихоо-
кеанския залив Кармел и към 
полуостров Монтерей. През 
2001 г. то става публично 
и е избрано за Голф игрище 
№1 в Америка, а сега на него 
отново ще спорят някои от 
най-известните голфъри в 
света.

През 2018 г. Тайгър Уудс 
се завърна с гръм и трясък 
след дълго отсъствие и 
през следващия сезон ще 
се бори за 15-ата титла 
от Мейджър турнирите. Но 
дали ще успее да се добере 
до нея?

Световно първенство по 
ръгби 

20 септември - 2 ноем-
ври, Япония

Турнирът се провежда 
на всеки четири години и 
през 2019 г. Япония за първи 
път в историята ще го до-
макинства. В общо 48 мача 
ще спорят 20 участници, а 
срещите ще бъдат проведе-
ни на 12 супер терена. 
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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

Някои мъже се обър-
кват, когато става дума 
за модни тенденции. Дру-
ги изобщо не се инте-
ресуват от това, което 
показват модните поди-
уми в Ню Йорк или Париж. 
Това важи с пълна сила не 
само за дрехите, но и за 
бижутата, и по-специал-
но за пръстените. Пове-
чето ергени се разхождат 
с голи ръце, а огромното 
мнозинство от по-кокет-
ните индивиди от силния 
пол нядяват бяла или жъл-
та златна халка, при кои-
то изобщо не може да се 
говори за тенденция. Така 
че ако не сте разговаря-
ли с Дейвид Бекъм, който 
присъства на последното 
шоу на Louis Vuitton, или 
с Джеръми Ренър, който 
беше най-отпред на ревю-
то на Calvin Klein, е много 
вероятно да не сте в крак 
с тенденциите. 

2019-а обаче идва с 

препоръката да създадете 
свой собствен индивидуа-
лен стил, който не пропу-
ска аксесоара за ръка, при 
това 

във възход отново са голе-
мите пръстени. 

Сребърните и златни-
те халки също предлагат 

оригиналност, като зала-
гат на древните техники 
на обработка на метали-
те. Една от най-уникал-
ните по принцип в произ-
водството на бижута, 
която е и последният хит, 
е mokume-gane. Ако никога 
не сте чували за нея, ето 
малко история. 

Много отдавна и да-
леч в Япония този процес 
на коване на метали е 
разработен и използван 
за направата на високо-
качествени мечове. През 
годините, когато хлад-
ните оръжия излизат от 
употреба, процесът се 
прехвърля върху други 
предмети, а впоследствие 
почти изчезва завинаги. 
Докато Tiffany & Co. не се 
сещат за него и не започ-
ват да го тестват върху 
сребърните си изделия.

Днес техниката при-
добива все по-голяма по-
пулярност, но не всички 
бижутери са опитни в 
този занаят, който нас-
лагва различни по цвят и 
структура метали, за да 
извади впоследствие кра-
сотата на всеки от тях. 
По принцип след като ме-
талите са избрани, те се 
разтопяват заедно и се 
заплитат, а уникалните 

модели се раждат с ръчно 
изрязване под ъгъл, като 
така се откриват всички 
слоеве. Може да бъдат до-
бавени и камъни, но и без 
тях се получават зашеме-
тяващи произведения на 

ювелирното изкуство. 
Другата древна техни-

ка, която ще се налага от 
бижутерите през 2019-а, 
е damascus steel – също 
японска и използвана за 
производство на красиви 

студени оръ-
жия .  Докато 
mokume-gane 
влага различ-
н и  м е т а л и , 
damascus steel 
се получава при 

наслагване на 
120 слоя от два 
вида неръждае-
ма стомана. 

Подобно на mokume-
gane, слоевете са усукани 
и сгънати, за да се създа-
дат необичайни текстури. 
Обикновено тези пръсте-
ни се предлагат в черно и 
тъмносиво. Те са полирани 
в края на процеса до иде-
ална гладкост, към която 
могат да се добавят лепе-
ни мъниста или киселинна 
гравировка (която именно 
потъмнява цвета).

Независимо дали вече 
имате собствен стил, или 
го търсите в момента, 
разгледайте колекцията 
си от пръстени и добаве-
те към нея нещо от това, 
което ще бъде хит. 
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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

След празниците 
единствените 
пари, които  
ми останаха,  
са тези от 
питката.

Климатът 
в региона е 

благоприятел 
за строителство
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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

Може да се абонирате чрез сайта на вестника 
www.vestnikstroitel.bg/abonament/

или чрез заявка на редакционния e-mail
 news.vestnikstroitel@gmail.com

АБОНАМЕНТ
ЗА ВЕСТНИК

 

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.

Целогодишен (52 броя) – 134,68 лв. с ДДС


