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Изплатените на бенефициентите средства 
към декември 2018 г. са 552 млн. лв.Нено Димов, министър на 

околната среда и водите:

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

®

www.leo-bg.com

 ООД
 ХИДРОИЗОЛАЦИИ
 ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

Брой 2, година XI, 11 януари 2019

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

Вестник „Строител“

През 2018 г. по Оперативна програма „Околна сре-
да 2014 – 2020“ е реализиран сериозен напредък. Това 
отчете министърът на околната среда и водите 
Нено Димов в интервю за в. „Строител“ и подчерта, 
че подписаните договори по „ОПОС 2014 – 2020“ от 
началото на периода до сега са 109 на стойност над 
1,6 млрд. лв., което е половината от бюджета на про-
грамата. „Само през миналата година Управляващият 
орган на ОПОС е обявил 9 процедури на стойност над 
2 млрд. лв. Сключените договори за инвестиции в еко-
логична инфраструктура са 55 за 850 млн. лв. Изпла-
тените средства по „ОПОС 2014 – 2020“ към декември 
2018 г. са над половин милиард лева (552 млн. лв.), или 
16% от бюджета на програмата. Това е сериозен на-
предък, тъй като в началото на мандата ми те бяха 
около 100 млн. лв., или едва 3%“, каза той. 

По думите му целият ресурс на „ОПОС 2014 – 
2020“ от 3,6 млрд. лв. вече е достъпен за бенефици-

ентите, като най-голяма част от инвестициите е 
именно в сектор „Води“. „Там очакваме консолидирани-
те ВиК оператори да подават предложения. Целта ни 
е с реализирането на обектите в рамките на след-
ващите 5 години да постигнем много по-високо ниво 
на пречистване на питейните и отпадъчните води. 
С изпълнението на тези проекти ние не само ще от-
говорим на европейските критерии, но ще осъщест-
вим и най-важната цел – подобряване качеството на 
живот на българските граждани“, обясни Нено Димов. 

„И през Новата 2019 г. ще положим усилия да про-
дължим напред със заложените цели по изпълнението 
на ОПОС, така че в този програмен период до 2020 г. 
да нямаме нито един загубен лев“, каза още Димов. 

От страниците на в. „Строител“ той пожела мно-
го спорна и градивна 2019 г. на всички строители в 
страната. 

Повече за приоритетите на Министерството 
на околната среда и водите четете в интервюто с 
министър Димов.
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Бюджетът на ЕС 
за 2019 г. е с фокус 
към младежите, 
иновациите, 
малките и средните 
предприятия 

Целта 
на инвестициите 
в екология е по-
доброто качество 
на живот на 
хората
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Договорени са 83% 
от общия бюджет 
на „ОПРР 2014 - 2020“
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17 януари – Антоновден

Дончо Барбалов, зам.-кмет на Столичната община 
Инж. Дончо Атанасов, член на УС на АПИ
Инж. Антон Маслев, управител на „Хидромат” ООД 

11 януари

Инж. Иван Мирински, бивш зам.-председател на УС на КСБ 

Страницата 
подготви
Росица Георгиева

На Богоявление  51 
души на възраст между 18 
и 77 години скочиха в езе-
рото в жк „Дружба”, за да 
спасят кръста. На риту-
ала присъстваха кметът 
на Столичната община 
Йорданка Фандъкова, ми-
нистърът на вътрешните 
работи Младен Маринов, 
районни кметове, общин-
ски съветници и много 
граждани. 

„На всички софиянци и 
на всички именници, чес-
тито Богоявление! И нека 
Бог да пази града ни! Да 
бъдем повече смирени и 
вярващи. Пожелавам го-
дината да бъде здрава и 
успешна!”, каза Йорданка 
Фандъкова. 

Тази година кръстът 
беше спасен от Вячеслав 
Борисов. Той скача в езе-
рото за 7-и път, а вади 
кръста за трети.

По-рано през деня пред 
Паметника на незнайния 
войн бяха осветени бъл-
гарските бойни знамена. 
Президентът и главноко-
мандващ на Българската 

армия Румен Радев прие 
почетния строй и поло-
жи цветя пред монумен-
та. На церемонията при-
състваха министърът на 
отбраната Красимир Ка-
ракачанов, Българският 
патриарх Неофит, начал-
никът на отбраната ге-
нерал-лейтенант Андрей 
Боцев и др. 

Столицата отбеляза 171 години от рожде-
нието на Христо Ботев с церемония, посветена 
на делото на великия поет и революционер.

„Всеки народ има нужда от своите учители 
по свобода и човечност, а нашият, българският 
род, бе благословен да има Ботев“. Това заяви 
зам.-кметът на Столичната община (СО) по на-
правление „Култура, образование, спорт и пре-
венция на зависимости” д-р Тодор Чобанов. 

„Ботев вярва във възможностите на българ-
ския народ и нуждата той да бъде разпознат 
като достоен за свободата. Във вестник „Зна-
ме“ той пише статията си, озаглавена „Само 
разумният и братският съюз между народите 
ще унищожат теглилата”. И той, и Левски са 
убедени, че свободата ни е най-напред и преди 
всичко българска работа, че народът ни не бива 
да чака даром и наготово, че трябва да воюва, 
за да посрещне съдбата си”, каза още д-р Тодор 
Чобанов.

Цветя пред паметника на Ботев поднесе и 
кметът на СО Йорданка Фандъкова.

Нов линеен парк ще 
бъде обособен в участъка 
от Руски паметник до бул. 
„Христо Ботев” в София. 
Идеята беше представена 
от кмета на Столичната 
община Йорданка Фандъ-
кова и главния архитект 
Здравко Здравков. Изпъл-
нението на това намере-
ние на общината става 
възможно след промяна в 
проекта за реконструкция 
на трамвайното трасе от 
кв. „Княжево” до Съдебна-
та палата, направено от 
френски архитекти. Зе-
лените релси в района на 
Руски паметник ще бъдат 
продължени до пл. „Маке-
дония”. „С измененията, 

направени от едно от 
най-големите френски ар-
хитектурни бюра „Вилмот 
архитекти“, се предвижда 
увеличение на озеленява-
нето. В района ще има 467 
дървета и 3720 кв. м зелени 
площи. Осигурява се пеше-
ходното и велодвижението 
и се създават места за по-
чивка. Напречните връзки 
ще бъдат обогатени с по-
подходящи пресичания на 
трамвайното трасе”, каза 
Йорданка Фандъкова. 

При изпълнението на 
проекта ще бъдат обосо-
бени 168 паркоместа, кои-
то ще бъдат успоредно 
разположени в локалните 
платна. Предстои да се 

оформи велоалея от една-
та страна на трамвайно-
то трасе, като по този 
начин ще бъдат продълже-
ни съоръженията за каране 
на колело от бул. „Цар Бо-
рис III” и бул. „Тотлебен”. Ще 
се създадат места за по-
чивка и детски площадки. 

Според Здравко Здрав-
ков до април разработ-
ването на проекта пред-
стои да бъде завършено. 
След това ще стартира 
процедурата за избор на 
изпълнител на ремонта на 
трасето на трамвай №5 
от „Княжево” до Съдебна-
та палата. Същинските 
дейности ще започнат 
през 2020 година.

Зам.-кметът на Сто-
личната община по на-
правление „Финанси и сто-
панска дейност”, вр.и.д. 
„Столи ч н о  о б щ и н с ко 
здравеопазване” и вр.и.д. 
„Транспорт и транспорт-
ни комуникации” Дончо 
Барбалов провери ремон-
та на хирургичното от-
деление към Вътрешната 
клиника в Първа МБАЛ. Той 
беше придружен от пред-
седателя на Постоянната 
комисията по здравеопаз-
ване и социална политика 
към Столичния общински 
съвет д-р Веселин Милев. 

„Почти приключва ре-
монтът на хирургичното 
отделение към Вътрешна 
клиника в Първа МБАЛ. До 
месец то ще бъде въведе-
но в експлоатация. Обно-
влението е на стойност 
255 хил. лв., като обхваща 
цялостна модернизация на 
материалната база. Под-
менени са ВиК и електро 
инсталациите. Монти-

рано е лед осветление и 
окачени тавани. В болнич-
ните стаи са обособени 
санитарни възли. Пред-
стои закупуване на обо-
рудване за отделението. 
Средствата са от Спе-
циализирания общинския 
приватизационен фонд“, 
обяви Барбалов. 

Зам.-кметът на СО 
обясни, че голяма част от 
ремонтите в града, които 
се извършват на открито, 
са преустановени - Втора 

и Четвърта зона от цен-
търа, ул. „Каменоделска” 
и др. „В напреднал етап 
са работите по Първа 
САГБАЛ „Света София” и 
във Втора градска болни-
ца. Най-големият ремонт 
през тази година ще бъде 
санирането на Втора 
САГБАЛ „Шейново”. Дого-
ворът вече е подписан и 
при подходящи условия ще 
започнат и същинските 
дейности”, каза още Дончо 
Барбалов. 

Снимка Румен Добрев

Снимка Румен Добрев
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Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството:

Росица Георгиева

До края на януари в 
страната ще функцио-
нират над 4500 точки за 
закупуване на електронни 
винетки. Те ще са в голе-
мите вериги бензиностан-
ции, пощенски клонове и 
т.н. Предстои да се съз-
даде възможност за ку-
пуване на стикери и през 
банкоматите на „Бори-
ка“. Това каза по време на 
брифинг министърът на 
регионалното развитие и 
благоустройството Петя 
Аврамова. Към настоящия 
момент гражданите мо-
гат да купят винетка от 
апарати за самотаксува-
не, сайта www.bgtoll.bg и 
мобилното му приложение, 
на каса в офисите на Об-
ластните пътни управле-
ния, от офисите на един 
от мобилните оператори, 
на касите на Еasypay. 

Петя Аврамова ин-
формира още, че са мон-
тирани апарати за само-
таксуване на гранично 
контролно-пропускател-
ните пунктове „Отоман-
ци“, „Гюешево“, „Капитан 
Андреево“, „Дунав мост – 
Русе“, „Кардам“, „Дуранку-
лак“, „Станке Лисичково“, 

„Златарево“, „Оряхово“. 
На „Калотина“, „Кулата“, 
„Дунав мост – Русе“ и 
„Капитан Андреево”, вече 
са оборудвани и работни 
места за продажба на ви-
нетки с плащане в брой. 

„Системата за елек-
тронно таксуване по репу-
бликанската пътна мрежа 
работи. Тестовете мина-
ха без констатиране на 
дефекти. Такива бяха от-
четени след нейното пус-
кане в реално време, т.е. 
от 17 декември, когато 
започна продажбата. Про-
блемите незабавно са док-
ладвани на изпълнителя на 

договора и са отстраня-
вани своевременно“, каза 
министър Аврамова. Тя 
обясни, че предстои да 
се направи анализ и да се 
прецени в какъв размер ще 
бъде санкцията, която ще 
бъде предявена към фир-
мата изпълнител на сис-
темата за електронните 
винетки. „Ще си търсим 
правата”, подчерта ми-
нистър Аврамова. 

„Атаките към систе-
мата са както хакерски, 
така и политически. За-
сега сме съсредоточени 
в това да свършим добре 
работата си. Екипите из-

пълняват задълженията 
си, подаваме своевремен-
но информация и в про-
дължава въвеждането на 
апарати за самотаксува-
не. Политическите диви-
денти от въвеждането на 
тази система не мисля, че 
е най-доброто, дори напро-
тив, очаквахме подкрепа 
от всички политически 
сили, защото въвеждане-
то на ТОЛ системата от 
август ще генерира при-
ходи, които са необходими 
за ремонт, рехабилитация 
и изграждане на републи-
канската пътна мрежа“, 
каза Петя Аврамова. 

Снимка Румен Добрев Елица Илчева

Председателят 
на Управителния съ-
вет на Агенция „Път-
на инфраструктура” 
(АПИ) инж. Светослав Глосов подаде оставка след среща 
с премиера Бойко Борисов, на която е бил обсъден доклад 
относно електронните винетки и ТОЛ системата. Това 
съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет. На 
срещата е присъствала и министърът на регионалното 
развитие и благоустройството Петя Аврамова. 

„На редовна оперативка при премиера Борисов бяха 
обсъдени проблемите през първите дни на 2019 г. Минис-
тър-председателят остро разкритикува създалата се 
ситуация и поиска поемане на отговорност. В тази връз-
ка реакцията на инж. Глосов беше да депозира заявление 
за освобождаване от поста“, заяви министър Аврамова. 
„Работим за окомплектоване на УС на АПИ така, че да 
няма сътресения за Агенцията“, каза още тя.

 „Трудностите с организацията по въвеждането на 
системата за електронните винетки доведе до непри-
ятни моменти и недоволство от страна на гражданите. 
След разговора, който проведохме при министър-пред-
седателя, считам, че трябва да се поеме повече отго-
ворност от тази, която беше поета в началото на сед-
мицата. Така че депозирах своята оставка“, посочи инж. 
Светослав Глосов. „Считам, че каквото съм могъл, съм 
направил за АПИ. Оставам с добри чувства към екипа, с 
който досега съм работил, както и към този на МРРБ. 
Нищо лошо към премиера – напротив, той е справедлив“, 
добави инж. Глосов. 

Росица Георгиева

„Метрополитен“ ЕАД получи отличие за най-добро 
транспортно обслужване на гражданите. Сертифика-
тът се присъжда от Европейските бизнес награди (EU 
Business Awards). Това съобщиха от пресцентъра на Сто-
личната община. 

Метрото е най-добрият и екологичен транспорт. 
Разширението на софийския метрополитен не е спирало 
през последните години. За изминалото десетилетие са 
изградени около 30 км нови линии на подземната желез-
ница. В момента се строят още 12 км от третия метро-
диаметър. До края на 2019 г. ще бъдат пуснати първите 
8 км от трасето – от бул. „Владимир Вазов“ в район „По-
дуяне“ през „Оборище“, „Орлов мост”, централна градска 
част, НДК, през „Александровска болница” до жк „Красно 
село“. През първата половина на 2020 г. ще бъде въведен 
в експлоатация и вторият етап – 4 км с 4 метростанции, 
които са от кв. „Красно село“ през жк „Овча купел“ до Со-
фийския околовръстен път при кв. „Горна баня“. С изграж-
дането на третия лъч се очак ва да бъдат спестени 90 
хил. т на година вредни емисии във въздуха.

Мартин Славчев

Със заповед на кмета 
на Столичната община 
(СО) Йорданка Фандъкова 
вече е сформиран Консул-
тативен съвет по път-
на безопасност (КСПБ) 
като съвещателен орган 
към направление „Транс-
порт и транспортни ко-

муникации” на СО. В със-
тава на структурата са 
включени Дончо Барба-
лов, зам.-кмет на СО по 
направление „Транспорт 
и транспортни комуни-
кации”, директорите на 
дирекции  „Управление 
и анализ на трафика” , 
„Транспорт” и „Транспорт-
на  инфраструктура ” , 

представител на Инсти-
тута за пътна безопас-
ност и още 13 неправи-
телствени организации. 
В работата на Съвета 
ще бъде поканен да се 
включи и представител 
на КАТ.

Задачите на Консул-
тативния съвет са да 
дава предложения и препо-

ръки по въпроси, които са 
от значение за пътната 
безопасност на терито-
рията на Столичната об-
щина. На първата си сре-
ща КСПБ уточни темите, 
които ще бъдат обсъде-
ни този месец. Сред тях 
са проектите на План за 
устойчива градска мобил-
ност и на Визия за София.

МРРБ ще санкционира фирмата 
изпълнител на системата за 
електронни стикери

Мартин Славчев 

В Областна администрация – Пловдив 
беше проведена първата за годината сре-
ща, на която бяха обсъдени вариантите за 
технически решения, които максимално бър-
зо да облекчат трафика на Околовръстното 
шосе и кръговите кръстовища в посока Па-
зарджик и Асеновград.

Съвещанието се проведе по инициатива 
на областния управител Здравко Димитров. 
На него присъстваха зам.-областният упра-
вител Петър Петров, зам.-кметът на Об-
щина Пловдив Димитър Кацарски, експерти 
от Областна администрация, „Пътпроект“ 
и общините Асеновград, Куклен, Родопи и др.

Бяха обсъдени техническите възмож-
ности за облекчаване на движението чрез 
изграждане на естакади на двете кръгови 
кръстовища, както и разширение чрез до-
пълнително платно на кръговото кръстови-
ще от Околовръстното шосе в посока Плов-
див. Областният управител одобри проекта 
за ПУП на локалните платна на път II-86 
Пловдив – Асеновград и започват отчужди-
телите процедури на парцелите, попадащи 
на териториите на общините Асеновград, 
Куклен и Родопи.
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Завърши възстановяването на свлачи-
щето в участъка при 10-и километър на 
път II-14 о.п. Видин - Кула - Връшка чука. 
Инвестицията е за над 2,5 млн. лева. 
За обекта има издадено разрешение за 
ползване и шофьорите вече пътуват по 
ремонтираната отсечка. Строително-
монтажните работи са изпълнени по про-
екта „Превенция и противодействие по 
свлачищните процеси по републиканска-
та пътна мрежа – Фаза 1“, финансиран 
от Приоритетна ос 4 на Оперативна про-
грама „Околна среда 2014 - 2020“ (ОПОС).

През 2014 г. интензивните валежи 
активизираха свлачищна зона на второ-
класния път от км. 10+100 до км. 10+260, 
предизвикаха пропадане на пътната на-
стилка и отваряне на дълбоки пукнати-
ни по нея. Отсечката беше затворена 
за движение, а трафикът преминаваше 
по обходен маршрут - стария път II-14, 

който е в непосредствена близост до 
авариралия участък. 

С укрепването на свлачището на 
второкласното трасе между селата 
Бела Рада и Войница е изградена укре-
пителна пилотно-анкерна конструкция 
за трайно стабилизиране на отсечката, 
подобрено е отводняването, напълно ре-
конструиран е компрометиран водосток. 
Участъкът е с нова пътна настилка, хо-
ризонтална маркировка, пътни знаци и 
ограничителни системи за повишаване 
безопасността на движение.

Изпълнител на строително-мон-
тажните работи е „ИСА 2000“ ЕООД. 
Договорът им е за 2 534 036 лв. с ДДС. 
Строителният надзор е осъществен от 
„Пътинвест-инженеринг“ АД. Договорът 
им е за 39 384 лв. с ДДС. Авторският над-
зор е на „Рутекс“ ООД и е за 18 900 лв. 
с ДДС.

Страницата 
подготви
Мартин Славчев

Зам.-министърът на 
околната среда и водите 
Атанаска Николова участ-
ва в първа копка по интег-
рирания инвестиционен 
проект във водния сектор 
на агломерация Приморско 
- Китен. Заедно с кмета на 
община Приморско Димитър 
Германов тя даде старт на 
строителните дейности 
по предстоящата модерни-
зация на съществуващото 

съоръжение. 
„Това е физическото на-

чало на един дългоочакван, но 
успешен проект – резултат 
от усилията и доказател-
ство за доброто сътрудни-
чество между държавата, в 
лицето на Министерството 
на околната среда и водите 
(МОСВ), и община Примор-
ско. Изпълнението на проек-
та ще доведе до положител-
ни ефекти за качеството на 
околната среда, чистотата 
на Черно море, развитието 
на бизнеса и местната общ-
ност”, заяви зам.-министър 

Николова.
Проектът е на стой-

ност 22,3 млн. лв., като 
основното финансиране е 
по Оперативна програма 
„Околна среда 2014 - 2020“. 
Предвижда се модерниза-
ция и разширяване на пре-
чиствателната станция 
за отпадъчни води Примор-
ско - Китен, както и ре-
конструкция на прилежаща 
инфраструктура и съоръже-
ния. Капацитетът на пре-
чистване на отпадъчните 
води ще се увеличи и ще има 
възможност да покрие още 

55 000 жители и гости на 
Приморско и Китен.

„Като туристическа об-

щина имаме безкрайна нуж-
да от такава инвестиция и 
това ще се отрази на про-

дукта, който предлагаме“, 
заяви кметът на Приморско 
Димитър Германов. 

Стойността на проекта е 22,3 млн. лв.

Близо 4,4 млн. лв. ще 
бъдат вложени за възста-
новяване на инфраструк-
турата в Бургас и Камено, 
които пострадаха от теж-
ките природни бедствия 
през октомври 2017 г. 
Средствата са осигурени 
от европейския фонд „Со-
лидарност“. Двете общи-
ни понесоха най-сериозни 
щети от наводнението и 
като изпълнителни органи 
по схемата имат възмож-
ност да подадат проектни 
предложения в срок до 31 

януари 2019 г. 
Приоритетно с 445 

хил. лв. могат да бъдат фи-
нансирани два проекта в 

Бургас, които са изпълнени 
аварийно непосредствено 
след бедствието – за час-
тично възстановяване на 

улиците „Амур” и „Дружба“ 
в кв. „Горно Езерово“ и час-
тично възстановяване на 
улици във Върли бряг.

Останалите обекти на 
община Бургас, които пред-
стои да бъдат реализирани 
и могат да бъдат подадени 
в проекта за финансиране, 
са за аварийно възстано-
вяване на улици в с. Рав-
нец, улици, отводнителни 
и укрепителни съоръжения 
в ж.к. „Меден рудник”, как-
то и авариен ремонт на ул. 
„Владимир Вазов” в кв. „По-
беда”. Те са за общо над 2,1 
млн. лв.

Община Камено има 
възможност да подаде 
проектно предложение за 
финансиране от фонда на 
дейности на стойност 1,7 
млн. лв. Те са за укрепване 
на местния път между се-
лата Полски извор и Черни 
връх, частичен ремонт и 
възстановяване на пътя с. 
Константиново – с. Тръс-
тиково – с. Ливада, както и 
на улици в с. Ливада.

Предоставеният фи-
нансов ресурс ще допри-
несе за намаляване на 
разходите на държавата 
за възстановяване на ос-

новна обществена инфра-
структура, засегната от 
бедствието през октом-
ври 2017 г. До момента 
страната ни е кандидат-
ствала за отпускане на 
безвъзмездна финансова 
помощ от фонда - за покри-
ване на част от спешните 
мерки за справяне с после-
диците от три бедствия: 
двете наводнения от юни и 
края на юли 2014 г., както и 
тежките зимни условия от 
началото на 2015 г. Обща-
та отпусната до момента 
помощ от ЕК е в размер на 
36 млн. лв. 

Цялостна модернизация на възлова 
станция „Елисейна“, която включва под-
мяна на енергийното оборудване и въ-
веждане на система за дистанционно 
управление – това е една от основните 
мерки в инвестиционната програма на 
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД за те-
риторията на Искърското дефиле, която 
бе представена в Министерството на 
енергетиката пред кметове на някол-
ко населени места от района. Среща-
та, повод за която бе недоволството 
на местното население заради чести 
прекъсвания на електроснабдяването, 
се проведе със съдействието на зам.-
министъра на енергетиката Красимир 
Първанов. 

„Чрез модернизирането на възлова-
та станция ще се минимизира броят на 
засегнатите клиенти при нарушения в 
електрозахранването“, поясни Виктор 

Станчев, член на Управителния съвет 
на дружеството. Очакванията са до 
средата на годината проектът да бъде 
завършен.

За подобряване на електроснабдява-
нето в региона ще бъдат монтирани и 
пет нови дистанционно управляеми ко-
мутационни апарата, чрез които се ло-
кализира конкретното място на повре-
да в електропровода. По този начин при 
авария се избягва изключване на големи 
участъци с много клиенти. 

При нарочна проверка от друже-
ството са установили, че последните 
изключвания на електрозахранването 
са предизвикани от падане на заразени 
дървета извън сервитутните зони. По 
този повод ще се търси съдействие на 
държавните горски стопанства, за да 
бъдат маркирани и отсечени такива ек-
земпляри.
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Румънското председателство на Съвета на ЕС  
представи програмата си в Брюксел
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Страницата 
подготви
Мартин Славчев

Многогодишна финан-
сова рамка за периода 
2021 – 2027 г. и координи-
раният отговор на Евро-
пейския съюз (ЕС) срещу 
дезинформацията са били 
основните теми на първия 
за 2019 г. Съвет „Общи въ-
проси“, който се в провел 
в Брюксел. Румънското 
председателство на Съ-
вета на ЕС е представило 
програмата си за първите 
шест месеца на годината. 
Българската делегация за 
участие в заседанието е 
била ръководена от зам.-
министъра на външните 
работи Емилия Кралева.

Съветът е провел по-

редна дискусия по след-
ващата Многогодишна 
финансова рамка (МФР). 
Мнозинството държави 
членки са подчертали, че 
проектът на Преговор-
на кутия, изготвен от 
предходното Австрийско 
председателство, е добра 
основа за по-нататъш-
ни дискусии. Румънското 
председателство е пред-
ставило плановете си за 
организиране на работата 
по темата.

Зам.-министър Крале-
ва е дала висока оценка за 
усилията на Австрийско-
то председателство за 
постигане на напредък в 
преговорите по МФР. 

„Постигането на ба-
лансирано споразумение 
относно бъдещия бюджет, 

което отразява позициите 
на всички държави членки, 
е възможно“, е подчертала 
зам.-министър Кралева. 
Тя е насърчила Румънско-
то председателство да 
продължи работата по 
положителен и конструк-
тивен начин с амбицията 
да постигне споразумение 
не по-късно от октомври 
2019 г., без това да бъде 
за сметка на качеството 
му. „Трябва да се справим с 
множеството предизвика-
телства, пред които сме 
изправени, и да отговорим 
на очакванията на нашите 
граждани. В това отноше-
ние ни е необходим бю-
джет, който отговаря на 
нашето ниво на амбиция“, 
е заявила още тя.

Съвет „Общи въпроси“ 

е провел и обмен на мне-
ния по приетия от Евро-
пейската комисия в нача-
лото на декември 2018 г. 
План за действие срещу 

дезинформацията. Той е 
част от усилията за раз-
работване на координи-
ран отговор за справяне 
с предизвикателствата 

Елица Илчева

В рамките на няколко 
седмици общинските съ-
вети на градове, които 
искат част от републи-
канската пътна мрежа да 
е освободена от винетки, 
трябва да вземат реше-
ние и писмено да уведомят 
правителството. Това 
стана ясно след среща 
на премиера Бойко Бори-
сов с ръководството на 
Националното сдружение 
на общините в Република 
България (НСОРБ) в Ми-
нистерския съвет. 

„Това, което предло-
жи премиерът Борисов, 
е справедливият начин – 
там, където жителите 
на дадена община искат 
пътят да е освободен от 
винетна такса, местната 

администрация да поеме 
разходите по поддръжка-
та му“, заяви министърът 
на регионалното разви-
тие и благоустройството 
Петя Аврамова. 

„Ще направим проучва-
не, ще уведомим премиера 
и до няколко седмици тези 
общини, които желаят, 
ще имат възможност да 

подадат искания“, посочи 
председателят на Управи-
телния съвет на НСОРБ 
и кмет на Велико Търново 
Даниел Панов. 

„Мисля ,  че  това  е 
справедливо решение, и 
ще разгледаме варианта, 
предложен от премиера 
Борисов“, каза кметът на 
Варна Иван Портних.

Пловдив е в трескава подготовка 
за предстоящото голямо откриване 
на Европейска столица на култура-
та. Едно от знаковите места за жи-
телите и гостите е романтичният 
и магнетичен Стар град.

„Немислимо би било, ако в праз-
ничната еуфория не се включи и 
най-духовното място за изкуство и 
култура. В откриващия уикенд Ста-
рият град ще се обозначи на артис-
тичната карта с изложба, модно 
ревю, поредица от камерни концер-

ти с отлично подбрана програма и 
визуално шоу на открито“, е споде-
лил директорът на общински инсти-

тут „Старинен Пловдив“ Йордан 
Илиев.

„Заложили сме на съчетание-
то класика – модерност, за да 
продължим да показваме новото 
лице на Стария град. В емблема-
тичната „Балабанова къща” ще 
строим естествения мост между 
изобразително изкуство и музика. 
Вярвам, че ще подарим незабрави-

ми емоции на публиката. За всички 
събития от нашата програма вхо-
дът е свободен”, е казал още Илиев.

Главна дирекция „Ев-
ропейски фондове за кон-
курентоспособност”, в 
качеството си на Упра-
вляващ орган на Опера-
тивна програма „Иновации 
и конкурентоспособност 

2014 – 2020“ (ОПИК), ор-
ганизира информационна 
кампания за представяне 
на процедура „Подобря-
ване на производствения 
капацитет в малките и 
средни предприятия“. Тя 

ще се проведе в периода 
от 15 януари до 4 февруари 
2019 г.

В рамките на инфор-
мационните дни експерти 
от Главна дирекция „Ев-
ропейски фондове за кон-

курентоспособност” ще 
представят процедурата 
пред заинтересованите 
страни в градовете Ва-
рна, Русе, Монтана, Ста-
ра Загора, Пловдив, Благо-
евград и София.

На 17 януари 2019 г. в 
зала „Джон Атанасов” на 
„София тех парк“ ще се 
проведе широк обществен 
форум, който ще диску-
тира възможностите за 
изменение на Общия ус-
тройствен план (ОУП) на 
Столичната община. ОУП 
обединява градоустрой-
ствените инструменти, 
които определят и насоч-
ват развитието на сре-

дата, и има значителен 
ефект върху качеството 
на живот, икономическа-
та активност, мобил-
ността, екологичното 
състояние, използването 
на ресурсите и много дру-
ги аспекти. На събитие-
то ще се представят за 
обсъждане мнения за про-
блемите в сегашния ОУП 
и идеи за тяхното прео-
доляване.

Фонд на фондовете 
стартира провеждането 
на пазарни консултации с 
потенциални посредници 
и ключови участници в ин-
вестиционната среда от 
страната и чужбина, като 
част от подготовката на 
процедура за прилагането 
на нов финансов инстру-
мент – Фонд за техноло-
гичен трансфер (ФТТ).

Чрез този процес Фонд 
на фондовете цели да по-
стигне  оптималната 
структура на финансовия 
инструмент, отчитайки 
настоящите потребно-
сти на пазара и на макси-
мално широк кръг заинте-
ресовани лица, както и да 
изпълни целите, заложени 
в Оперативна програма 
„Иновации и конкурентос-
пособност 2014 – 2020“ 
(ОПИК), която го финан-

сира.
Фонд за технологичен 

трансфер е специфичен 
финансов инструмент, 
чиято цел е да спомог-
не за осъществяване на 
връзка между науката и 
бизнеса чрез създаване 
на благоприятна среда за 
развитие на иновациите, 
което от своя страна да 
спомогне за привличане на 
чуждестранни инвестиции 
и опит, а също така за из-
веждане на българските 
предприятия и родните 
иноватори на международ-
ния пазар.

Ресурсът, предоста-
вен от Фонд на фондове-
те, е в размер на 30 млн. 
евро, като се очаква да 
бъде привлечено и допъл-
нително съфинансиране 
от частни инвеститори. 
Структурата на инстру-

мента е изключително 
гъвкава, като ще зависи 
от етапа на развитие на 
конкретния бизнес и ще 
варира в широк диапазон – 
от 25 хил. до 5 млн. евро.

С  мобилизираните 
средства ФТТ ще осигу-
рява дялови и квази-дялови 
инвестиции в предприя-
тия, развиващи проекти, 
свързани с трансфер на 
технологии, ползите от 
които ще бъдат насочени 
към България. Допусти-
мите крайни получатели 
обхващат новосъздадени, 
малки, средни и големи 
предприятия.

Инвестиционният пе-
риод на Фонда за техноло-
гичен трансфер се очаква 
да е 5 г. при общ срок на 
фонда от 10 г., с възмож-
ност за удължаване до две 
години.

в тази сфера, особено с 
оглед на предстоящите 
избори за Европейски пар-
ламент. Държавите член-
ки са заявили подкрепата 
си за плана за действие и 
готовността си да рабо-
тят за неговото прилага-
не. Акцент е бил поставен 
върху необходимостта от 
работа с медиите и он-
лайн платформите, както 
и ангажирането на непра-
вителствения сектор и 
гражданското общество. 

В изказването си зам.-
министър Кралева е заяви-
ла, че дезинформационните 
кампании, насочени към ЕС 
и държавите членки, пред-
ставляват заплаха за де-
мокрацията и общество-
то като цяло. Планът за 
действие е стъпка напред 
в усилията ни за справяне с 
този феномен и осигурява-
нето на свободни и честни 
демократични процеси. 

Снимка Мирослав Еленков
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Нено Димов, министър на околната среда и водите: 

Елица Илчева, 
Мирослав Еленков

Министър Димов, в 
края на 2018 г. отчето-
хте, че са подписани до-
говори за 50% от ресурса 
на Оперативна програма 
„Околна среда“ („ОПОС 
2014 – 2020“). Доволен ли 
сте от напредъка през 
изминалата година и кои 
са предизвикателства-
та през 2019 г.? 

Благодарен съм на 
екипа на оперативната 
програма за това, че успя 
през 2018 г. да реализира 
много сериозен напредък. 
109 са подписаните до-
говори по „ОПОС 2014 – 
2020“ от началото на пе-
риода досега на стойност 
над 1,6 млрд. лв., което е 
половината от бюджета. 
Само през 2018 г. Управля-
ващият орган на ОПОС 
е обявил 9 процедури на 
стойност над 2 млрд. лв. 
Сключените договори 
през изминалата година 
за инвестиции в екологич-
на инфраструктура са 55 
за 850 млн. лв. Изплатени-
те средства по „ОПОС 2014 
– 2020“ към декември 2018 г. 
са над половин милиард лева 
(552 млн. лв.), или 16% от 
бюджета на програмата. 
Това е сериозен напредък, 
тъй като в началото на 
мандата ми те бяха около 
100 млн. лв., или едва 3%.

Мерките в сектори-
те, в които инвестира 
ОПОС – води, отпадъци, 
биоразнообразие и ка-
чество на атмосферния 
въздух, дават реално от-
ражение върху живота на 
българските граждани и 
въпреки че често са непо-
пулярни, резултатите от 
социологическо проучва-
не сочат, че ОП „Околна 
среда“ е разпознаваема за 
76% от гражданите. Това 
я поставя на първо място 
от осемте оперативни 
програми. И през новата 
2019 г. ще положим уси-
лия да продължим напред 
със заложените цели по 
изпълнението на ОПОС, 
така че в този програмен 
период до 2020 г. да няма-
ме нито един загубен лев.

Какво да очакваме в 
сектор „Води“?

Ц ели я т  р е сур с  н а 
„ОПОС 2014 – 2020“ от 3,6 
млрд. лв. вече е достъ-
пен за бенефициентите, 
като най-голяма част от 
инвестициите е именно 
в сектор „Води“. Там оч-
акваме консолидираните 
ВиК оператори да пода-

ват предложения. Целта 
ни е с реализирането на 
обектите в рамките на 
следващите 5 години да 
постигнем много по-ви-
соко ниво на пречистване 
на питейните и отпадъч-
ните води. С изпълнение-
то на тези проекти ние 
не само ще отговорим на 
европейските критерии, 
но ще осъществим и най-
важната цел – подобрява-
не качеството на живот 
на българските граждани.

Докъде стигна ра-
ботата по доизгражда-
нето на регионалните 
системи за управление 
на отпадъците в общи-
ните, които трябва да 
изпълнят задълженията 
си за закриване и рекул-
тивация на  старите 
сметища?

На първо място ус-
пяхме да излезем от за-
плахата за наказателна 
процедура за старите об-
щински депа. За периода 
от 2009 г. до 2018 г. е пре-
кратена експлоатацията 
на всички 140 сметища, 
които не отговарят на 
нормативните изисква-
ния. Към момента имаме 
изградени 51 регионални 
системи на територията 
на цялата страна, които 
напълно отговарят на 
нормите и са въведени в 
експлоатация. Предстои 
да бъдат завършени по-

следните 3 регионални 
системи – в Благоевград, 
Бяла и Дупница.

Как върви изпълнение-
то на Инвестиционна про-
грама „Минерални води“? 
Какви са постигнатите 
резултати по нея?

Пилотната й схема е 
в подкрепа на общините 
за ефективно използване 
на ресурсите от минерал-
ни води и е на Национал-
ния доверителен екофонд 
(НДЕФ) .  Одобрени са 
проектите на 9 общини 
– Разлог, Полски Тръмбеш, 
Велинград, Бургас, Сапа-
рева баня, Септември, 
Панагюрище, Минерални 
бани и Берковица. Мер-
ките, които са заложени, 
включват реконструк-
ции на съществуващи и 
строителство на нови 
водопроводи, ремонт на 
помпени станции,  ре-
зервоари, изграждане на 
санитарно-охранителни 
зони и др. Отделните об-
щини са на различен етап, 
но мога да кажа, че проек-
тите на Полски Тръмбеш 
и Минерални бани са за-
вършени. Във Велинград, 
Панагюрище и Берковица 
строителните дейности 
са реализирани, като пла-
щанията са в процес на 
подготовка. Проектът на 
Разлог също е в напреднал 
етап – СМР приключват. 
В Бургас и Сапарева баня 

започва изпълнението на 
заложените мерки. Пред-
стои да стартира рабо-
тата и в Септември.

След реализацията 
на всички тези пилотни 
обекти през 2019 г. ще 
се направи цялостен ана-
лиз. Според резултатите 
НДЕФ ще ни представи 
предложение за началото 
на редовната програма. 
Тогава ще знаем и с какъв 
финансов ресурс ще раз-
полагаме за инвестиции 
в други общини, които ще 
почерпят от опита на 

първите 9 с успешни про-
екти. Според данните на 
екофонда и запитванията 
от страна на местните 
власти виждам, че инте-
ресът към „Минерални 
води“ е много голям.

Кръговата иконо-
мика е един от приори-
тетите, по които ра-
ботите, но като че ли 
в България темата все 
още не е толкова попу-
лярна. Какво е вашето 
мнение?

Неведнъж съм казвал, че 

природата е най-добрият 
пример за кръгова икономи-
ка. В нея думите „отпадък” 
и „непотребно” не същест-
вуват. В природата всяко 
нещо, което е ненужно за 
някого, е полезно за другиго. 
Основната идея на кръго-
вата икономика е изграж-
дането на модел, при който 
влагането на ресурсите и 
изтичането на енергията 
да бъдат сведени до мини-
мум. За да постигнем тази 
цел, трябва да променим 
мисленето си за йерархия-
та на отпадъците. Първо-

Благодаря на Камарата на 
строителите в България за доброто 
и конструктивно сътрудничество 
през 2018 г.

Над 106 млн. лв. е инвестицията в „Проект за рехабилитация на ВиК мрежата с изграждане 
на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за Асеновград”. Безвъзмездната 
финансова помощ, предоставена по „ОПОС 2014 – 2020“, е в размер на 80 млн. лв. Съоръжението, 
разположено на площ от 50 декара, е едно от най-големите в България
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На последното за 2018 г. заседание 
на Съвета на Европейския съюз по окол-
на среда министър Нено Димов пред-
стави позицията на България по дълго-
срочната визия  на ЕС за неутрална по 
отношение на климата икономика. Той е 
посочил, че Стратегията представля-
ва подходяща база за провеждането на 
задълбочена и всеобхватна дискусия на 
всички нива. Водещи принципи за наша-
та държава са разходоефективността, 
отчитането на националните специ-
фики, техническата неутралност, и не 
на последно място, справедливият пре-
ход. Нено Димов е заявил, че България 
поддържа позицията си и категорично 
не приема по-нататъшна ревизия или 
увеличаване на амбицията на ЕС по 
отношение на установените цели до 
2030 г. В допълнение министърът е под-
чертал, че държавите членки следва да 
имат достатъчен марж при залагане 
на дългосрочните си политики, за да 
се гарантира отчитането на нацио-
налните особености, енергийния микс, 
потенциала за намаление на емисиите 
в различните сектори, икономическото 
развитие, инвестиционния климат и со-
циалния ефект от планираните мерки. 

Съветът е постигнал и частичен 
общ подход по предложението за Регла-
мент за създаване на Програма LIFE за 
финансиране на дейностите в област-
та на околната среда и климата за про-
грамен период 2021 – 2027 г. Основна 
цел на програмата е да допринесе за 

прехода към чиста, енергийноефек-
тивна и нисковъглеродна икономика. 
За България е изключително важно да 
бъде подпомогнато постигането на 
географски баланс при прилагането на 
програмата.

Министрите са договорили и общ 
подход по предложението за Регла-
мент за определяне на стандарти за 
въглеродни емисии от нови тежкото-
варни превозни средства. Дискутирани 
са заложените цели за намаляване на 
емисиите, механизмът за стимулиране 
на нулево и нискоемисионни автомоби-
ли, както и предвиденият през 2022 г. 
преглед на постигнатото. Очаква се 
новото законодателство да доприне-
се за понижаване на емисиите на CO

2
 

от тежките превозни средства в съ-
ответствие с изискванията на поли-
тиката на ЕС по климата и Парижкото 
споразумение, както и за намаляване на 
замърсяването на въздуха. Документът 
насърчава внедряването на нови техно-
логии, понижаващи разхода на гориво.

то, което се поставя като 
приоритет в кръговата ико-
номика, е даден продукт да 
бъде направен така, че да 
се предотврати до мини-
мум образуването на отпа-
дък от него. Втората цел е 
животът на продуктите да 
бъде възможно най-дълъг и 
те да могат да се ремонти-
рат. Третата стъпка е бок-
лукът да се превърне в суро-
вина за нови продукти или за 
производство на енергия. И 
накрая на този процес да не 
остане нищо за депониране, 
или съвсем малко. 

Ако се следва тази йе-
рархия, целите, които си 
поставя ЕС – да постигне 
10% депониране, се впис-
ват идеално в концепция-
та за кръгова икономика. 
До момента човечество-
то мисли линейно – суро-
вина, производство, про-
дукт, употреба, отпадък. 
Едва от няколко години 
започнахме да мислим, 
условно казано, в няка-
къв кръг – как отпадъкът 
всъщност може да бъде 
суровина. За да бъде про-
менено мисленето и да 

бъде постигнат устой-
чив ефект, трябва да се 
промени образованието 
на децата и културата 
на всеки отделен граж-
данин. И това е голямото 
предизвикателство – не 
в написването на опре-
делен закон, не в прилага-
нето на конкретна ино-
вация, които безспорно 
са много важни, а в това 
от наслагваното от хи-
лядолетия праволинейно 
мислене да минем към но-
вото, което да бъде наша 
основа през следващите 

хилядолетия.

Бернската конвенция 
отхвърли претенциите 
на зелени организации 
срещу ОВОС за лот 3.2 на 
магистрала „Струма“. 
Какво обаче губим от 
обжалването на не един 
и два проекта в област-
та на околната среда? И 
може ли да се каже, че ра-
ботата по екологичните 
процедури там е приклю-
чила?

Преди да ви отговоря 
конкретно за АМ „Стру-
ма“, ще ви посоча, че тази 
година възложихме на Ин-
ститута за пазарна ико-
номика да направи анализ 
на разходите и загубите 
от забавяне или отмяна 
на инвестиционни на-
мерения, включително и 
пропуснати ползи заради 

обжалване и нереализи-
ране на договори за десе-
тгодишен период. Оказа 
се, че те са огромни – от 
порядъка на 1 млн. лв. на 
ден губим само от заба-
вянето на инвестиционни 
проекти. Общо загубите 
от спирания и обжалва-
ния се изчисляват в ми-
лиарди.

Направени са и прибли-
зителни изчисления от-
носно пътнотранспорт-
ните произшествия за 
последните пет години. 
Според общата статис-
тика загиналите на ав-
томагистрали са 3 пъти 
по-малко от тези на пър-
вокласни пътища. Забавя-
нето на строителството 
на автомагистралата 
през Кресненското дефи-
ле и на магистралите по 
други подобни пътни учас-
тъци има не само иконо-
мическо измерение, но е 
и загуба на човешки жи-
воти, която трудно може 
да се оцени. За магистра-
ла „Струма“ забавянето 
е най-дълго – 12 години. 
През всяка една от тях в 
дефилето загиват между 
5 и 10 души. При наличие 
на скоростно шосе те 
биха били поне три пъти 
по-малко. Според данни-
те от проучването, ако 
изобщо допуснем, че чо-
вешкият живот може да 

бъде възмезден или изме-
рен в пари, то щетите 
от смъртта на пътя в 
този участък достигат 
до 110 млн. лв. за десе-
тгодишен период, или 11 
млн. лв. на година. Така че 
аз приветствам решение-
то на Бернската конвен-
ция, което се основава на 
разума и баланса между 
опазването на околната 
среда и икономическото 
развитие, към което се 
стремя още от началото 
на мандата си.

Имате „гигантски 
слалом“ и с казуса „Бан-
ско“. Министър Димов, 
как ще стигнете до фи-
нала? 

Да, всъщност срав-
нението с  гигантски 
слалом е добро, защото 
очевидно по пътя към 

финализирането му има 
много трудни за прео-
доляване препятствия. 
Казусът е сложен и вече 
няколко правителства 
не могат да стигнат до 
окончателно решение. 
В момента в правител-
ството обсъждаме въз-
можността да привлечем 
авторитетен междуна-
роден консултант, кой-
то да направи анализ на 
концесионния договор с 
„Юлен“ за ски зона Банско 
и да предложи конкретни 
решения.

Наскоро с министрите 
на икономиката и на ту-
ризма Емил Караниколов 
и Николина Ангелкова се 
срещнахме с Марк Жирар-
дели, който заради медий-
ния интерес оповести, 
че е 100% собственик на 
мажоритарния акционер в 
„Юлен“ АД „Т.А.К. Сървисиз 
Лимитед“. На срещата 
бяха обсъдени концесион-
ният договор и необходи-
мостта от изграждане 
на втори кабинков лифт 
в курорта. Знаете, че се 
водят преговори за из-
менение и допълнение на 
договора за концесия с 
„Юлен“ АД, за което съм 
упълномощен от Минис-
терския съвет. С промя-
ната трябва да бъдат 
изчистени неяснотите с 
границите на концесион-

ната територия на ски 
зоната, да се промени и 
увеличи концесионното 
възнаграждение, както и 
да се заложат санкции при 
нарушение на екологично-
то законодателство. На 
срещата г-н Жирардели 
заяви, че е упълномощил 
мениджмънта на „Юлен“ 
АД да води преговори по 
поставените теми и да 
се намерят решения за 
бъдещото развитие на 
Банско. Така че продължа-
ваме напред в слалома.

Но извън конкретните 
измерения на казуса „Бан-
ско“, тук става въпрос 
изобщо за развитието на 
зимния туризъм в Бълга-
рия, който има огромен 
потенциал. Защото ако 
не е Банско, утре същи-
ят проблем ще се появи 
за всеки инвестиционен 
проект в тази сфера. Ние 
най-накрая трябва да си 
дадем сметка искаме ли 
развитието на регио-
ните да се ръководи от 
интересите на местни-
те хора, за да се подобри 
техният поминък, дохо-
ди и качество на живот 
в здравословна и чиста 
околна среда, или ще се 
водим от политическите 
амбиции на малка група 
хора, изповядващи идеоло-
гия, близка до неомаркси-
зма. Разбирате, че говоря 
за нещо фундаментално, а 
именно за сблъсъка между 
две идеологии – консерва-
тивната и либералната. 
Зелените не подбират 
политически средства, за 
да реализират идеология-
та си. Всъщност това са 
хора, които се опитват 
по всякакъв начин да са-
ботират модернизацията 
на българската държава. 

Екологията има два 
подхода – консерватив-
ния и либералния. Кон-
сервативният се базира 
на това, че човекът, се-
мейството, местната 
общност са приоритет. 
Алтернативата е идеоло-
гия, която се противопос-
тавя на икономическото 
развитие и модерниза-
цията. Самата Европа е 
изправена пред този фун-
даментален избор, който 
ще определи коя посока 
ще се поеме. Ако искаме 
да я запазим като силен 
играч – да отдадем на об-
ществата това, което е 
тяхно право.

Какво ще пожелаете 
на българските строи-
тели за новата 2019 г.?

Искам да се обърна с 
пожелание за много спор-
на и градивна 2019 г. към 
всички строители в стра-
ната ни. Благодаря на Ка-
марата на строителите 
в България за доброто и 
конструктивно сътрудни-
чество през 2018 г. и се 
надявам, че ще продължим 
в този дух и занапред. 

Министър Нено Димов проследи изпълнението на дейностите по интегрирания проект за 
водния цикъл на Враца. Общата инвестиция по проекта е почти 115 млн. лв., от които над 
80 млн. лв. са осигурени по ОПОС

Кметът на Бургас Димитър Николов и министър Нено Димов 
подписват договора за изграждане на анаеробна инсталация за 
разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на 
общините Бургас, Несебър и Поморие. Съоръжението е с капацитет 
за рециклиране 30 652 т годишно. Общият размер на инвестицията 
е над 37,4 млн. лв., от които 29,4 млн. лв. са от ОПОС
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Звезда Кошничарова, 
ОП на КСБ – Сливен 

В община Сливен дейностите по капи-
таловата програма за 2018 г. приключиха 
успешно. Бяха извършени ремонт на улич-
ната мрежа, на читалища и детски гради-
ни, изграждане на спортни съоръжения. В 
община Нова Загора се обновиха шосета, 
тротоари и площадки. Изградиха се нови 
велоалеи.

По Националната програма за енер-
гийна ефективност на многофамилните 
жилищни сгради (НПЕЕМЖС) са проведени 
процедурите за избор на изпълнител и са 
сключени договори за саниране на 12 блока 
на стойност 11 925 000 лв.

В Нова Загора по НПЕЕМЖС вече са 
въведени в експлоатация 11 здания. Об-
щата сума на разплатените дейности по 
обследването, строителния и инвести-
торски надзор, както и на СМР, възлиза 
на 9 724 000 лв. В Твърдица са санирани 2 
жилищни сгради за 3 070 000 лв.

В изпълнение на инвестиционната 
програма на общината в Сливен завърши 
строителството на обект „Кръгово кръс-
товище на Розова градина”, за който бе 
осигурено финансиране от 3 млн. лв. Ос-
новният ремонт на пътищата на селата 
от общината за 1 млн. лв. също е изпълнен 
успешно.

По Оперативна програма „Региони в 
растеж 2014 - 2020“ (ОПРР) беше реализи-
ран проект за подобряване на градската 
среда. За общо 2 199 911 лв. бяха благоус-
троени двата бряга на р. Асеновска, както 
и кв. „Република”. 

В момента вървят процедури за избор 
на изпълнител за 19 жилищни блока, като 
се очаква в кратък срок да започне сани-
рането им. От държавния бюджет беше 
осигурено финансиране за 1,8 млн. лв. за 
обект „Ремонт и рехабилитация на бул. 
„Хаджи Димитър”. В момента се извършва 
проектирането, след което ще преминем 
към избор на изпълнител. 

По ОПРР е в ход и реализацията на про-
екта за интегриран градски транспорт за 
14 525 000 лв. Завършен е ремонтът на ав-
тобусното депо. Предстои изграждането 
на 16 нови спирки и обновяване на остана-
лите 143. По отношение на образовател-
ната инфраструктура ще бъде направен 
основен ремонт на четири детски градини 
за 5 290 433 лв. За три от тях вече са из-
готвени проекти и предстои избор на из-
пълнители.

Приоритет в работата на ОП на КСБ 
– Сливен, за 2019 г. е адекватно да реаги-
раме на проблемите на фирмите членове. 
За тази цел през тази година сме предви-

дили срещи с общинското ръководство. 
Планираме и изнасянето на презентации 
на компании, производители и вносители, 
свързани с иновациите в строителството. 
Важно за нас е и подпомагането на фирми 
чрез организирането на курсове съвместно 
със „Строителна квалификация“ ЕАД. Рад-
ваме се, че с всяка година броят на желае-
щите да участват в тях се увеличава. 

Имаме традиция и в сътрудничест-
вото ни със Сливенската професионална 
гимназия по строителство и геодезия „Арх. 
Георги Козаров”. Надяваме се, че по този 
начин ще съдействаме на фирмите в на-
шия регион в намирането на квалифицира-
на работна ръка, а едновременно с това и 
ще подпомогнем училището да върне ста-
рия си авторитет. Голяма част от нашите 
строители предприемачи са възпитаници 
именно на това учебно заведение. Смятам, 
че учениците трябва да се насърчават да 
развиват уменията си, които да им дадат 
възможност да се адаптират по-лесно към 
промените на пазара на труда, което от 
своя страна ще улесни прехода от образо-
вание към заетост и ще помогне за нама-
ляване на младежката безработица. Обез-
людяването на градовете и изтичането на 
професионална и квалифицирана работна 
ръка към по-големите градове доведе до 
недостига на кадри в повечето отрасли. 

Поддържаме добри отношения с кмета 
Стефан Радев и неговите заместници. 
Близко сътрудничество имаме и с местни-
те структури на Камарата на архитекти-
те в България и Камарата на инженерите в 
инвестиционното проектиране, както и с 
Областния информационен център в града. 

Правим всичко възможно за намаляване 
на сивия сектор в строителството, а от-
там и за подобряване на бизнес климата 
в Сливен.

За 2019 година пожелавам на строите-
лите много здраве, лични и професионални 
успехи. 

Инж. Таня Каменова, председател на ОП на КСБ – Перник:

Георги Стоянов, председател на ОП на КСБ – Сливен: Инж. Светослав Борисов, председател на ОП на КСБ – Кюстендил:

Мартин Славчев

Най-значимите проекти, ре-
ализирани на територията на 
област Перник през 2018 г., бяха 
три по Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 - 2020“ 
(ОПРР) – реконструкцията на 
моста над р. Струма за 324 
хил. лв., благоустрояването на 
кв. „Тева“ за 499 хил. лв. и изграж-
дането на парк в местността 
Войниковец за 1,207 млн. лв. 

През 2018 г. изцяло бяха 
ремонтирани две детски гра-
дини – „Изворче“ и „Миньорче“. 
Общата стойност на обек-

тите бе 1 млн. лв. Изградиха 
се две нови спортни площадки 
в кварталите „Драгановец“ и 
„Проучване“ за около 300 хил. лв. 
Ремонтираха се и няколко улици. 
Приключи рехабилитацията на 
канализацията в Батановци и 
в кв. „Могиличе“. Почти всички 
изброени проекти бяха изпълне-
ни от местни фирми. Санирани 
бяха 42 блока по Националната 
програма за енергийна ефек-
тивност на многофамилните 
жилищни сгради. Това промени 
положително облика на града. 

През 2019 г. по ОПРР ще 
бъдат обновени 13 многофа-

милни жилищни сгради за общо 
4 млн. лв. В кв. „Тева“ ще се из-
гради социален дом с капаци-
тет 100 души на стойност 
1,771 млн. лв. В Перник, както и 
в повечето по-големи градове в 
страната, е необходимо да се 
облекчи движението по пътища-
та. За целта ще бъдат постро-
ени две нови кръгови кръстови-
ща. Едното ще е в кв. „Изток“ 
за 1,9 млн. лв., а другото – в 
кв. „Иван Пашов“, за 2,2 млн. лв. 
Също така ще се рехабилити-
рат ул. „Граово“ и ул. „Софийско 
шосе“, ще се направи подход 
към града при „Марина бара“ от 

външноградската магистрала. 
Като цяло можем да кажем, че в 
Перник през 2019 г. ще се строи. 

През новата година ОП на 
КСБ – Перник, ще продължи 
своята работа. Опитваме се да 
помагаме на фирмите членове. 
Провеждаме обучителни курсо-
ве съвместно с дружеството 
на КСБ „Строителна квалифика-
ция“ ЕАД. Именно в тази насока 
ще са нашите основни приори-
тети. 

Бих искала да поздравя пер-
нишките строители, да им по-
желая много работа и нови ус-
пехи. 

Роза Никова,
ОП на КСБ - Кюстендил

Най-значимите обекти в областта 
бяха по Оперативна програма „Региони 
в растеж 2014 - 2020“ (ОПРР) - облаго-
родяване по поречието на р. Банщица в 
центъра на Кюстендил, изграждане и 
възстановяване на зона за отдих око-
ло парк „Галерията“, както и детско 
заведение в дневен център за деца с 
увреждания по проект „Подобряване на 
социалната инфраструктура в Община 
Кюстендил – гарант за устойчив модел 
за деинституционализация“. В момента 
по ОПРР се довършва административ-
ната сграда на община Кюстендил. По 
проект на Министерството на младе-
жта и спорта се изгражда пистата на 
стадион „Осогово“. Пак по ОПРР се до-
вършва Центърът за работа с деца на 
улицата. 

В съседните общини по-големи про-
екти са рехабилитация на вътрешната 
улична мрежа в Дупница. Там е подме-
нена канализационна мрежа в отделни 
участъци, приключват монтажните ра-
боти по „Главни канализационни клонове 
2 и 3 и прилежащите им мрежи“ и „Ка-
нализационни клонове 4 и прилежащите 
им мрежи“ в жк „Бистрица“. Завършен е 
Центърът за настаняване от семеен 
тип за деца. Тече реконструкция, обо-
рудване и обзавеждане на сградата на 
ОДЗ „Дружба“, гр. Бобов дол, по проект 
за 1 324 033 лв.

През 2019 г. строителният бранш 
разчита на Националната програма за 
енергийна ефективност на многофа-
милните жилищни сгради. Нагласите 
са за повече инфраструктурни поръчки. 
Строителният сектор очаква да бъдат 
отпуснати около 2,5 млрд. лв. по търго-

ве от европейски програми до края на 
настоящия период. Една сериозна част 
от тях са по ОПРР. Предстоят големи 
проекти в жп инфраструктурата, фи-
нансирани от ОП „Транспорт и транс-
портна инфраструктура 2014 – 2020”, а 
Министерството на околната среда и 
водите би трябвало да обяви поръчки за 
над 1 млрд. лв. в сектор „Води”. 

През настоящата година усилията 
на ОП на КСБ – Кюстендил, ще са насо-
чени към реализацията на приетите ос-
новни насоки за дейността, както и към 
осъществяването на главната функция 
на Камарата – да защитава правата 
и интересите на своите членове, на 
потребителите на строителни услуги 
и на бранша. Много беше сторено, но 
още повече има да се върши – най-вече 
за необходимостта от промяна на ми-
сленето в посока комуникация с общин-
ските власти и с учебните заведения, 
предлагащи висше или средно техниче-
ско строително образование. Област-
ното представителство продължава 
успешно работата си по изготвяне на 
статистически анализи и прогнози по 
макроикономически показатели на сек-
тора, анализи на обществените поръчки 
в строителството. 

Ще поставим на вниманието на ком-
петентните органи проблеми, отнасящи 
се до бранша. Планираме две работни 
срещи на теми „Състояние и развитие 
на строителния бранш в област Кюс-
тендил“ и „Стратегическа координа-
ционна дискусия с представители на 
различни институции”. През 2019 г. ще 
продължим с организирането на задъл-
жителните обучения по безопасност и 
здраве в строителството. Тези събития 
са и възможност за колегите да обсъдят 
полезни въпроси от практиката.

Снимки личен архив
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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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В процес на реализация са 528 проекта за над 2,505 млрд. лв. 

В началото на годината вестник „Строител“ стартира традиционното представяне на направеното досега и предстоящото по про-
грамите, финансирани със средства от Европейския съюз, касаещи строителния бранш. Изданието изпрати запитване до Управляващите 
органи (УО) и се обърна за коментар към ръководителите за постигнатото до този момент, както и за бъдещите предизвикателства 
пред програмите. В настоящия брой публикуваме официално предоставена информация от УО на ОП „Региони в растеж 2014 – 2020“.

Емил Христов

Изпълнението на про-
ектите по Оперативна 
програма „Региони в рас-
теж 2014 – 2020“ (ОПРР) 
протича динамично. По 
данни на Управляващия 
орган (УО) в процес на 
реализация са 528 до-
говора с общ размер на 
предоставената безвъз-
мездна финансова помощ 
2,505 млрд. лв., или 83% от 
бюджета на програмата, 
които са в ключов етап. 
Към настоящия момент 
окончателно са приключе-
ни 57 проекта. Основната 
цел на УО в края на 2018 г. 
е била да се отчетат мак-
симален обем от разходи 
и постигнати индикатори 
за продукт по обектите в 
изпълнение. По отношение 
постигането на междин-
ните цели основен риск 
и предизвикателство са 
били бюджетните сред-
ства за финансиране чрез 
нисколихвено кредити-
ране посредством фонд 
посредниците за общо 
370 млн. лв. и проектите 
за деинституционализа-
ция за деца и възрастни. 
От началото на сегашния 
програмен период УО на 
програмата е обявил 16 
процедури за предоста-
вяне на грантово финан-
сиране на обща стойност 
над 3 млрд. лв. С тези 
през 2018 г. са достигна-
ти 100% от бюджета на 
програмата за кандидат-
стване. 

През миналата година 
от Европейската комисия 
са одобрени двата големи 
проекта, включени в рам-
ките на ОПРР. Първият 
е за интегриран градски 
транспорт на Столич-

ната община с общ ре-
сурс от над 125 млн. лв., 
от които 107,3 млн. лв. 
безвъзмездна финансова 
помощ (БФП). Вторият е 
за Министерство на здра-
веопазването за модерни-
зация на системата за 
спешната медицинска по-
мощ в България с бюджет 
от над 163,5 млн. лв. БФП. 
Според УО по програмата 

не е предвидено одобря-
ване на други големи про-
екти, което обосновава 
една положителна оценка 
за изпълнението й към на-
стоящия момент.

Към 28 декември 2018 г. 
разплатените средства  
по ОПРР възлизат на  
1 141 391 636,51 лв., 

което представля-
ва 46% от договорените 
средства по програма-
та, а сертифицираните 
разходи са в размер на 
447 597 946,48 лв. (18% от 
договорените средства). 
Към края на 2018 г. са при-
ключили дейностите по 
192 проекта, като в етап 
на окончателно отчитане 
и разплащане от УО са 135 
от тях. Приключени и окон-
чателно разплатени са 
57 проекта на стойност 
50,7 млн. лв. Най-много от 
финализираните са тези 
за повишаване на енергий-
ната ефективност на об-
ществени сгради. Очаква 
се през 2019 г. да бъдат 
завършени над 300 обекта.

В рамките на 2019 г. се 
предвижда да стартира 
изпълнението на приходо-
носни проекти, 

оценени от фонд по-
средниците, както и да 
продължи реализирането 

на инвестиционните про-
грами на територията 
на 39-те големи града на 
страната. Предстои да 
започне реализацията на 
дейностите за деинсти-
туционализация на въз-
растни и хора с увреж-
дания, на няколко пътни 
отсечки, както и на мер-
ки за енергийна ефек-
тивност в 28-те града, 
опорни центрове от 4-то 

ниво на националната по-
лицентрична система.

С оглед постигането 
на заложените цели и ре-
зултати УО на ОПРР счи-
та, че е необходимо през 
2019 г. да продължи заси-
леният темп на подава-

не на искания за плащане 
от страна на бенефици-
ентите и отчитането 
на вече приключилите 
обекти и постигнати-
те резултати. В тази 
връзка през 2018 г. са 
били предприети редица 

стъпки от страна на УО 
за ускоряване на процеси-
те на верификация, вклю-
чително предоставяне на 
допълнителни указания и 
разяснения на бенефи-
циентите, провеждане 
на обучения, предоста-
вяне на възможност за 
депозиране на няколко 
искания за плащане през 
системата ИСУН 2020 и 
др. Въпреки това, пред-

вид че процесът на свое-
временна верификация е 
свързан с получаването 
на коректно изготвена и 
окомплектована отчет-
на документация, от УО 
считат, че бенефициен-
тите следва да бъдат 

по-стриктни при подава-
нето на документи по ис-
кания за плащане с оглед 
минимизиране на необхо-
димостта от връщане за 
преработка и допълване 
на вече депозирана доку-
ментация. 

Модернизация на транспорта в 39 големи града

Рехабилитация на път II-29 Добрич – Генерал Тошево

Реконструирани със средства от „ОПРР 2014 - 2020“ градски пространства в Ямбол

Обновеният със средства от ОПРР парк „Детски кът“ в Горна 
Оряховица

Чрез програмата се повишава енергийната ефективност на 
публичната инфраструктура и на жилищния сектор

Предоставените данни 
са към 28 декември 2018 г.
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Деница Николова, зам.-министър на регионалното развитие и 
благоустройството, ръководител на УО на ОПРР:

Г-жо Николова, как оценява-
те изпълнението на ОПРР? До-
волна ли сте от резултатите 
до момента?

С удовлетворение мога да 
отбележа, че 2018 г. беше труд-
на и сложна, но въпреки това из-
ключително успешна година за 
оперативната програма. Някои 
от основните ни постижения 
през периода са: обявяването 
на 100% от бюджета за кан-
дидатстване, постигнатите 
46% разплатени средства от 
договорения ресурс в размер на 
1 141 391 636,51 лв., двата ни 
одобрени големи проекта от Ев-
ропейската комисия (ЕК) в под-
крепа на градския транспорт на 
Столичната община и рефор-
мата в спешната медицинска 
помощ, намаляването на риско-
вете в изпълнението, свързано 
с проведени преговори с ЕК, и 
последваща промяна в ОПРР. 
Дали мога да бъда доволна от 
постигнатото – със сигурност 
отговорът ми е положителен!

През годината преминахме 
през доста тежки и трудни мо-
менти, свързани както с прео-
доляване на чисто администра-
тивни пречки за облекчаване 
или ускоряване на процесите по 
изпълнение на проектите, така 
и с управленски предизвикател-
ства, като например промяната 
в политическото ръководство 
на министерството. Ако трябва 
леко закачливо да пресъздам по-
стигнатото - равносметката 
е с положителен баланс в полза 
на резултатите за ведомство-
то, но най-вече за хората, които 
ежедневно виждат направеното 
чрез различните ни проекти. 

Естествено, необходимо 
е да отчитаме и критиките. 
С времето хората и граждан-
ското общество показват все 
по-голяма чувствителност и 
нетърпимост към пропуски в ка-
чеството на изпълнение на про-
ектите, проявяват различни ню-
анси на вкус към естетичното 
оформление на градската среда 
и околните пространства. И в 
тази връзка аз смятам, че кога-
то изключим най-големите край-
ности, тези критики създават 
предпоставка за бъдещето, в 
което да сме още по-взискател-
ни при избора на проектни идеи, 
както и към дейностите, които 
ще бъдат изпълнявани от стра-
на на нашите бенефициенти. 

При всички случаи обаче трябва 
да бъдем и балансирани - да сме 
градивни, а не деструктивни, 
да търсим и вървим към добри-
те решения, а не фокусирани и в 
най-малките детайли да губим 
смисъла на цялото. 

Къде трябва да бъдат ус-
корени дейностите и кои са 
рисковите проекти? Какви 
проблеми отчитате? 

Откровено казано, предпочи-
там да не стигаме до пробле-
ми, по-скоро се старая да търся 
решения, които да ни предпазят 
от тях с един критичен прочит 
на рисковете, които са немину-
ема част от ежедневието ми. 
Засега всичко, което е в рамки-
те на нашата компетентност 
като УО, успяваме да го пред-
видим и да потърсим навремен-
ни действия. Рисковете, върху 
които не можем да повлияем до 
момента, са свързани основ-
но с ненавременни дейности 
от страна на изпълнители и 
бенефициенти, както и крайно 
чувствителната среда, в която 
работим. Нашите проекти са 
най-видимите, те имат най-пря-
ко отражение върху живота на 
всички, затова и всякакви фак-
тори, включително и политикан-
стването, влияят върху крайния 
резултат и ефект.

В рамките на УО мога да 
отчета два основни риска до 
средата на годината, но и до 
края на програмния период. Те 
са свързани с изпълнението на 
мерките за финансиране чрез 
комбинирано нисколихвено кре-

дитиране и грантова подкрепа, 
както и изпълнението на соци-
алните мерки – изграждането 
на жилища и изпълнението на 
плана за подкрепа на възраст-
ни хора с психични увреждания 
и умствена изостаналост. 
Изборът на фонд посредници 
в края на 2018 г. дава положи-
телна перспектива за нама-
ляване на първия риск, докато 
мерките, свързани с подкрепа 
на общинския жилищен фонд 
за най-нуждаещите се, имат 
необходимост от много ясна 
и разбираема за хората кому-
никационна стратегия. Ние не 
сме водещи в изпълнението на 
социална политика, но изграж-
дането на инфраструктурата, 
която да предпоставя нейното 
по-ясно фокусиране при изпъл-
нението на различните социал-
ни реформи, е основен елемент. 
Затова и едно от сериозните 
предизвикателства е как да 
провокираме хората и да про-
меним обществената нагласа 
към реализацията на тези дей-
ности и мерки. В решаването 
на тази задача очакваме осно-
вен принос от страна не само 
на Министерството на труда 
и социалната политика, но и на 
всички заинтересовани страни.

Ще се пренасочват ли сред-
ствата от един към друг про-
ект през 2019 г. или до края на 
програмния период? 

Към настоящия момент не 
отчитаме необходимост от взе-
мане на бързи и недотам обмис-
лени решения за пренасочване на 

ресурс. Може би защото пред нас 
не стоят рисковете от автома-
тично освобождаване на сред-
ства или хипотеза на невъзмож-
ност за постигане на определени 
резултати. А вероятно и защото 
започнахме много по-ясно да тър-
сим с ограничените средства 
къде би бил най-голям ефектът 
от една потенциална промяна. 
Със сигурност след средата на 
тази година, когато отчетем 
пред ЕК постигнатите междин-
ни цели по програмата, ще имаме 
по-ясна картина за това къде е 
възможно и при какви условия да 
бъдат пренасочвани ресурси (при 
необходимост). Предвиждаме в 
хода на предстоящите заседа-
ния на Комитета за наблюдение 
да вземем решения за предоста-
вяне на спестените средства 
от вече реализирани проекти на 
наши бенефициенти, както и за 
наличния ресурс след наложени 
финансови корекции. Но тук от-
варям скоба, че трябва обектив-
но да отчетем, че програмата се 
реализира успешно и очаквания-
та, че наши бенефициенти няма 
да се справят с постигането на 
индикаторите по изпълнението 
на инвестиционните си програ-
ми, е минимална. Затова и към 
момента съм по-скоро предпаз-
лива в създаването на необосно-
вани очаквания за прехвърляне на 
ресурси.

Какви стратегически зада-
чи сте си поставили по подго-
товката на проекти за бъде-
щата оперативна програма за 
периода 2021 - 2027 г.? 

Имаме много ясна и важна 
цел за новия програмен период. 
Да погледнем по по-комплексен 
и цялостен начин върху реша-
ването на конкретните нужди 
и проблеми в регионите. За да 
го постигнем, е необходима про-
мяна в нагласите ни за вземане 
на решения за това какви ин-
вестиции могат да доведат до 
икономически растеж в дадена 
територия. 

Местното ниво на въздейст-
вие от инвестициите се очер-
тава да бъде основен приори-
тет в бъдещата програма за 
подкрепа на регионите. Това оз-
начава, че ако до момента наши-
те анализи и прогнози се осно-
ваваха основно на общинските 
мерки за развитие, в бъдеще ще 
търсим взаимодействие между 

всички заинтересовани на по-ви-
соко - регионално ниво. Ще бъде 
насърчено осъществяването на 
интегрирани регионални инвес-
тиции, които постигат ефект 
за по-голяма територия и обхва-
щат по-голяма част от населе-
нието. В сферата на образова-
нието фокус ще има ранното 
детско развитие и областните 
центрове за компетентност, в 
сферата на здравеопазването 
– превантивните мерки, в об-
хвата на икономиката – индус-
триалните паркове, иновациите 
за малките и средните предпри-
ятия, в транспорта - подобря-
ването на свързаността между 
населените места. И за всяка 
една инвестиция ще търсим 
пресечната точка, ефекта за 
икономически растеж и повиша-
ването на заетостта. 

Трябва да подчертая, че ще 
изискваме по-голям синхрон на 
регионалната програма със се-
кторните оперативни програми. 
Ще се опитаме в максимална 
степен да обвържем и възмож-
ностите на трансграничните и 
хоризонтални инструменти за 
финансиране от ЕК с регионал-
ното измерение на въздействие 
и развитие. Градското измере-
ние ще има отново своя фокус, 
но при ограничени възможности 
както по отношение на ресурси, 
така и на брой населени места 
за подкрепа. Най-важният ак-
цент, който предстои да обсъ-
дим и да потърсим най-доброто 
решение, е възможността соци-
ално-икономическите партньо-
ри, неправителствения сектор и 
гражданско общество да бъдат 
включени при вземането на ре-
шения за регионални инвести-
ции и тяхното пряко или допъл-
ващо участие в изпълнението 
на проектите. Това ще бъде и 
основният фокус в работата ни 
с Организацията за икономиче-
ско сътрудничество и развитие, 
както и със Световната банка, 
с които заедно ще концентри-
раме усилията си в следващите 
12 месеца да оформим страте-
гията на бъдещата оперативна 
програма. 

За финал искам преди всичко 
да си пожелаем здраве през но-
вата година, сили да преодоля-
ваме и неочакваното, мъдрост, 
трезвост, зрялост и прагматич-
ност при вземането на решения-
та, които ни предстоят.

Над 43 млн. лв. се инвестират в община Кърджали чрез Оперативна 
програма „Региони в растеж 2014 - 2020“
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Немски инвеститор 
купи общински имот, 
обещава 300 работни 
места 

Белла Сиракова, 
ОП на КСБ - Враца

Кметът Калин Ка-
менов и финансовият 
директор на немската 
компания инвеститор 
„МД Електроник“ ЕООД 
- Вацлав Крал, подписа-
ха договор за покупката 
на имот във Враца, къ-
дето ще бъде изграден 
завод за производство 
на кабели за пренос на 
данни и електронни ком-
поненти. Фирмата при-
добива терена, разполо-
жен между жк „Сениче“ и 
квартал „Кулата“, срещу 

1,4 млн. лв., а цялата ин-
вестиция е 21,5 млн. лв. 
Броят на разкритите 
работни места в нача-
лото ще е 300, като има 
обещания за стартова 
заплата за нискоквали-
фицираните служите-
ли от 1000 лв. Първата 
стъпка обаче е строи-
телството на производ-
ствени, логистични и 
офис сгради.

„Поставяме начало-
то на знакова инвес-
тиция за последните 
30 години в нашия град. 
Нещо повече – това е 
най-голямото вложение 

във Враца след изграж-
дането на  завода на 
торовия гигант „Химко“. 
Благодарение на поло-
жените усилия, добрата 
комуникация и преговори, 
които продължиха пове-
че от една година, вече 
сме на стартова пози-
ция. Нашите партньори 
получиха сертификат за 
инвеститор клас „А“, е 
коментирал кметът Ка-
менов.

Областният управи-
тел Малина Николова оп-
редели събитието като 
най-важното за Враца в 
последните 11 години. 

Агенция „Пътна ин-
фраструктура” стартира 
обществените поръчки 
за избор на изпълните-
ли и строителен надзор 
при реконструкцията и 
изграждането на кръго-
во кръстовище на входа 
на Габрово откъм Велико 
Търново. То ще замени съ-
ществуващото четири-
клонно на ул. „Орловска”, 
която съвпада с първо-
класния път I-5 в града и 
улиците „Търновско шосе”, 
„Лазурна” и бул. „Бойката”. 
С построяването на но-
вото съоръжение ще се 
улесни трафикът на входа 
на областния град и ще се 
повиши безопасността на 
движение в района.

Индикативната стой-
ност на СМР е 1 482 767 
лева без ДДС, а срокът за 
изпълнението - 160 дни. 
Работата включва пола-
гане на нова асфалтова 
настилка, изграждане на 
предпазни ограждения и 

пътна маркировка, поста-
вяне на ново енергоефек-
тивно осветление. Ще 
се възстанови отводня-
ването на платното. Ще 
бъдат обновени трото-
арите, бордюрите и при-
лежащите зелени площи.

Започва проектирането на втора клетка в реги-
оналното депо за битови отпадъци на Добрич. Това 
е съобщил кметът Йордан Йорданов. По думите му 
около две трети от капацитета на първата клет-
ка, която влезе в експлоатация през 2015 г., вече са 
запълнени. Общото събрание на Регионалното сдру-
жение за управление на отпадъците е взело решение 
за разширяване на съоръжението и проектантът е 
избран с обществена поръчка. И новата клетка ще 
бъде с обем 240 000 куб. м отпадъци, посочват от 
общината.

Регионалното депо край с. Стожер обслужва 
190 000 жители от 200 селища в осемте общини в 
Добричка област и шуменската община Никола Коз-
лево. Обектът бе изграден с ресурс от близо 39 
млн. лв. по Оперативната програма „Околна среда 
2014 – 2020”.

Готова е сцената в 
Пловдив за откриването на 
Европейска столица на кул-
турата 2019. Мястото на 
360-градусовото съоръжение 
е избрано, за да се вижда кол-
кото се може по-добре. Хора-
та ще бъдат разположени по 
продължението на бул. „Цар 
Борис III Обединител“, от се-
верната страна на пощата 
чак до началото на „Цар Си-
меоновата градина“, както 
и откъм църквата „Света 
Петка“. 

Строежът започна на 28 
декември под надзора на ар-
тистичния директор на гер-
манската компания Phase7 
Свен Сьорен Байер и техни-
ческия ръководител Щефан 
Фукс. Кулата има 6 нива и 

два подиума от по 100 м. 
Работата по строежа се 
координира между немската 
фирма и представители на 
местните институции. Час-
ти от кръглата сцена бяха 
издигани с кран. Монтирани 
са над 350 прожектора.

Официалната церемония 
стартира на 12 януари, като 
след това програмата про-
дължава с музикални изпълне-
ния, а на различни места по 
центъра ще има съпътства-
щи събития - на пл. „Центра-
лен“ ще има фестивал на хра-
ната, на пл. „Римски стадион“ 
ще бъде открита изложба с 
фрагменти и части от Бер-
линската стена, в квартал 
„Капана“ ще има две сцени за 
музикални изпълнения, както 

и специално издание на „Ка-
пана фест“. На определени 
места ще се раздават топли 
напитки, както и 30 000 одея-
ла и шалове с логото на Плов-
див – Европейска столица на 
културата 2019. Над 1000 
доброволци ще участват в 
реализацията на мероприя-
тията.

С пълно мнозинство Общинският съвет на Ямбол 
гласува решение за поемане на дългосрочен облигацио-
нен заем, с който да се финансират 15 значими обекта 
от техническата и социалната инфраструктура на гра-
да. Предвижда се дългът да бъде в размер до 9 млн. евро 
с 12-годишен период на изплащане и при лихва от 2,5% и 
2 години гратисен период.

Планираните от общината мащабни ремонти 
включват изграждане, реконструкция и модернизация 
на уличното осветление в Ямбол и въвеждане на ви-
део наблюдение в най-невралгичните му точки. Сред 
останалите инфраструктурни обекти са основно об-
новяване на улици в централна градска част в райо-
на на старата автогара, на ул. „Търговска“ до изхода 
на града при обходен път „Изток“, рехабилитация на 
участъци от ул. „Крайречен булевард“, цялостно пре-
устройство на района около ДКЦ – 1, ремонт на учас-
тък от ул. „Преслав“ - от ул. „Тимок“ до кръстовище с 
обходен път „Изток“, и др. Предвижда се също така 
обособяване на няколко големи паркинг зони в цен-
трална част на града с благоустрояване на околните 
пространства, както и изграждането на велоалеи по 
основни пътни артерии.

„От следва-
щ ат а  го ди н а 
Банско  ще се 
радва на новата 
визия на град-
ския парк с езе-
рото. Това ще 
се случи благо-
дарение на ре-
шение на Минис-
терския съвет, 
с което към нас 
бяха насочени 
близо 940 000 
лева. Инвести-
циите в успешни 
региони като Банско се възвръщат многократно“. Това 
е съобщил кметът Георги Икономов. Обектът, за който 
се търси финансиране от 2015 г., ще бъде реализиран 
в последната година на втория мандат на градоначал-
ника. 

Проектът е изключително важен за Банско, тъй 
като се предвижда след ремонта в градския парк да бъ-
дат изнесени някои от сцените на многобройните вече 
фестивали. През зимата старото езеро ще се ползва 
за открита ледена пързалка, а лятото - за разходка с 
водни колела. 

Това е поредният голям общински проект, за който 
кметът Икономов получава подкрепа от държавата в 
рамките на година. На 22 декември 2017 г. бяха преве-
дени близо 1,2 млн. лв. за изграждане на нова детска 
градина с 80 места, която се строи в момента. Други 
554 600 лв. бяха отпуснати с решение на Междуведом-
ствената комисия по бедствия и аварии за подпорни 
стени по поречието на р. Глазне. През август 2018 г. от-
ново от държавния бюджет се получиха 1 млн. лв. целево 
за доизграждането на ул. „Найден Геров” и свързването 
й с околовръстния път. Страницата подготви Елица Илчева
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Ремонтът ще стартира до няколко месеца и 
трябва да приключи в средата на 2020 г. 

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

O б щ и н a  Б y p г a c 
cтap тиpa oбщecтвeнa 
пopъчкa зa изпълнe-
ниeтo нa пpoeкт за 
рeкoнcтpyкция, peмoнт 
и oбнoвявaнe на Kyлтyp-
ния дом на нефтохими-
ка. Пpoeктът щe ce 
peaлизиpa чpeз кoмби-
ниpaнe нa бeзвъзмeзднa 
финaнcoвa пoмoщ oт 
Oпepaтивнa пpoгpaмa 

„Peгиoни в pacтeж 2014 
- 2020“ и cpeдcтвa oт 
бюджeтa нa Бypгac. 

От общината ин-
формират, че с преу-
стройството се цели 
преосмисляне на въ-
трешните простран-
ства, тяхното зони-
ране, осъвременяване 
функционалността на 
помещенията, създа-
ване на условия за дос-
тъпност до отделните 
обекти, оползотворя-
ване на неизползвани 

пространства и обеми, 
реконструкция и обно-
вяване на инфраструк-
турните инсталации и 
технически съоръжения. 
Пpeдвиждa ce cъздaвaнe 
нa нoвa индивидyaлнa 
визия нa сградата и из-
гpaждaнe нa чacтичнa 
нaдcтpoйкa oкoлo глaв-
ния вxoд, къдeтo щe 
ce oбocoбят двe нoви 
мнoгoфyнкциoнaлни зaли 
и oбcлyжвaщи пoмeщe-
ния към тяx. 

Пpoeктнoтo peшe-

ниe  ocигypявa  paз -
нooбpaзни пo гoлeминa, 
виcoчинa и paзпoлoжe-
ниe зaли зa пoлзвaнe 
кaктo oт Kyлтypния 
дoм, тaкa и зa външни 
cъбития. Paзгънaтaтa 
з a c т p o e н a  пл o щ  e 
8645 кв. м. Срокът за 
изпълнение на общест-
вената поръчка е не по-
дълъг от 420 календар-
ни дни от подписване 
на договора, а оферти 
могат да се подават до 
19 февруари. 

Готов е идейният про-
ект за изграждането на 
спортен комплекс в По-
морие. Сградата, чиято 
форма ще напомня на чай-
ка, ще бъде разположена 
край брега върху терен 
от 30 дка в района на би-
вшата жп гара. Простран-
ството е логичен завър-
шек на крайморската алея 
и естествена връзка меж-
ду двете части на града. 

Енер го е ф е к т ив н а , 
сградата е проектирана 
така, че не само да раз-
вива спорта в града, но и 
да се превърне в причина 
за развитие на околните 
парцели. Местната власт 
се надява, че изграждане-
то на подобен, посещаван 
ежедневно обществен 

център, може да привле-
че и допълнителни инвес-
тиции в района, което е 
естественият процес на 
развитие на урбанизирани-
те зони.

За начина, по който 
да изглежда уникалната 
сграда, проектантите се 
вдъхновяват, след като 
стилизират два емблема-
тични за Поморие образа 
– на чайката и на вълна-
та. Покривът е оформен 
като птица в полет, като 

под едното й крило ще има 
многофункционална спорт-
на зала със съблекални и 
технически помещения, а 
под другото – плувен ба-
сейн. Между тях е предви-
дено общо пространство, 
играещо ролята на разпре-
делително фоайе. Амбици-
озният проект включва 
изграждане на паркинги и 
облагородяване на околно-
то пространство с дет-
ски площадки, зеленина и 
търговски обекти. 

Започва изграждането на 
нови водопроводи по част от 
трасето на републиканския път 
Силистра - Добрич - Оброчище. 
Това съобщиха от пресцентъра 
на община Добрич. ВиК мрежата 
ще бъде реновирана в участъка 
от пътя, който Агенция „Пътна 
инфраструктура” ремонтира.

Обществена поръчка за 
строителните работи е обя-
вена и от нея е видно, че се 
планира да бъде изграден нов 
водопровод с дължина 1120 м в 
с. Бранище. Изпълнителите ще 
трябва да направят в селището 
и повече от 50 водопроводни 
отклонения към сгради, ще мон-

тират пожарни хидранти и спи-
рателни кранове. Прогнозната 
стойност на дейностите е за 
близо 177 хил. лв.

В рамките на инвести-
ционния проект ще бъдат по-
ложени и нови водопроводи в 
селата Батово - 964 м за около 
155 000 хил. лв., и в Славеево - 
790 м за не повече от 116 615 лв. 
Има изискване строителството 
да се извърши без изкопи, чрез 
хоризонтално управляемо сонди-
ране, за да се спести време и 
да се намали количеството на 
строителните отпадъци. Общи-
ната очаква да получи оферти-
те на кандидатите до 16 януари.

Община Балчик  ще 
вложи около 1 246 000 лв. 
в благоустрояването на 
крайбрежната алея, коя-
то свързва архитектур-
но -паркови я  комплекс 
„Двореца“ с културно-ин-
формационния център 
„Мелницата“. Финансира-
нето е осигурено по Про-
грамата за трансгранично 
сътрудничество INTERREG 
V-A „Румъния - България 
2014 - 2020“. В рамките 
на проекта „Синергия на 
природата и културата 
- потенциал за развитие 
на трансграничния реги-
он“ ще бъде изградена и 
нова велоалея край брега. 
В отделни участъци ще 
бъдат положени гранит-
ни плочи и асфалтобето-

нова настилка, ще бъдат 
възстановени предпазни и 
отводнителни съоръжения 
по алеята. 

Общината вече обяви 
публично състезание за 
избор на изпълнител на 

строителните работи. 
Прогнозната стойност на 
дейностите е 1 246 721 лв. 
без ДДС. Предложения се 
приемат до 25 януари, а 
офертите ще бъдат от-
ворени на 28 януари.

Кметът на Сандан-
ски Кирил Котев от-
чете третата година 
от мандата си. Това 
съобщиха от пресцен-
търа на общината. 
Той е подчертал, че 
приоритетите са били 
подобряване на обра-
зователната инфра-
структура, благоус-
трояване и изграждане 
на по-добра среда за 
туризъм и спорт. Об-
новени и реконструи-
рани са голяма част от 
детските заведения не 
само в Сандански, но и 
по селата. Освен сани-
ране, подмяна на догра-
ми и всички останали 
мерки за енергийна 
ефективност, финан-
сирани по оперативни 
програми, със средства 
от общинския бюджет 
детските заведения 
са подновени и отвъ-
тре. Ремонтирана е 
сградата на ДГ „Първи 
юни”, разширен и об-
новен е филиал „Лилия” 

към ДГ „Здравец” с ка-
пацитет от 150 деца. 
Реконструирани и мо-
дернизирани са Земе-
делска професионална 
гимназия „Климент Ти-
мирязев”, II ОУ „Христо 
Смирненски” и ПГ „Яне 
Сандански”, както и 
учебни класни стаи в 
ОУ „Кирил и Методий”, 
с. Дамяница. Реновиран 
е Домът на културата 
в Сандански, като по-
добренията са в голе-
мия салон, където са 

направени въртяща се 
сцена и падаща оркес-
трина. Ремонтирани са 
репетиционната „Огле-
дална зала”, гримьорни 
и санитарни помеще-
ния, нов облик имат 
градската библиотека 
и читалня. Киното е 
модернизирано, попра-
вени са покривите на 
читалище „Отец Паи-
сий 1927”, с. Левуново, 
и читалище „Просвета 
1935”, с. Катунци.

В сферата на бла-

гоустройство на град-
ската среда е отче-
тено обновяване на 
частни и обществени 
сгради. Ремонтиран е 
околовръстният път 
- ул. „Стефан Стам-
болов”, включително с 
изграждане на първото 
кръгово кръстовище 
в града. Изградена е 
Северна околовръстна 
дъга, направено е ново 
озеленяване на площад 
„България” и бул. „Тодор 
Каблешков”. В градския 
парк „Свети Врач” са 
реновирани водните 
каскади и огледала, за-
купена е и техника за 
поддръжка на зелените 
площи. Направена е пър-
ва копка за изграждане 
на нова многофункцио-
нална спортна зала, за-
почнал е втори етап от 
ремонтните дейности 
на лекоатлетическата 
писта. Извършват се 
и текущи ремонти на 
спортни съоръжения в 
общината.

Кметът Кирил Котев спазва обещанието си да се 
отчита пред гражданите в началото всяка година

Започва изпълнението на проект за укрепване на бреговете на 
р. Марица до димитровградското село Ябълково в непосредствена 
близост до основната вододайна зона на Хасково. Това е съобщил 
областният управител Станислав Дечев. Предстои обявяване на 
обществени поръчки, като се очаква строителните работи да при-
ключат до края на лятото.

В момента компрометиран в разстояние на около 30 м насип 
заплашва с разливи на реката и поражения на кладенците за пи-
тейна вода, земеделски земи и жп линията Пловдив - Димитров-
град. За възстановителните и укрепителни работи са отпуснати 
1,03 млн. евро. 
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Георги Сотиров

Още в първия работен ден на Новата 
2019 г., след едва отшумелите празнични 
салюти за берекет и сполука на хората от 
цялата страна Трайко Младенов, кметът на 
Костинброд, беше свикал делово съвещание. 

Юрист по образование, с динамичен стил на 
управление, той е от тези млади управлен-
ци, които определят всеки ден от работа-
та си като битка за доброто на общината. 
Затова и особено държи да продължават 
традициите на развитието на региона в 
икономически план. 

Харизматичен градоначалник, чийто 
кабинет от сутрин до вечер е отворен. 
„Нашият кмет”, така го наричат  хората 
от Безден през Бучин проход до Петърч и 
Понор. В тези села името на Трайко Младе-
нов е синоним на отговорност. „Казана дума 
- хвърлен камък”, и може би затова община 

Костинброд се развива със завидни темпо-
ве. Днес работата в региона е свързана със 
строителството, с водния цикъл, с разширя-
ването на икономическите и логистичните 
паркове, с благоустройствените меропри-
ятия и с един интересен подход към разви-
тието на професионалното образование. 

Кметът Трайко Младенов:

Здравейте, г-н Мла-
денов! Честита и спорна 
Нова година на Вас и на 
хората от Костинброд. 
С какво общината по-
срещна 2019 г.? В края 
на 2018 г. Министерски-
ят съвет (МС) отпусна 
средства за доизгражда-
не на храма „Св. Мина”, 
за пътища, за ремонти 
на общински сгради за 
604 765 лв. Явно и тази 
година в района на Кос-
тинброд ще има работа 
за строителния бранш. 

Ще има работа за 
строителите, определено. 
Посрещнахме Новата го-
дина с две решения на МС 
за отпускане на средства, 
с които ще финансираме 
различен тип строител-
но-монтажни и довърши-
телни работи. Едното по-
становление Вие правилно 
цитирате във въпроса, а 
другото бе за отпускане 
на 750 000 лв. за благоус-
трояване на централния 
градски площад на Кос-
тинброд. Всичко в нашата 
община става благодаре-
ние на ползотворната 
работа на общината с 
министерствата и със 
строителните компании. 
Факт е, че в последните 
години се обръща все по-
голямо внимание на малки-
те населени места, което 
е изключително важно 
за хората. Костинброд е 
пример именно в това от-
ношение. Става дума за 

финансиране на обекти, 
които концентрират огро-
мното внимание на цялата 
общност - от малчугани-
те до възрастните хора 
и бизнесмените, които на 
съответната територия 
развиват различни произ-
водства. При нас таки-
ва строителни проекти 
са централният площад, 
градският храм, някои 
пътни отсечки. Това ста-
на възможно, защото съу-
мяхме да докажем, че об-
щината може да печели и 
европейско финансиране, а 
не разчитаме единствено 
на държавните средства. 

Каква е политиката 
на общината в областта 
на регионалното иконо-
мическо развитие?

Съвсем скоро посрещ-

нахме израелска делегация 
на много високо равнище – 
зам.-председател на тех-
ния парламент, зам.-пред-
седател на Сдружението 
на местната власт и ав-
торитетни представите-
ли на бизнеса. Запознахме 
ги с начините и възмож-
ностите, които общината 
предлага за развитието 
на бизнес на регионал-
но и на национално ниво. 
Имахме делови разгово-
ри и с представители на 
една община от Сицилия, 
Италия, по спечелен общ 
европейски проект за съв-
местни инициативи в раз-

лични области.
Споделяли сме и сме 

обменяли опит за иконо-
мическото развитие с де-
легации от Китай, Индия, 
и др. На Костинброд се 
гледа с уважение навсякъ-
де по света. И затова не е 
случайно, че авторитетни 
компании имат желание 
да развиват своя бизнес 
именно тук. 

Бизнес климатът в об-
щината е добър. Най-го-
лемият производител на 
газирани напитки в све-
та развива базата си на 
наша територия. Лидерът 
на Балканите, налагащ 
стандарти за качество и 
иновативност в производ-
ството на врати, прозор-
ци и щори, непрекъснато 
разширява дейността си. 
Други, изцяло български 
предприятия, от година на 
година увеличават процен-
та на износ на продукци-
ята си. Тук, естествено, 
трябва да кажа, че наша-
та администрация изцяло 
застава зад бизнеса със 
своята дейност – и при 
решаването на проблеми-
те около инфраструкту-
рата им, и по отношения 
на различните необходими 
взаимовръзки с държавни-
те структури.

При една от срещите 
ни преди години спомена-
хте, че в „Костинброд не 
работи само този, които 
не иска да работи”. 

На тази безспорна ис-
тина ще отговоря така. 
Италианската делегация, 
с която и Вие се запозна-
хте, се водеше от българ-
ски младеж, сега работещ 
на наша територия. Той 
директно заяви на сре-
щата, че парите, които 
получава за работата си 
тук, в България, са точно 
толкова, колкото е получа-
вал и на Апенините. Това 
е достатъчен пример за 
икономическата ситуация 
у нас. А че някои не искат 
да работят, не е проблем 
на общината. Факт е, че 
в нашата зона непрекъс-
нато се търсят нови ра-
ботници. Трудовите въз-
награждения в частните 
компании се увеличават 
и за мен като градоначал-
ник е проблем да намеря 
качествени хора за някои 
от свободните позиции в 
администрацията. Името 
на Костинброд стана на-
рицателно за добре пла-
тена работа в различни 
сфери на икономиката и 
услугите.

 
Вашата община е из-

вестна с индустриални-
те и логистичните пар-
кове, както и със знакови 
производства. 

Абсолютно вярна кон-
статация и към нея ще 
допълня една разлика от 
другите райони в страна-
та, където има подобни 
икономически структури. 

Трайко Младенов е роден на 25 януари 1980 г. в София. Живее в Костинброд. Има висше 
образование по специалността „Право” от Университета за национално и световно 
стопанство. Работил е като зам.-кмет на Костинброд с ресор „Устройство на 
територията, общинска собственост и екология”. Кмет на общината от 2015 г.
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И НСОРБ

При нас бизнес зоната е 
напълно частна инициати-
ва. Тя не е създадена като 
политика от страна на 
държавата и съответни-
те ресорни министерства 
и агенции. Тук индустриал-
ният парк се получи по ес-
тествен път. Компаниите 
сами оцениха отличната 
логистика на района, за-
купуват земя едни до дру-
ги, разширяват се, някои 
променят или допълват 
производствата си. Ситу-
ацията е много интересна 
и аз смятам да запозная и 
Националното сдружение 
на общините в Република 
България с това, което се 
случва на нашата терито-
рия. Частните структури 
в никакъв случай не са по-
лоши от тези, на които 
държавата осигурява от-
части инфраструктурата.

За всичко това отново 
трябва да кажа, че отлич-
ната работа на общин-
ската администрация по 
европейските проекти и 
средствата, които те но-
сят, е впечатляваща. Това 
се отнася особено за най-
активната ни бизнес зона, 
където са съсредоточени 
мощни компании от газо-
вия сектор, от производ-
ството и търговията със 
строителни материали, 
от хранително-вкусовата 
промишленост и т.н. 

Ние се възползваме от 
европейските фондове 
за изграждане на пътна-
та инфраструктура. Там 
фирмите също помагат, 
намираме взаимно полез-
ни допирни точки. С новия 
общ устройствен план 
ще покажем и нови зони, 
където бизнесът може да 
строи своите производ-
ствени халета. Това е от 
особена полза за местни-
те хора, защото тяхната 
земя вече има много висо-
ка пазарна стойност. 

Какво е състояние-
то на образователната 
инфраструктура? Дет-
ските градини, яслите, 
спортните площадки на 
територията на общи-
ната изглеждат повече 
от прилично. Как ще ко-
ментирате обаче, че в 

ярко очерталата се тен-
денция в Костинброд и 
околността да се ситуи-
рат модерни промишлени 
предприятия професио-
налната гимназия е по 
ветеринарна медицина и 
селско стопанство?

Интересен въпрос. 
Професионалната гимна-
зия „Св. Георги Победоно-
сец” ни помага изключи-
телно много, защото тя 
е тип учебно заведение, 
където могат и се сфор-
мират паралелки в зависи-
мост от интересите на 
местния бизнес. Вече има 
такива за обучението на 
технолози за производи-
телите на безалкохолни 
напитки. Предстоящо е 
обсъждането на новия 
план-прием в училището, 
където аз участвам като 
част от Обществения 
съвет. Вероятно ще дис-
кутираме възможности 
за разширяване на пери-
метъра на специалности 
по желание на големите 
икономически субекти 
в общината в посока на 
слаботоковите дейности 
и оператори в сложните 
производства. Разбира се, 
основните профили - вете-
ринарна медицина и селско 
стопанство, ще си оста-
нат приоритет, защото 
и традициите са нещо 
много стойностно. Като 
член на Регионалния съвет 
за развитие на Югозапад-
ния район мога да кажа, че 
такъв подход за по-ната-
тъшна ориентация на про-
фесионалните гимназии 
се възприема много добре 
и на други места - според 
нуждите на бизнеса. 

Срещате ли труднос-
ти с пречистването на 
питейната вода, ренови-
рането на ВиК мрежата, 
управлението на битови-
те отпадъци?

Това е общовалиден 
проблем за цялата страна. 
И затова на постоянното 
внимание на общинските 
администрации са вари-
антите и форматите за 
допълнителни проекти 
както за водоснабдяване, 
така и за пречистване-
то на питейната вода. 

Ние успяхме да спечелим 
такъв проект за най-го-
лямото ни село Петърч, 
чието население е около 
2000 души. Там изцяло ще 
подменим водопроводната 
мрежа, която е над 20 км. 
Подобни планове имаме и 
за някои от останалите 
села. Проблемът обаче е в 
това, че още нямаме ВиК 
асоциация и не можем да 

кандидатстваме по част 
от европейските фондове.

Водният цикъл за на-
селените места е много 
важен по няколко линии. 
Едната безспорно е из-
граждането на модерни 
съоръжения, по които чис-
тата вода да стига до 
своите потребители. Дру-
гата е нейното пречист-
ване в ПСОВ. Вашият екип 
присъства на откриване-
то на станцията в Кос-
тинброд. За пореден път 
ще изкажа своята благо-
дарност на в. „Строител”, 
който професионално от-
разява всичките идеи на 
нашата администрация, 
свързани със строител-
ството. Водният цикъл е 
важен и като превенция 
на наводнения. Затова е 
и нашата отлична рабо-
та с ВиК-София по всички 
теми, свързани с водата 
- направа на резервоари, 
подмяна на тръби и т.н. 
След тях ние асфалтира-
ме. Разбира се, колкото по-

бързо ВиК асоциацията ни 
стане факт, толкова по-
добре, защото ще имаме 
нови възможности за кан-
дидатстване и да завър-
шим водния цикъл на Кос-
тинброд. Ще допълня, че 
около 80% от общинския 
център са с изградена ка-
нализационна система.

За управлението на би-
товите отпадъци освен 
добрата работа на реги-
оналното сметище мога 
да кажа, че в национален 
мащаб ние произвеждаме 
повече, отколкото можем 
да почистим. Да не за-
бравяме, че това все пак 
е и суровина, в преобла-
даващата си част годна 
за рециклиране. Дори в 
първия ми работен ден за 
Новата година направихме 
обсъждане за премахване 
на големите контейнери 
за отпадъци и за посте-
пенно изграждане на под-
земни съоръжения. Това е 
екологично решение, което 
приветствам. Още повече 
че вече има общини, които 
по този начин пазят при-

родата. Реалното ни на-
мерение е тази година да 
стартираме с това ново 
за града строителство и 
да осигурим възможности 
за подземното събиране 
на боклука поне в централ-
ната градска част. 

Само преди два месеца 
парламентарната Комисия 
по околна среда и водите 
заседава не в парламен-
та, а в Костинброд. Това е 
показателно. И още нещо 
във връзка с широко дис-
кутираната тема за чис-
тотата на въздуха в сто-
лицата, а и в останалите 
населени места – нашата 
община е газифицирана и 
над 50% от абонатите не 
ползват вече твърдо гори-
во, а т.нар. синьо, което е 
по-икономично, по-калорич-
но и по-екологично. 

Какви са очакванията 
на хората и на Вашата 
администрация за строи-
телството на тунел под 
Петрохан?

Адмирирам тази идея. 
Целият път от нас към 
подходите на планината 
- около 50 км, се ренови-
ра напълно от Агенция 
„Пътна инфраструктура“ 
(АПИ) с европейски сред-
ства и напролет той ще 
бъде въведен в експлоа-
тация. Ангажиментите 
на АПИ са и за ремонт на 
трите километра от бул. 
„Ломско шосе”, които пре-
сичат Костинброд. Така 
от София до Петрохан 
ще се стига за по-малко 
от половин час. Трябва 
да поясня, че на ден през 
града преминават по над 
4000 автомобила. След 
новото строителство - и 
на реновираното шосе, и 
на тунела, трафикът ще 
се увеличи чувствително, 
но от това нашият град 
само ще спечели. Хората 
ще са наясно с туристи-
ческите ни възможности, 
с язовира, с намиращия 
се наблизо Шияковски 
манастир, където Васил 
Левски е основал рево-
люционен комитет, ще 

се запознаят с нашите 
два уникални антични па-
метника – късноримската 
резиденция „Скретиска“ 
(palatium Scretisca) на Кон-
стантин Велики и пътна-
та станция „Скретиска“ 
(мutatio Scretisca).

Построихме големи 
супермаркети и ресторан-
ти, т.е. местният бизнес 
също се готви за тези ин-
фраструктурни проекти. 
Затова и аз винаги съм 
отстоявал тезата Севе-
розападна България да не 
се дели от Югозападна. 
Имам много приятели - не 
само кметове - от Берко-
вица до Видин, които също 
виждат добрите перспек-
тиви от изграждането на 
това сложно пътно съоръ-
жение под Петрохан.

Да завършим темата 
за пътната инфраструк-
тура. Какви са шосета-
та до и в селата?

Смея да кажа, че няма 
дупки, справяме се и при 

зимни условия. Нашите 
села имат добра логис-
тика. Някои от тях, като 
Дръмша, Петърч, Царичи-
на, са познати далеч извън 
пределите на общината. 
Факт е, че в почти всички 
населени места има пове-
че жители, отколкото са 
адресно регистрирани. 
Това е феномен, защото 
явно е налице връщането 
на хората към корените 
им, към бащините домо-
ве. Има и други причини, 
аз мога да спомена само 
някои от тях – великолеп-
на чиста природа, възмож-
ности за бързо придвиж-
ване до индустриалните 
и логистичните паркове в 
Костинброд и до столица-
та, условия за отглежда-
не, възпитание и образо-
вание на подрастващите. 
В края на 2018 г. подпи-
сахме и договор с авто-
бусните превозвачи за 
обслужване на селата за 
следващите пет години - 
нещо, което не е правено 
от 12 години. В петте ни 
високопланински населени 
места добре се развива 
и проектът за водоснаб-
дяване, така че и аз, и хо-
рата сме оптимисти за 
бъдещето.

Какви са най-належа-
щите задачи, с които 
Вие като кмет трябва 
да се справите?

Управленските реше-
ния от предишни ръко-
водства на общината са 
довели до образуване на 
дело за консултантски 
услуги, което рефлектира 
и върху нашата работа, 
без да имаме и най-малка 
вина за това. Иначе през 
пролетта трябва да при-
ключи благоустрояването 
на централния площад, 
през есента да завършим 
централния градски храм 
и особено важно – по това 
време трябва да е готов 
и Възстновителният цен-
тър за деца с онкохема-
тологични заболявания в 
с. Безден. То е по спече-
лен проект с финансиране 
от 3 724 514 лв. от Евро-
пейския земеделски фонд 
за развитие на селските 
райони. Проектът е на 
Сдружение „Деца с онко-
хематологични заболава-
ния”. Много от разходите 
за тази национална кауза, 
за децата на България ще 
поеме и община Костин-
брод. Само ще допълня, 
че центърът е един от 
седемте подобни в света. 

Имаме много да из-
граждаме.  Строител-
ството е ежедневие за 
мен и моя екип. Особено 
удовлетворен съм, когато 
някоя фирма спечели търг 
и докаже, че именно тя е 
знаещата и можещата 
компания. Затова искам с 
такива партньори да от-
бележим и 45-ата годиш-
нина на нашия град. 

Санираната Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Св. Георги 
Победоносец“

Новостроящият се храм „Св. Мина”
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Свилена Гражданска 

2019 г. е ключова за 
развитието на Европей-
ския съюз (ЕС). През май 
предстоят избори за но-
вите членове на Евро-
пейския парламент (ЕП). 
От 23 до 26 май европей-
ските граждани ще имат 
възможност да изберат 
705 депутати, които след 
това ще сформират новия 
състав на парламента и 
ще определят кой ще бъде 
председател на Комиси-
ята. С голям интерес се 
очакват дебатите между 
водещите кандидати на 
политическите партии. 

През годината ще про-
дължи дискусията с ръко-
водителите на страните 
в ЕС относно това как 
трябва да изглежда Европа 
в бъдеще. Очаква се евро-
депутатите да гласуват 
споразумения с Мексико 
и Сингапур, насърчаващи 
безмитната търговия. Ще 
продължи да се работи за 
превръщане на Съюза в 
световен лидер в произ-
водството на свързани и 
автоматизирани автомо-
били. През 2019 г. се плани-
ра да бъдат гласувани ре-
дица мерки за насърчаване 
на изпитванията в реални 
условия, като се гаранти-
ра, че технологичният на-
предък прави пътищата ни 
по-безопасни. 

С предстоящото на-
пускане на ЕС от Обедине-
ното кралство през март 
Евросъюзът ще загуби 
държава членка за първи 
път в историята си. След 
Брекзит и европейските 
избори депутатите в ЕП 
ще бъдат намалени от 
751 на 705. Друга важна 
тема, която ще определи 
бъдещето на ЕС, е приема-
нето на Многогодишната 
финансова рамка (МФР) за 
след 2020 г. Стремежът на 
евродепутатите е това 
да се случи преди май. 

Изброеното е само 

малка част от всичко, 
което предстои пред ЕП 
и ЕС. Затова и одобрение-
то на бюджета на Съюза 
за 2019 г. бе изключител-
но важно. След преговори 
и гласуване в ЕП на 12 де-
кември 2018 г. председа-
телят на ЕП Антонио Та-
яни подписа финансовата 
рамка на Съюза за следва-
щите 12 месеца.

Както всяка година, в 
края на пролетта Европей-
ската комисия (ЕК) внесе 
проект на бюджет на ЕС. 
Предложението за финан-
совата рамка за 2019 г. 
бе представено на 23 
май 2018 г. Въз основа на 
документа ЕП и Европей-
ският съвет излязоха със 
самостоятелни позиции. 
Съветът официално прие 
позицията си на 4 септем-
ври, а ЕП - на 24 октомври. 
Различията между стано-
вищата на двете инсти-
туции се преодоляват в 
рамките на преговорен 

процес, известен като „по-
мирителната процедура“. 
Той протече в рамките на 
21 дни - от 30 октомври 
до 19 ноември, но не дове-
де до постигане на спора-
зумение. Като следваща 
стъпка на 30 ноември Ко-
мисията представи второ 
предложение, за което ЕП 
и Съветът постигнаха съ-
гласие на 4 декември. 

От страна на Евро-
пейския парламент пре-
говорите бяха водени от 
Жан Артюи, председател 
на Комисията по бюджети 
на ЕП, Даниеле Виоти и 
Паул Рюбиг, докладчици за 
бюджета за 2019 г. Като 
част от екипа на ЕП за 
четвърта поредна година 
бе определен евродепута-
тът Андрей Новаков от 
Групата на Европейската 
народна партия (ЕНП). От 
страна на Съвета пре-
говорите бяха водени от 
австрийския федерален 
министър на финансите 

Хартвиг Льогер. Европей-
ската комисия, изпълнява-
ща важната роля на без-
пристрастен посредник, 
беше представлявана от 
еврокомисаря с ресор „Бю-
джет и човешки ресурси“ 
Гюнтер Йотингер с под-
крепата на експерти от 
генерална дирекция „Бю-
джет“.

„Това споразумение е 
доказателство, че кога-
то сме единни, можем да 
постигнем добавената 
стойност, която нашите 
граждани очакват. След-
ващата цел е изготвяне 
на дългосрочен бюджет 
за периода след 2020 г. 
Надявам се, че конструк-
тивният дух и силната 
ангажираност на трите 
институции по време на 
преговорите по финан-
совата рамка за 2019 г. 
ще бъдат запазени и при 
тези дискусии. Трябва да 
се съсредоточим върху 
навременното приемане 
на бюджета, така че на-
шите учени, студенти, 
предприятия, земеделски 
стопани и региони да не 
изгубят средства“, е зая-
вил еврокомисарят Йотин-
гер в заключение. 

След приключване на 
преговорите Европейски-
ят парламент одобри бю-
джета на ЕС за 2019 г. с 
451 гласа „за“, 142 гласа 
„против“ и 78 въздържали 
се. Той възлиза на 165,8 
млрд. евро бюджетни кре-
дити за поети задължения 
(средствата, за които мо-
гат да бъдат сключени до-
говори през дадена година) 
и 148,2 млрд. евро бюджет-
ни кредити за плащания 

(средствата, които ще 
бъдат изплатени). Той е 
с около 3% повече спрямо 
финансовата рамка на Съ-
юза за 2018 г. Близо 80,5 
млрд. евро бюджетни кре-
дити за поети задължения 
ще послужат за стиму-
лиране на европейската 
икономика, заетостта и 
конкурентоспособността. 
Например 12,3 млрд. евро 
ще бъдат отпуснати за 
„Хоризонт 2020“ (10% по-
вече спрямо 2018 г.), вклю-
чително 194 млн. евро за 
ново съвместно предпри-
ятие за европейски висо-
копроизводителни изчисли-
телни технологии, а 

3,8 млрд. евро ще подкре-
пят инфраструктурни 
мрежи чрез Механизма за 
свързана Европа (МСЕ). 

Други 57,2 млрд. евро 
по линия на Европейските 
структурни и инвести-
ционни фондове (ЕСИФ) 
ще помогнат за намалява-
не на икономическите раз-
лики както на национално 
равнище, така и между 
държавите членки. 

И през следващите ме-
сеци ЕС ще подкрепя мла-
дежите по няколко начина. 
2,8 млрд. евро ще бъдат 
насочени към образова-
нието чрез програмата 
„Еразъм +“. Посредством 
Европейския корпус за со-
лидарност ще бъдат съз-
дадени възможности за 
доброволческа дейност 
или работа по проекти в 
собствената страна или 
в чужбина със сумата от 
143 млн. евро. Други 350 
млн. евро по линия на Ини-

циативата за младежка 
заетост ще подкрепят 
младите хора в региони, 
в които безработицата 
сред тази група е висока. 
За европейските земедел-
ски стопани през 2019 г. 
са заложени 59 млрд. евро. 

Предвидени са сред-
ства за засилване на си-
гурността в ЕС и извън 
него. Европейската аген-
ция за гранична и брегова 
охрана, Агенцията на ЕС в 
областта на убежището 
и други институции, ра-
ботещи в това направле-
ние, също ще получат до-
пълнително финансиране. 
Бюджетът за 2019 г. ще 
осигури и необходимите 
средства за Механизма за 
бежанците в Турция, така 
че той да може да продъл-
жи да предоставя храна, 
образование и жилищно 
настаняване на тези, кои-
то бягат от войни в Сирия 
и на други места.

„Финансовата рамка 
за 2019 г. е в услуга на 
европейците, младежта, 
иновациите, заетостта, 
сигурността и отбрана-
та. Предоставили сме от-
говори на два основни при-
оритета. По отношение 
на изследванията успяхме 
да отделим допълнителни 
150 млн. евро, почти 11% 
повече, отколкото през 
2018 г., за да се подготвим 
за бъдещето на Европа. За 
„Еразъм +“ добавихме до-
пълнителни 240 млн. евро“, 
е споделил председателят 
на Комисията по бюдже-
ти към ЕП Жан Артюи от 
Алианса на либералите и 
демократите за Европа 
(АЛДЕ).

„През 2019 г. европей-
ските граждани, наши-
те институции и общи-
ни, изследователските 
структури, младите хора, 
бизнесът и малките и 
средните предприятия ще 
разполагат с много пове-
че ресурси. Ще можем да 
защитим по-добре окол-
ната среда, да се борим с 
изменението на климата 
или да се справим с миг-
рацията. Европейският 
парламент може да се 
гордее с бюджета, който 
имаме, защото изпълнява 
приоритетите ни“, е доба-
вил докладчикът Даниеле 
Виоти от Прогресивния 
алианс на социалистите и 
демократите (ПАСД). 

„Преди 15 години фи-
нансовата рамка все още 
беше 1,2% от брутния 
национален доход (БНД) 
на ЕС, а сега сме на 0,9%. 
Докато на национално 
равнище се изразходват 
30-50% от БНД, ЕС оста-
ва доста под 1%. Направи-

България очаква междинни плащания в размер на 4,47 млрд. лв. европейски средства         

Председателят на Европейския парламент Антонио Таяни подписа бюджета на ЕС за 2019 г.

Снимки ЕП и ЕК
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         за кохезионна политика и земеделие

хме икономии в областта 
на предприсъединителни-
те фондове за Турция, но 
също така и в други обла-
сти. Това показва, че пари-
те на данъкоплатците се 
използват внимателно в 
преговорите“, е казал док-
ладчикът Пол Рюбиг (ЕНП).

За 2019 г. България полу-
чава над 4,4 млрд. лв. евро-
пейски средства. 

„За поредна година 
страната ни е сред държа-
вите, получаващи най-мно-
го спрямо вноската си. За 
2019 г. очакваме междин-
ни плащания в размер на 
4,47 млрд. лв. европейски 
средства за кохезионна 
политика и за земеделие“, 
е заявил евродепутатът 
Андрей Новаков. „В резул-
тат на бюджет 2019 г. на 
ЕС страната ни очаква 1,5 
млрд. лв. за инфраструк-
тура, както и над 1,5 
млрд. лв. директни плаща-
ния за фермерите. Само 
за периода 2014 - 2018 г. 
България е получила над 
6,8 млрд. лв. директни пла-
щания към фермерите, а за 
периода 2019 - 2020 г. очак-
ваме още над 3 млрд. лв.“, е 
допълнил Новаков. Според 
него междинните плаща-
ния по Програмата за раз-
витие на селските райони 
могат да възлязат на над 
1 млрд. лв., а Европейски-
ят социален фонд и Ини-
циативата за младежка 
заетост ще бъдат под-
крепени с допълнителни 
342 млн. лв.

С поглед след 2020 г. 

Едновременно с прего-
ворите за финансовата 
рамка за 2019 г. Коми-
сията по бюджетите и 
тази по икономическите 
и паричните въпроси при-
еха техните позиции по 

новата европейска про-
грама за подкрепа на ин-
вестициите и достъпа до 
финансови ресурси през 
периода 2021 - 2027 г. – 
InvestEU. Инициативата 
ще замести Европейския 
фонд за стратегически 
инвестиции,  създаден 
след финансовата криза. 
Двете структури одо-
бриха направените про-
мени в предложенията на 
Европейската комисия. 
Сред тях е увеличаване на 
бюджетната гаранция на 
ЕС до 40,8 млрд. евро, за 
да се мобилизират повече 
от 698 млрд. евро допъл-
нителни инвестиции в 
Съюза. Заложено е създа-
ването на Управителен 
съвет (УС), който да оси-
гури баланс между полити-
ческия и банковия опит в 
управлението на програ-
мата. Планирано е в него 
да участва и представи-
тел на Европейския парла-
мент. За да се гарантира 
по-добра отчетност пред 
европейските граждани, 
ЕК и УС следва ежегодно 
да докладват на ЕП и Съ-
вета относно напредъка. 

„InvestEU ще мобилизира 
почти от 700 млрд. евро 
през периода 2021 - 2027 г. 

в инфраструктурата, 
научните изследвания и 
иновациите и подкрепата 
за малки и средни пред-
приятия. Това е отличен 
инструмент за създаване 
на работни места и засил-
ване на конкурентоспосо-
бността на Европейския 
съюз. Програмата има за 
цел да насърчи приобщава-
щия растеж и да засили ин-
вестициите в социалното 
измерение“, е казал Жозе 
Мануел Фернандес (ЕНП), 
съдокладчик за Комисията 
по бюджет към ЕП.

„Приехме добър текст, 
който бележи решителна 
стъпка към създаване на 
работни места и моби-
лизиране на вложения за 
подкрепа на растежа и за-
силване на сближаването. 
Инвестициите в устойчи-
ва инфраструктура, науч-
ни изследвания и иновации 
все още са недостатъчни. 
InvestEU може да продължи 
и да подобри положителна-
та промяна, предизвикана 

от ЕФСИ. Програмата ще 
допринесе за постигането 
на стратегически и дъл-
госрочни ползи за ключови 
области и по този начин 
ще се подобри конкурен-
тоспособността на ЕС и 
социално-икономическата 
конвергенция“, е казал Ро-
берто Гуалтиери (ПАСД), 
съдокладчик и предсе-
дател на Комисията по 
икономически и парични 
въпроси. „InvestEU следва 
да продължи да улеснява 
достъпа до финансиране 
за малките и средните 
предприятия, секторите 
на културата и творчест-
вото и дейности в облас-
тта на климата“, е допъл-
нил евродепутатът. 

Дългосрочният бюджет 
на ЕС 

ЕП вече одобри приори-
тетите си за следващата 
Многогодишна финансова 
рамка 2021 - 2027 г. Евро-
депутатите приканват 
Съвета за започване на 
преговори по конкретните 
числа, както и по отделни 
програми. Тяхната цел е 
да бъде достигнато спо-
разумение преди изборите 
през май, за да се избе-
гнат забавяния и загуби на 
работни места по важни 
проекти. Те смятат, че са 
необходими допълнителни 
източници на директни 
приходи, които трябва 
частично да заместят 
финансирането от внос-
ките на данъкоплатците. 

Евродепутатите са за уве-
личаване на средствата за 
транспортната инфра-
структура и малките и 
средните предприятия. 

По отношение на ре-
формирането на източ-
ниците на приходи на ЕС 
(„собствени ресурси“) се 
подчертава, че сегашна-

Румъния пое за първи път ротационното пред-
седателство на Съвета на Европейския съюз от 1 
януари. Северната ни съседка е формулирала след-
ните приоритети - икономически растеж, конкурен-
тоспособност, вътрешна сигурност, укрепване на 
общите европейски ценности и борба с расизма, 
ксенофобията, антисемитизма и популизма. Предсе-
дателството ще трябва също така да организира 
преговорите за дългосрочния бюджет на ЕС. 

Мариан-Жан Маринеску (ЕНП) е посочил като 
теми с голяма важност имиграцията, Брекзит, мно-
гогодишната финансова рамка и преформулирането 
на бъдещето на ЕС. „От моята гледна точка пре-
говорите за дългосрочния бюджет на ЕС ще бъдат 
голямото изпитание и за Румъния, а и за ЕС, защото 
преформулирането на бъдещето на европейската 
общност изисква то да намери конкретно отраже-
ние в политики и финансиране“, е допълнил евроде-
путатът.

Виктор Бощинару (ПАСД) се надява, че новата 
визия за Европа ще изключи подходи, основани на 
различни скорости на интеграция, тъй като според 
него това ще нанесе щети на европейския проект. 
„Искам да вярвам, че срещата на върха на 9 май 
в Сибиу ще установи визия, в която основна роля 
имат солидарността и единството. Очаквам дис-
кусията да ни донесе споразумение за бюджета“, 
е обяснил той. Бощинару предвижда нов тласък на 
политиката за разширяване към Западните Балкани 
и включване на по-прагматични елементи в отноше-
нията с източните съседи на ЕС. Освен това той 
смята, че по време на румънското председателство 
посоката относно европейската отбранителна по-
литика трябва да бъде точно дефинирана.

„На първо място бих искал да видя активно и 
интелигентно управление по три главни теми: дъл-
госрочния бюджет, въпросите около Брекзит и ев-
ропейските избори през май. Освен това ще бъде 
чудесно, ако Румъния даде нов старт на проектите 
от кохезионната политика, които биха подновили 
надеждите и доверието на всички европейски граж-
дани“, е заявила Лауренциу Ребега от Групата на 
Европейските консерватори и реформисти. Норика 
Николай (АЛДЕ) изтъква, че първото ротационно 
председателство на Румъния идва в труден момент 
за ЕС и за самата страна. „Брекзит и дългосрочни-
ят бюджет ще определят бъдещето на Европейския 
съюз. Предвид възхода на популизма и екстремизма 
в ЕС се надявам, че Румъния ще заздрави проевро-
пейските ценности. Вярвам в способността на 
страната ни да ръководи председателството и 
ще подкрепя политически усилията за приемане на 
законодателни актове на ЕС“, е подчертал евроде-
путатът. 

та система е сложна, не-
справедлива и непрозрачна 
и напълно неразбираема 
за гражданите на ЕС. Нов, 
по-опростен метод, тряб-
ва значително да намали 
преките вноски, основани 
на брутния национален до-
ход, от държавите членки, 
и да гарантира адекват-
но финансиране на бъде-
щите разходи от новата 

МФР. Евродепутатите 
изискват въвеждане на до-
пълнителни собствени ре-
сурси, като тези основани 
на новото корпоративно 
данъчно облагане, което 
включва данъчното обла-
гане на големите друже-
ства в цифровия сектор, 
върху приходите от схема-
та за търговия с емисии и 
данък върху пластмасите. 3,8 млрд. евро ще подкрепят инфраструктурни мрежи чрез Механизма за свързана Европа
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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.

„Хидроремонт ИГ“ ООД 
Сребърна награда в Четвърта група „Строежи от благо-
устройствената инфраструктура, хидротехническото 
строителство и опазването на околната среда“, раздел 
„Средни строители“

Инж. Христо Николов, управител на „Хидроремонт ИГ” ООД: 

„Хидроремонт ИГ” ООД е основана през 1994 г. За 
25-годишния си опит фирмата е водеща с професионална-
та си водолазна дейност и изпълнението на специализи-
рани подводни работи, изграждането и реконструкцията 
на хидротехнически съоръжения. Обхватът на компанията 
е свързан с областта на енергетиката (ВЕЦ, ТЕЦ, АЕЦ), 
на водния транспорт (пристанища, терминали, кейове, 
брегоукрепителни съоръжения), нефтена и газодобивна 
промишленост (нефтени и газодобивни морски платфор-
ми и тръбопроводи) и напоителните системи (помпени 
станции) и др.

Мартин Славчев

Инж. Николов, как оценява-
те наградата, която получихте 
по време на традиционния Бал 
по повод Деня на строителя? 

За нас е голяма чест, призна-
ние и привилегия да получим тази 
награда.

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

Роден съм в Пловдив. Завър-
шил съм бившия техникум по 
електротехника „В. И. Ленин” в 
Града под тепетата, сега Про-
фесионална гимназия по елек-
тротехника и електроника, със 
специалност „Автоматизация 
на производството”, а след 
това Техническия университет 
със специалност „Хидравлични 
машини”. В „Хидроремонт ИГ” 
ООД постъпих като главен ин-
женер през 1998 г. От началото 
на 2018 г. заемам длъжността 
управител на фирмата. 

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

Всеки обект, по който сме 
работили, е интересен, защото 
има своята специфика и изиск-
вания. Бих могъл да изброя някои 
от проектите с най-голяма об-
ществена значимост. На първо 
място това е ограничаването 
на разлив на суров петрол от 
корпуса на потъналия край Созо-
пол американски кораб „Мопанг”. 
Важно бе и строителството 
на дълбокоморското заустване 
на пречистени води от пречис-
твателна станция за отпадъчни 
води Поморие. Интересно беше 
и изграждането на самоповдига-
ща морска платформа, и инже-
нерно-геоложките проучвания в 
акваторията на Паша дере - за 

проекта „Южен поток“. 

Кое за Вас е предизвикател-
ство в професията?

Предизвикателството в на-
шата професия това безспорно 
е необятната водна шир. За из-
граждането на едно хидротехни-
ческо съоръжение или ремонти и 
монтажи под водата се изисква 
солидна подготовка. Затова, за 
разлика от сушата, под вода е 
доста по-трудно да се работи 
и трябва да се предвижда вли-
янието на изключително много 
фактори. Например видимост-
та - имали сме случай в Черно 
море, когато на дадена дълбочи-
на махаш с ръце и не можеш да 
ги видиш. Поради тази причина 

К АМАРА НА С ТРОИТЕ ЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

)

Снимка личен архив 

адаптирането на техниката и на 
хората към подводната действи-
телност изисква създаването на 
специфични умения.

Каква според Вас е ролята 
на Камарата на строителите 
в България (КСБ)? 

Ролята на КСБ като браншо-
ва организация трябва да бъде 
водеща, регулираща и стимули-
раща. Нужно е да се внася поря-
дък в сектор „Строителство“ и 
да се помага на всички фирми, 
като се създават по-добри усло-
вия за развитие, просперитет и 
лоялна конкуренция.

Какво е Вашето мнение за 
в. „Строител? 

Вестник „Строител“ е модер-
на медия, улавяща и представя-
ща на своите читатели пробле-
мите, предизвикателствата и 
съвременните тенденции, каса-
ещи бранша не само в България, 
но и в света.

Какво още бихте искали да 
споделите с нашите читате-
ли?

Бих искал да използвам слу-
чая и от мое име и от името на 
моите колеги да Ви поздравя по 
случай настъпването на новата 
2019 г. 

Нека тя да Ви зареди с пове-
че добротворство и човечност, 
с енергия и дръзновение за бла-
гополучни и мирни дни.
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Г-н Данаилов, каква 
беше за  Столичната 
общинска агенция за 
приватизация и инвес-
тиции (СОАПИ) изми-
налата 2018 г.? Кои са 
основните резултати 
от дейността на аген-
цията? 

Годината беше ди-
намична и успешна за 
Столичната общинска 
агенция за приватизация 
и инвестиции. В сектор 
„Приватизация“ имахме 
повече участници в тър-
говете и продажби на 
по-високи цени. Това е 
от голямо значение, тъй 
като от този фонд, както 
знаете, се финансира из-
граждането на училища, 
детски градини и социал-
на инфраструктура. В съ-
щото време продадените 
обекти от неизползваеми 
и неразвити места се 
превръщат в нови про-
изводства, откриват се 
работни места, а оттам 
се развива икономиката 
на града. В направление 
„Инвестиции“  предос-
тавихме услуги на над 
100 фирми, работещи на 
територията на София, 
които имаха различни 
административни и дру-
ги предизвикателства. 
С част от тях форми-
рахме стратегиите им 
за изграждане на нови 
инвестиции в рамките 
на Столичната община 
(СО). Всъщност, това е 
нашата основна задача 
– обслужване на бизне-
са на „едно гише“ според 
неговия интерес, нужди и 
намерения. 

Много  тясно  беше 
сътрудничеството ни с 
браншовите организации, 
което също е сред прио-
ритетите ни. По този 
начин „напипваме“ пулса 
на бизнеса в града, нау-
чаваме директно от него 
за предизвикателствата, 
нуждите му и определяме 
заедно общите ни посоки 
за развитие. Това е пъ-
тят, по който СО чрез 
нашата агенция работи 
за икономическа стабил-
ност и за актуализиране 
на средата спрямо изис-
кванията на XXI век. Това 
са част от успешните 
примери, които се случ-
ват в бизнес средата на 
София. Те са тези, които 
показват на хората тук 
и на компаниите от чуж-
бина, че градът ни е ста-
билно място за развитие. 
Столичните фирми вече 
правят много интензивна 
международна експанзия 
и ние не само ги подкре-

пяме, често поемаме во-
дещата роля в тази по-
сока. Нашите контакти 
им помагат да стигнат 
до чуждите пазари, за да 
предложат своя продукт 
и да участват в трансфе-
ра на знания. 

Една от инициативи-
те ни е програмата City 
to City, в рамките на която 
първо подписахме догово-
ри с Лондон и Виена. През 
2019 г. предстои да я про-
дължим с още 10 града. Тя 
дава възможност на вся-
ка българска компания да 
получи директна подкрепа 
в съответното населено 
място при развитие на 
своя бизнес, както и на 
чужди фирми да намерят 
своето място в София. В 
определен срок компания 
от столицата може да 
получи офис, контакти, 
информация за пазара и 
кадрите в града, с кой-
то имаме споразумение. 
Както и всяко дружество, 
например от Лондон, може 
да ни потърси и да получи 
същото. 

СОАПИ публикува ин-
тересния доклад „Иконо-
мически и инвестицио-
нен профил на София“. 
Бихте ли могли да раз-
кажете как се изменя 
структурата на ико-
номиката на града, кой 
или кои индустрии имат 
доминираща роля, как се 
променя мястото и ро-
лята на сектор „Стро-
ителство”? На базата 
на този доклад може ли 
да направите прогноза 
какво ще се случва през 
2019 г.? 

Основният извод от 
доклада е, че икономика-
та на столицата е ста-
билна, растяща и е все 
по-високо в скалата на 
добавената стойност. В 
последните 10 години има 
увеличение с 25% на пре-
работващата индустрия. 
Качествената промяна 
тук е, че се създават 
продукти, както и задъл-
жително се влагат сред-
ства в развойно звено 
при инвестиция в произ-
водство. Вече имаме си-
лен автомобилен клъстер, 
много бързо се развива 
такъв и в самолетостро-
енето – изключително 
обещаваща индустрия. 
В технологичния сектор, 
който е около 20-23% от 
икономиката на града 
(това са аутсорсингът и 
IT), разрастването е из-
ключително качествено. 
Преди 15 години беше пре-
димно аутсорсинг, сега е 
все повече растеж, кое-
то означава наличие на 

иновативни и комплексни 
проекти. А те задържат 
талантливите профе-
сионалисти и привличат 
такива от чужбина. Това 
също е съществена про-
мяна в структурата на 
икономиката на града. 
Що се отнася до сектора 
на инвестициите, мога да 
кажа, че сега пазарът е 
много по-зрял. Това пра-
ви вложенията в строи-
телството и операции-
те с недвижими имоти 
стабилни и е превенция 
на внезапни трусове, ка-
квито имаше преди 10 
години. Тогава най-много 
инвестиции отиваха в не-
движимите имоти, а сега 
те са в преработващата 
индустрия и технологич-
ния сектор. 

С какво София е ин-
тересна на чуждестран-
ните инвеститори? 

Както казах, ние сме 
стабилни и предвидими, 
имаме ясна данъчна по-
литика и ни разпознават 
като дестинация за раз-
гръщане на развойна дей-
ност. Имиджът на Бъл-
гария в 12-ата й година 
като член на Европейския 
съюз вече е на предска-
зуем партньор, което за 
бизнеса е знаково. Често 
чужда компания, преди да 
дойде в София, прави про-
учвания в съседни на нас 
държави и добрата нови-
на е, че все по-често из-
бират нас, а това е много 
важно. А Белград и Скопие 
са извън ЕС и предлагат 
съвсем други - често за 
предпочитане - условия, 
така че конкуренцията е 
силна. Затова е от изклю-
чително значение и наша-
та работа като агенция, 

защото ние представяме 
столицата на бизнеса, 
показваме нашите силни 
страни като град и като 
политики на СО. Нека да 
не забравяме, че инфра-
структурата в София 
се развива с много бързи 
темпове, има нови индус-
триални зони, красиви и 
удобни жилищни компле-
кси, което също привлича 
инвеститорите. 

От кои страни е заявен 
най-голям интерес, съот-
ветно и в кои сфери? 

Има интерес от дър-
жавите членки на ЕС, от 
Канада, от Далечния из-
ток, САЩ и много други. 
През тази година делега-
ции от 25 страни бяха в 
София, в агенцията, за да 
проучат бизнес климата 
тук. Самите ние на раз-
лични изложения се срещ-
нахме с партньори от 
целия свят. Много важно 
е да се отбележи, че чуж-
дият предприемач вече не 
идва у нас само и основно 
заради ниските разходи, 
а поради възможността 
да прави високоефекти-
вен бизнес с качество на 
крайния продукт. Пред-
почитаните сфери за 
инвестиции са производ-
ствената промишленост, 
технологичните компании 
и тези, свързани с обра-
зование. Разбира се, има 
интерес в сектора на 
имоти, както и в транс-
портните и логистични 
решения, туризма и креа-
тивните индустрии. Нека 
да подчертая нещо много 
важно. Ако преди 15 и по-
вече години имаше мно-
го малко инвестиции от 
местни фирми, а повече-
то бяха от чужбина, сега 

вложенията се правят 
от български компании 
и общата им стойност 
расте. Доказателство 
за това са постоянно на-
растващият БВП, както и 
износът ни. 

П о  о т н о ш ение  на 
мястото на малките и 
средните предприятия – 
какви тенденции правят 
впечатление, променя ли 
се профилът на МСП в 
София? 

Има много висока ак-
тивност в посока съз-
даване на стартиращи 
фирми. В София вече е 
налична цялата екоси-
стема на стартиращите 
компании, има и 15 фонда 
за рисково финансиране, 
акселератори, както и 
инкубатори. През 2019 г. 
ще се увеличат парите 
на стартъп компаниите 
чрез програмите на Фон-
да на фондовете. Тези 
програми често са насо-
чени към малки и средни 
фирми, и то в етапа, ко-
гато те имат валидация 
на бизнеса им и търсят 
възможности за растеж. 
Тук се включват реди-
ца инструменти, които 
доскоро липсваха. Сега 
положението е много по-
добро, има повече възмож-
ности, отколкото преди 
15 години. 

Преди време подпи-
сахте меморандум с Ми-
нистерството на обра-
зованието и науката за 
създаване на интернет 
базирана платформа, 
свързваща бизнеса и об-
разованието. Работи ли 
вече тя, какви цели си 
поставяте и как ще ги 
постигнете? 

Работим много ак-
тивно в тази посока и с 
изключително внимание. 
Установихме, че има мно-
го информация, която по-
мага на родителите и на 
младите хора да изберат 
своето училище или уни-
верситет, но основно по 
образователни критерии. 
Също така съществуват 
достатъчно места, на 
които се предлагат ра-
ботни позиции от страна 
на бизнеса. Но никъде ин-
тересът на родителите 
да осигурят образование 
на децата си, което да им 
помогне да намерят свое-
то професионално разви-
тие, и целите на бизнеса, 
който търси кадри, не се 
срещат. Няма я и най-
естествената връзка 
между тях – училището, 
което може да привлече 
родителите и децата им 
с обучение, което дава 
перспектива, и бизнеса, 
който е най-естестве-
ният партньор при под-
готовката на новите 
попълнения на пазара на 
труда. Тази платформа 
ще обедини на едно мяс-
то интереса на родите-
лите, на младите хора, на 
образователните инсти-
туции и на бизнеса. Тя 
има и още една добавена 
стойност – анализът от 
натрупването на данни-
те ще помогне процесът 
по приема на ученици и 
студенти да е съобразен 
с нуждите на пазара на 
труда. В момента плат-
формата е на финалния 
етап и се надявам скоро 
тя да е достъпна за цяла-
та система на образова-
нието и на бизнеса. 

Как СОАПИ и Кама-
рата на строителите в 
България (КСБ) могат да 
си партнират, в какви 
сфери можете да бъдете 
взаимно полезни? 

СОАПИ, както казах, 
има сред основните си 
задачи тази да работи 
активно с браншовите 
организации. В този сми-
съл сътрудничеството с 
КСБ е от значение за нас, 
защото това ни позволя-
ва да получим информа-
ция от самия източник 
за предизвикателствата 
в съответния сектор, да 
направим заедно анализи 
и прогнози, да начертаем 
общ път за развитие на 
икономиката. 

Какво бихте поже-
лал на читателите на 
в. „Строител”? 

Здраве, много успехи, 
лични и професионални. И 
да четат в. „Строител“!

Владимир Данаилов, главен изпълнителен директор на СОАПИ: 

През 2019 г. програмата City to City ще продължи в нови 10 града
Снимка Румен Добрев
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Две от зданията, изградени от първите индустриалци на свободна България, са в Габрово и 
днес са музеи, а третата краси центъра на София и е собственост на Столичната община 

Елица Илчева

През 2018 г. сградата 
на Регионален истори-
чески музей – Габрово, на 
ул. „Николаевска” №10 бе 
обявена за архитектурен 
и исторически паметник 
на културата от нацио-
нално значение. Решение-
то е взето през октом-
ври 2018 г. на заседание 
на специализиран съвет 
към Министерството на 
културата, където участ-
ват и представители на 
Националния институт 
за недвижимо културно 
наследство. По думите 
на Красимира Чолакова, 
директор на РИМ – Габро-
во, редица архитекти са 
работили в екипите и са 
дали оценка на качества-
та на зданието, преди да 
излязат със становище. 
Всъщност не става ясно 
защо решението е отла-
гано толкова дълго, още 
повече че друга сграда на 
тази улица – днес Инте-
рактивен музей на индус-
трията, е паметник още 
от 1989 г. Зданията, стро-
ени някога от първите га-
бровски индустриалци и 
търговци, толкова си при-
личат, че могат да бъдат 
объркани, а тази, която 
сега е приела РИМ – Габро-
во, има близнак и в София 
– дома на Киро Стефанов 
на ул. „Париж“ 1. За послед-
ните две това има своето 
обяснение - дело са на бе-
лежития архитект Никола 
Лазаров (1870 - 1942 г.). 
Впрочем в Габрово Лаза-
ров има проектирани три 
къщи, една от които, тази 
на индустриалеца Добри 
Калпазанов, е съборена.

Масивната сграда с  
барокови елементи на РИМ 
- Габрово,

се появява в пълния си 
блясък в историческия цен-
тър на града през 1902 г. 
по поръчка от сем. Хаджи-
стойчеви, видни габровски 
индустриалци, основатели 
на втората вълнено-тек-
стилна фабрика в града. 
Арх. Лазаров споменава за 
творението си в писма до 
свои колеги, като нескром-
но отбелязва, че се гордее 
с нея, защото е успял да 
съчетае в едно здание 
нуждите на братята от 
жилищни и търговски пло-
щи. Хаджистойчеви обаче 
се радват на дома си няма 
и две десетилетия, за-
щото след като фалират 
през 20-те години на ХХ 
век, Българската народна 
банка придобива имота и 
го превръща в свой клон. 
Към тавана и двора се при-
строяват стъклен покрив, 
а първоначалната разтег-
ната П-образна форма и 
фонтанът се загубват, 
когато пространството 
на двора се превръща в 
паричен салон. Днес там е 
изложбената зала. Освен с 

бароковата визия здание-
то е ценно и с това, че за 
изграждането са използва-
ни много качествени внос-
ни материали. Затова то 
без съмнение се нарежда 
гордо до останалите с на-
ционално значение в Габро-
во – Априловската гимна-
зия, Соколския манастир и 
църквата „Успение на Св. 
Богородица“. Сградата на 
ул. „Николаевска” №10 е и 
единственият паметник 
с двоен статут – архео-
логически и исторически. 
Вторият е свързан с това, 
че тя представя индус-
триалния период. 

Братята Цанко и Сте-
фан Хаджистойчеви не са 
случайни хора. Цанко (1860 
- 1931 г.) участва като 
опъл ченец в Руско-турска-
та освободителна война 
в състава на 10-а дружи-
на. След Освобождение-
то се включва активно в 
дейността на семейното 
предприятие, а след това 
поема и ръководството 
му. Той е не само стопан-
ски деятел, но и виден 
общественик и дарител, 
народен представител в 
Обикновеното и Петото 
Велико народно събрание, 
помощник-кмет. Избиран е 
многократно за общински 
съветник, както и в ръко-
водствата на различни 
дружества и организации.

Цанко е и сред осно-
вателите на фонда за 
строителството на чи-
талищната сграда през 
1908 г. За участието си 
в Освободителната вой-

на е награден с Орден за 
храброст и Орден за Граж-
данска заслуга и още при-
живе е обявен за почетен 
гражданин.

По-големият му брат 
Иван (1856 - 1887 г.) преди 
Освобождението е търго-
вец в Гюргево. След това 
е телохранител на княз 
Александър I Батенберг 
(1879 - 1886 г.). Включва се 
в създаването на друже-
ство „Братя П. Х. Стойче-
ви“ и фабрика „Александър“ 
в Габрово.

Днес във фонда на му-
зея се пазят снимки на 
двамата, след като пото-

мците им предоставят 
на институцията култур-
ни ценности, свързани с 
една от най-известните 
габровски фамилии, за да 
бъдат съхранени за поко-
ленията.

Интерактивният музей на 
индустрията 

е само на няколко крач-
ки от РИМ. Сградата из-
глежда по същия начин с 
ъгловата си фасада и днес 
определено е доста по-
свежа, защото преди ня-
колко години имаше късме-
та да бъде преобразена по 

европейски проект. Няма 
данни за това кой е ней-
ният архитект, а година-
та на появата й е 1893 г. 
Строена е за семеен дом 
и кантора на местния 
търговец Цанко Добрев. В 
средата на 20-те години 
на ХХ век тя става соб-
ственост на Българска-
та търговска банка, след 
което е национализирана 
от Градския народен съ-
вет. В оригиналния си вид 
къщата е била на 3 нива с 
полумасивна конструкция. 
Фасадното й оформление 
е богато, с характерни 
детайли и орнаменти от 
щанцована оловна ламари-
на, изработени в Австрия, 
вероятно по аналогия на 
подобни сгради в цен-
тралната част на града. 
През 1949 г. тя претър-
пява чувствителни про-
мени, включително кон-
структивни. През 1979 г. 
е осъществено частично 
преустройство, а едва 
през 2013 г. е изцяло ре-
конструирана в рамките 
на Интегриран проект за 
развитие на културно-ис-
торическия туристически 
продукт. 

При реставрацията 
се залага на максимално 
доближаване до оригина-
ла, но се въвежда едно из-
цяло ново функционално и 
конструктивно решение 
на заграденото от на-
личните зидове и покрив 
музейно пространство. 
Така се постига напълно 
възстановен оригинален 
архитектурен облик от-
преди повече от 120 го-
дини при запазване на ха-
рактерните отличителни 
белези и общата му есте-
тика и нови интериорни 
решения, съобразени със 
спецификата на предста-
вените музейни експози-
ции. Интересно и смело е 
въведеното с последните 
изменения конструктивно 
и функционално решение 
с цел умело използване на 

вътрешното простран-
ство на  сградата за 
създаване на 4 експози-
ционни нива при цялостно 
запазване на фасадните 
стени. Интериорът и де-
корациите са тематично 
и времево свързани със 
съответната експозиция, 
допълвани от визуални, 
звукови и светлинни ефек-
ти. На междуетажните 
пространства са разполо-
жени екрани, разказващи 
за видни габровски индус-
триалци.

Къщата на ул. „Париж“  
в София

Не е известно дали 
сливенският фабрикант 
Киро Стефанов е харесал 
къщата на братя Хаджи-
стойчеви в Габрово, или 
архитектът и на двете 
сгради е заимствал от 
собственото си творе-
ние, но е факт, че те си 
приличат много, разперили 
страничните си фасади на 
по две пресичащи се улици. 
Софийската е построена 
през 1921 г. и е оценена 
от специалистите като 
еклектична смесица от 
неоренесанс и сецесион 
с барокови детайли. И в 
този случай ъгловото раз-
положение на имота е поз-
волило на Лазаров да раз-
гърне своята фантазия, 
като оформя ъглов акцент 
на фасадата, ограден с 
два пиластъра. Те са пре-
къснати между втория и 
мансардния етаж с харак-
терния за архитекта фриз 
от преплетени листа, пос-
ледван веднага от солиден 
корниз. Ъгловата част на 
мансардния етаж завърш-
ва с нов корниз и фантас-
тичен фронтон, останал 
неповторен на друго мяс-
то в София. Всичко това 
доказва майсторството, с 
което Лазаров е комбини-
рал похвати от различни 
епохи – гирляндите и лис-
тата на ар нуво и сецеси-
она редом до балконите с 
балюстри и членението 
(делението) на фасадата 
с пиластри, напомнящи за 
Ренесанса и барока. 

Собственикът Киро 
Стефанов е сливенски ин-
дустриалец, чийто баща 
Георги е създал голяма фа-
брика за вълнени платове, 
а брат му Стефан успял 
като министър на финан-
сите в правителството 
на Никола Мушанов да 
преведе страната ни през 
времената на Голямата 
депресия. За него британ-
ски дипломати писали, че 
е „честен и съзнателен – 
нещо необичайно за Бъл-
гария”. Дарителската дей-
ност на индустриалците 
включва детски домове в 
родния им Сливен, а скром-
ната чешма с бронзова 
фигура на св. Георги пред 
храма „Св. София” е пода-
рък от Киро Стефанов за 
новите му съграждани. 

РИМ – Габрово, ул. „Николаевска” №10

Интерактивният музей 
на индустрията 

София, ул. „Париж” №1
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Проф. д-р инж. Фантина Рангелова, декан на Строителния факултет на УАСГ:

Георги Сотиров

Проф. Рангелова, за 
Вас и Вашите студенти 
началото на годината 
е свързано най-вече със 
започващата нова сесия?

Разбира се,  изпит-
ните сесии са едни от 
най-важните периоди от 
обучението на нашите 
студенти, тъй като са 
проверка на техните зна-
ния, но също и на работа-
та на преподавателите. 
Всички ние, обучавайки по 
съответната дисциплина, 
искаме положителни резул-
тати и много се надяваме, 
че всяка предстояща сесия 
ще бъде по-успешна от 
предходната. 

Изпитните сесии са 
свързани с много положе-
ни усилия през семестъра. 
Строителното инженер-
ство е трудно като специ-
алност, с много сериозни 
изчисления, графична част, 
т.е. подготовката трябва 
да бъде комплексна.

Струва ми се, че сту-
дентите напоследък са 
по-осъзнати. Голям стимул 
за тях е, че в държавата 
отново има сериозно раз-
движване на строителния 
сектор и това ги кара по-
отговорно да се отнасят 
към подготовката си за 
бъдещата професионална 
реализация. Преподава-
телите освен с учебната 
дейност имаме и практи-
ка извън университета, 
която дава възможност да 
докажем, че ние участваме 
сериозно и в изпълнението 
на определени обекти. На-
шата дума се чува и като 
академични хора, и като 
инженери от реалната 
практика. Мнозина от нас 
са консултанти, други са 
ангажирани с надзора, със 
самото изпълнение и за-
това мога смело да заявя, 
че всички наши препода-
ватели участват актив-
но в реалния строителен 
процес. Ние сме практици, 
но свързани активно с на-
учната и преподавател-
ската дейност в нашия 
университет.

Освен декан на Стро-
ителния факултет Вие 
сте и ръководител на 
Катедра „Организация 
и икономика на строи-
телството”. Вашите 
студенти днес са ут-
решните мениджъри на 
строителните фирми. 
Няколко думи за тяхната 
подготовка?

Считам, че организа-
цията и икономиката на 
строителството са едни 
от важните етапи в из-
пълнението на всеки един 
инженерно-строителен 
проект. Винаги е имало 
интерес към дисциплини-
те, които се преподават 
в катедра „Организация и 

икономика на строител-
ството”, а в условията на 
пазарната икономика те 
придобиват и едно друго 
измерение. На всеки един 
проект, който предстои 
да бъде реализиран, тряб-
ва да му бъде направена 
икономическа оценка. Във 
връзка с това кадрите 
трябва да имат една дос-
татъчно добра научна и 
теоретична подготовка 
по отношение на органи-
зацията, управлението и 
икономиката на строител-
ството. 

Имаме магистърска 
програма „Управление на 
проекти в строителство-
то” поради необходимост-
та от такива специали-
сти. В световен мащаб се 
говори за проджект мени-
джъри като задължителни 
участници в целия инвес-
тиционен процес. Отдел-
но сме създали и Асоциация 
по управление на проекти, 
както и Общество по 
строително право. И при 
двете организации съучре-
дител е УАСГ. Аз съм пред-
седател на Асоциацията 
и член на управителния 
съвет на Обществото по 
строително право, където 
изразявам позициите на 
университета и на наша-
та катедра. Стараем се 
да наложим именно про-
джект мениджъра като ва-
жен елемент при изграж-
дането на строителните 
обекти и реализирането 
на инвестиционни проек-
ти. В условията на пазара 
трябва да бъдат съобра-
зени много компоненти, да 
бъдат организирани всич-
ки видове ресурси, да бъде 
доказана ефективността 

им и да е ясен крайният ре-
зултат. Имаме учебни пла-
нове заедно с Юридическия 
факултет на Софийския 
университет „Св. Климент 
Охридски“ по строително 
право. Подготвяме и ма-
гистратура по строител-
но предприемачество и фа-
силити мениджмънт. 

През 2017 г. излезе 
постановление на Минис-
терския съвет за регу-
лираните специалности 
и във връзка с това ние 
трябваше да си актуали-
зираме учебните планове. 
В разширен съвет като 
потребители на нашите 
кадри, които развиват в 
практически вид нашата 
професия, бяха поканени 
представители на Кама-
рата на строителите в 
България и Камарата на 
инженерите в инвести-

ционното проектиране, за 
да изкажат своето мне-
ние. 

От миналата акаде-
мична учебна година при 
защитите на дипломни-
те работи присъстват и 
представители на тези 
две най-важни структури 
в бранша. Имаме волята 
и желанието да търсим 
съвети от хора от прак-
тиката, за да можем да 
бъдем възможно най-акту-
ални в работата си. И да 
подготвяме кадри, които 
да са готови да навлязат 
веднага в бизнеса. 

Няма как да не Ви по-
питам за ролята и мяс-
тото на демографската 
криза при тазгодишния 
прием на студенти. Ин-
женерните дисциплини са 
трудни за студентите и 

това е факт. Факт също 
така е, че строителни-
те фирми са сред основ-
ните, които формират 
брутния вътрешен про-
дукт на страната. 

Демографският фак-
тор наистина е от голямо 
значение за всички уни-
верситети по отношение 
броя на студентите. Но 
действително инженер-
ната професия е изключи-
телно тежка и отговорна. 
Много пъти е сравнявана с 
медицината. И наистина, 
медиците се грижат за 
човека и неговото тяло и 
от тяхната грешка могат 
да настъпят фатални по-
следствия. Ние се занима-
ваме със съоръженията на 
сградата, на инфраструк-
турата, която оформя и 
създава градовете и дър-
жавите. Отговорността, 

която носи един инженер 
при проектирането и при 
изграждането, също е мно-
го сериозна. Образование-
то ни е тежко, но и много 
интересно. И всеки, който 
е завършил нашия универ-
ситет, може да стартира 
житейския си път в раз-
лични професии, включи-
телно журналистиката, 
IT сектора, икономиката. 
Нашите инженери излизат 
изключително подготвени 
и много лесно намират ре-
ализация на своята профе-
сия и извън територията 
на страната. Там те по-
лучават по-високо запла-
щане. Трябва да спомена и 
факта, че много младежи 
предпочитат да започнат 
да учат в чужбина, защото 
още по време на следване-
то те се социализират, 
влизат в контакт с колеги 
и фирми и така предопре-
делят бъдещето си. Сама-
та аз, както и моите ко-
леги, поддържаме връзка с 
европейски и американски 
университети и можем да 
твърдим, че образование-
то в нашия университет е 
на много високо равнище. 
Дори само ако спомена 
проф. Божидар Янев, хоно-
руван професор в Колум-
бийския университет и 
Нюйоркския университет, 
за когото Вашият вестник 
писа преди няколко седми-
ци, пак ще бъде достатъч-
но.

За съжаление не във 
всички гимназии подго-
товката на младите хора 
е на такова равнище, че 
после безпроблемно да 
изучават сложната ма-
терия на строителното 
инженерство. Може би е 
настанало време универ-
ситетите да провеждат 
сериозни летни курсове за 
младежите от средното 
образование, които имат 
желанието да се развиват 
в инженерните дисципли-
ни. 

Вашите възпитаници 
след няколко години ще 
са тези, които ще запо-
чнат да формират но-
вата строителна визия 
на страната. И бизнес 
сгради, и жилища, и ин-
фраструктура – всичко 
това започва от УАСГ 
и в голяма степен – от 
Строителния факултет.

Наистина основните 
строително-инженерни ка-
дри се подготвят в УАСГ. 
И това, което те са на-
правили и правят през го-
дините, е видимо от всич-
ки. Нашите студенти са 
готови за практиката, за 
съвременната динамична 
широкопрофилна инженер-
на практика. Вярвам във 
възможностите на инже-
нерите и архитектите, 
които излизат от нашия 
университет.

Снимки авторът
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Двете страни подписаха споразумение за сътрудничество

Страницата 
подготви 
Десислава Бакърджиева 

Министърът на ту-
ризма Николина Ангел-
кова проведе работна 
среща с мениджърите 
на един от водещите 
туроператори в Китай 
– „Хай Сиис Интернешъ-
нъл”. Това съобщиха от 
пресцентъра на ведом-
ството, като уточниха, 
че компанията е член на 
Европейската туристи-
ческа комисия. Тя има 
офиси в 8 китайски гра-
да и освен в Азия развива 
дейност в Европа и Се-
верна Америка. 

„Китай е изключи-

Над 162 600 потребители 
имат активна регистрация 
за безплатните sms услуги, 
предоставяни от „ЧЕЗ Елек-
тро България“ АД – известие 
преди прекъсване на елек-
трозахранването и проверка 
на сметката, информираха 
от дружеството. През изми-
налата 2018 г. компанията 
е изпратила близо 282 000 
кратки съобщения, от кои-
то около 4% са за проверка 
на сметка, а с останалите 
96% е напомнила на клиенти-
те си, че са пропуснали срока 
за плащане на задълженията 
си. През периода януари – де-
кември 2018 г. регистрации-
те за sms услуги са дости-
гнали 21 651.

По данни на дружество-
то всеки месец между 20 000 
и 29 000 регистрирани по-
требители получават на-
помняне, че са просрочили 
плащането на сметката си. 
Над 900 клиенти предпочи-
тат ежемесечно да прове-
ряват текущите си задъл-
жения за електроенергия 

чрез sms. Проверката се из-
вършва с кратко съобщение 
с текст smetka на 170077 без 
увеличение на цената според 
конкретния тарифния план 
на абоната. Всички разходи 
по изпращане на информа-
тивните sms-и се поемат 
от „ЧЕЗ Електро България“ 
АД. „Използването на тези 
услуги би могло да спести 
средства и неудобства на 
хората по време на отпуски, 
особено в периода на праз-
ници, когато несъзнателно 

може да се пропусне срокът 
за плащане на месечната 
сметка за електроенергия“, 
обясняват от компанията.

Sms услугите са достъп-
ни за всички абонати на мо-
билните оператори „А1“, „Те-
ленор“ и „Виваком“. Те могат 
да бъдат заявени онлайн на 
www.cez.bg, с изпращане на 
кратко съобщение на 170077 
с текст 12-те цифри на кли-
ентския номер, както и в 
центровете на „ЧЕЗ Елек-
тро България“ АД и в офи-

сите на „Изипей“. Регистра-
цията за sms услугите на 
дружеството е безплатна. 
При регистрация чрез sms на 
170077 потребителят запла-
ща еднократно изходящото 
съобщение според тарифния 
си план без увеличение на 
цената.

Получаването на елек-
тронни известия – преди 
прекъсване на захранването 
поради неплатено задълже-
ние и за проверка на сметка-
та, е напълно безплатно за 
клиентите на „ЧЕЗ Електро 
България“ АД. Услугите се 
активират в рамките на 24 
часа след извършване на ре-
гистрацията. 

При смяна на мобил-
ния оператор във връзка с 
техническото осигуряване 
на услугата е необходимо 
дружеството да бъде уве-
домено своевременно от 
потребителя за това на те-
лефон 0700 10 010, на info@
cezelectro.bg или в Център 
за клиенти на „ЧЕЗ Електро 
България“ АД.

„ЧЕЗ Разпределение България” отчете увеличе-
ние на средните товари по мрежата през почивния 
6 януари с близо 20% в сравнение със същия ден през 
2018 г., когато празникът отново е бил през уикенда. 
Данните на дружеството показват, че през миналата 
година средните товари по мрежата в Западна Бъл-
гария са били 1525 мегавата, докато на 6 януари т.г. 
те са се повишили на 1818 мегавата.

През шестия ден на тази година е регистрирано и 
27% увеличение на товарите в сравнение с почивния 
1 януари 2019 г. Тогава средните стойности са били 
1438 мегавата. В първия ден на новата година кон-
сумацията ни на електроенергия е довела до 5% по-
високи товари в сравнение с 1 януари 2018 г., когато 
са отчетени 1370 мегавата.

За първите шест дни на 2019 г. увеличението на 
товарите е с 9,30% в сравнение със същия период на 
2018 г. Денят рекордьор в това отношение от нача-
лото на годината е 4 януари, когато стойностите са 
достигнали 1840 мегавата.

„Сериозното увеличение на товарите при спад 
на температурите показва, че много домакинства 
разчитат на отопление с ток. Добре е те да предви-
дят, че студеното време и повишената консумация 
на отоплителни уреди пряко ще се отрази на потре-
бената от тях през месеца електроенергия“, е казал 
Ясен Тодоров, директор „Управление на мрежата“ в 
„ЧЕЗ Разпределение България”.

„Латвия е много добър 
пример за България по 
пътя й към еврото, защо-
то между двете държави 
има много общи неща.“ 
Това е заявила зам.-ми-
нистърът на финансите 
Маринела Петрова по 
време на конференция на 
високо равнище, посвете-
на на първите пет годи-
ни на Латвия в еврозона-
та, която се е провела в 
Рига. Съорганизатор на 
събитието е ЕК по повод 
20-ата годишнина от 
въвеждането на еврото 
като единна парична еди-
ница в ЕС. Зам.-министър 
Петрова е участвала в 
панела „Предизвикател-
ствата пред членството 
в еврозоната“. 

По думите й една от 

разликите между Бълга-
рия и Латвия е, че стра-
ната ни не е станала 
член на Валутния меха-
низъм 2 (ERMII) едновре-
менно с присъединяване-
то си към ЕС и това ни 
е поставило стъпка и по-
ловина назад в сравнение 
с държавите, приети при 
предишното разширяване 
на ЕС. Пред участниците 
в конференцията Марине-
ла Петрова е припомнила, 
че финансовата криза 
преди 10 години е остави-
ла много научени уроци и 
страните в еврозоната, 
заедно с ЕК и Европей-
ската централна банка 
(ЕЦБ), се опитват да се 
развиват устойчиво след 
края й .  „Затова всяка 
държава, която желае да 

се присъедини към този 
клуб, включително и Бъл-
гария, трябва да съблю-
дава новата реалност 
и да дефинира различни 
решения“, е посочила тя.

Сред предизвикател-
ствата пред страната 
ни зам.-министърът на 

финансите е очертала 
преодоляване на нега-
тивното възприемане 
и предразсъдъците към 
България. Тя е обърнала 
внимание, че през послед-
ните над 20 г. сме в ус-
ловия на Валутен борд, 
фискалната ни позиция е 

стабилна, бюджетното 
салдо през повечето го-
дини е положително и по 
време на кризата не сме 
разчитали на финансова 
помощ.

 „За справяне с недо-
верието и негативното 
възприемане българско-
то правителството из-
бра нов подход, с който 
да се засили процесът по 
присъединяване към евро-
зоната. Първата стъпка 
беше напасване към но-
вата форма на паричния 
съюз, част от която са 
Банковият съюз, мерки-
те срещу изпирането 
на пари и несъстоятел-
ността. Посветихме уси-
лията си в тази насока, 
очертахме пътна карта, 
приехме законодателни 

текстове, необходими за 
установяване на тясно 
сътрудничество с ЕЦБ, и 
нашата увереност е, че 
към края на юни 2019 г. 
ще постигнем успех и ще 
преминем към следващия 
етап“, е допълнила тя и 
е изразила надежда, че 
България ще успее да из-
пълни всички изисквания 
за присъединяване към 
еврото в рамките на 
минималния срок от две 
години престой във Ва-
лутния механизъм 2. „Все 
пак има известна веро-
ятност този период да 
е по-дълъг. Ще направим 
всичко възможно, за да 
бъде престоят ни в ERMII 
колкото се може по-кра-
тък“, уточнила Маринела 
Петрова.

телно важен целеви па-
зар за България, ръстът 
на туристите от тази 
страна през последни-
те години е значителен, 
но възможностите са 
многократно по-голе-
ми“, е казала министър 
Ангелкова. Тя е откроила 
и важността на марке-
тинговите активности 
за повишаване интере-
са на огромния китай-
ски пазар към страната 
ни. Николина Ангелкова 
е посочила, че през сеп-
тември 2017 г. е отво-
рен първият български 
туристически информа-
ционен център в мегапо-
лиса Шанхай. „Работи се 
в още 8 града в Китай да 
бъдат открити турис-
тически информационни 
центрове на България“, е 

информирала тя. 
Президентът на „Хай 

Сиис Интернешънъл“ 
Уонг Дума е подчертал, 
че за година компанията 
е изпратила близо 1,5 
млн. туристи в Европа. 
По думите му България 
има огромен потенциал 
да бъде все по-предпочи-
тана дестинация от ки-
тайските туристи, тъй 
като страната ни има 
огромно културно-исто-
рическо наследство.

По време на срещата 
е подписано Споразуме-
ние за сътрудничество в 
туризма. Неговата цел е 
в Китай да се популяри-
зират разнообразните 
типове туризъм и въз-
можности, които Бълга-
рия предлага през цяла-
та година.

ЧЕЗ
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: Определяне на изпълнител за извършване на стро-
ителство, основен ремонт, рехабилитация и текущо поддържане на 
улиците, общинските пътища и техните съоръжения на територията 
на Община Бургас 

Наименование: Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване 
на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефто-
хим – гр. Бургас

Наименование: Изпълнение на строително-монтажни работи за 
възстановяване на училище за градска художествена галерия, кв. 42, 
УПИ IХ, гр. Елена, Община Елена

Наименование: СМР за осигуряване проводимостта на речното 
легло на р. Хърсовска (дере), с. Каравелово

Наименование: Основен ремонт на административна сграда 
(Ловна база „Пампорово“), находяща се в териториалния обхват на ТП 
„ДГС Смолян”

Наименование: ЕТАП 1.2 – Изграждане на ограждаща дига на клет-
ки 1 и 2... продължава в раздел II.1.4

Наименование: Реконструкция на улици в село Долно Съдиево – 
улица от о.т.10-11-12-43-13-14-44-15-16-17 до о.т. 18 и улица от о.т. 29-28-
47-27-26 до о.т. 48+9.15 м, община Маджарово

Наименование: Основен ремонт на открита спортна площадка в 
СУ „Йордан Йовков”, гр. Тервел

Наименование: Строително-монтажни работи за възстановя-
ване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и 
носимоспособността на настилката и пътното тяло с цел осигуряване 
условия за безопасност на...

Наименование: Инженеринг: проектиране, строителство и автор-
ски надзор за обект „Изграждане на нова многофункционална спортна 
зала и преустройство и реконструкция на съществуваща спортна зала 
и обслужващи помещения“

Наименование: Преустройство, реконструкция и надстройка на 
основаната сграда на ДГ №20 и изграждане на пристройка – разширение 
за общо 8 групи по обособени позиции

Наименование: Изпълнение на строително-монтажни работи по 
изграждане на предприятие за преработка на краве мляко в поземлен 
имот с идентификатор 03366.2.78, остров Персин

Възложител: Община Бургас
Oсн. предмет: 45233000
Прогнозна стойност: 80 000 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 48
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 26/02/2019    Местно време: 
17:15 
Отваряне на офертите: гр. Бургас, сграда-
та на Община Бургас, ул. „Александровска“ 
№26, заседателна зала

Дата: 27/02/2019    Местно време: 11:00 
За контакти: Даниела Георгиева - главен 
юрисконсулт в Дирекция Обществени поръч-
ки
Факс: +359 56841996
Адрес: ул. „Александровска“ №26
Адрес на възложителя: www.burgas.bg
Телефон: +359 56907242
E-mail: d.georgieva@burgas.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=885706&mode=view

Възложител: Община Бургас
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 6 464 277.27 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 420
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 19/02/2019    Местно време: 
17:15 
Отваряне на офертите: гр. Бургас, сграда-
та на Община Бургас, ул. „Александровска“ 

№26, заседателна зала
Дата: 20/02/2019    Местно време: 10:00 
За контакти: Валерия Димитрова
Факс: +359 56860912
Адрес: ул. „Александровска“ №26
Адрес на възложителя: https://www.burgas.bg/
Телефон: +359 56907288
E-mail: v.daalova@burgas.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=885719&mode=view

Възложител: Община Елена
Oсн. предмет: 45200000
Прогнозна стойност: 1 079 787.27 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 600
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 04/02/2019  Местно време: 
17:30 
Отваряне на офертите: гр. Елена, ул. „Ила-
рион Макариополски“ № 24, Община Елена - 

стая 211
Дата: 05/02/2019   Местно време: 09:30 
За контакти: Фатме Ходжева
Факс: +359 061516510
Адрес: ул. „Иларион Макариополски“ №24
Адрес на възложителя: http://www.elena.bg
Телефон: +359 879101448
E-mail: obshtina@elena.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=886047&mode=view

Възложител: Община Никола Козлево
Oсн. предмет: 45246000
Прогнозна стойност: 574 103.33 лева
Краен срок за изпълнение:  Крайна дата: 
30/10/2019 
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 11/02/2019   Местно време: 16:30 
Отваряне на офертите: с. Никола Козлево 
9955, пл. „23-ти Септември“ №5, заседателна 
зала на Община Никола Козлево

Дата: 12/02/2019    Местно време: 11:00 
За контакти: Петър Димитров - секретар 
на Община Никола Козлево
Факс: +359 53282020
Адрес: пл. „23-ти септември“ №5
Адрес на възложителя: http://nikolakozlevo.bg/
Телефон: +359 53282002
E-mail: obankozlevo@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=885751&mode=view

Възложител: Южноцентрално държавно 
предприятие, ТП Държавно горско стопан-
ство Смолян
Oсн. предмет: 45212422
Прогнозна стойност: 512 187.30 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 90
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 30/01/2019 Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: заседателната 
зала, находяща се в административната 

сграда на Държавно горско стопанство Смо-
лян е: гр. Смолян, бул. „България“ №83
Дата: 31/01/2019    Местно време: 11:00 
За контакти: Христо Балабанов
Адрес: бул. „България“ №83
Адрес на възложителя: www.ucdp-smolian.
com;www.dgssmolyan.ucdp-smolian.com
Телефон: +359 887022020
E-mail: dgssmolyan@ucdp-smolian.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=885935&mode=view

Възложител: Община Троян
Oсн. предмет: 45222110
Прогнозна стойност: 481 250.00 лева
Краен срок за изпълнение: Крайна дата: 
30/09/2020 
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 28/01/2019 Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: Постъпилите офер-
ти се отварят в сградата на Общинска ад-
министрация - Троян, гр. Троян, пл. „Възражда-

не“ №1 в заседателната зала на трети етаж
Дата: 29/01/2019    Местно време: 14:00 
За контакти: Лена Дундева, Иванка Николова
Факс: +359 67068005
Адрес: пл. „Възраждане“ №1
Адрес на възложителя: www.troyan.bg
Телефон: +359 67068005
E-mail: inikolova@troyan.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=885597&mode=view

Възложител: Община Маджарово
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 458 333.33 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 120
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 23/01/2019    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: Общинска админи-
страция Маджарово - етаж 2, заседателна 
зала

Дата: 24/01/2019    Местно време: 13:00 
За контакти: Иван Семерджиев
Факс: +359 37202302
Адрес: ул. „Петър Ангелов“ №1
Адрес на възложителя: www.madzharovo.bg
Телефон: +359 37202220
E-mail: madjarovo@abv.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=885922&mode=view

Възложител: Община Тервел
Oсн. предмет: 45220000
Прогнозна стойност: 250 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 120
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 28/01/2019   Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: Общинска админи-
страция Тервел, зала 201

Дата: 29/01/2019   Местно време: 14:00 
За контакти: Дияна Илиева
Факс: +359 57512391
Адрес: ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №8
Адрес на възложителя: www.tervel.bg
Телефон: +359 57512070
E-mail: tervel2000@yahoo.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=885768&mode=view

Възложител: Община Балчик
Oсн. предмет: 45233142
Прогнозна стойност: 4 540 251.80 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 90
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 28/01/2019 Местно време: 16:00 
Отваряне на офертите: гр. Балчик, пл. „21-
ви септември” №6, заседателна зала, ет. 1

Дата: 29/01/2019    Местно време: 10:00 
За контакти: Димитър Димитров
Факс: +359 57974117
Адрес: пл. „21-ви септември“ №6
Адрес на възложителя: www.balchik.bg
Телефон: +359 895554021
E-mail: m.dimitrov@balchik.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=886163&mode=view

Възложител: Община Левски
Oсн. предмет: 45200000
Прогнозна стойност: 4 000 000.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 6
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 04/02/2019 Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. Левски, бул. 
„България“ №58, стая 304, 3-ти етаж

Дата: 05/02/2019    Местно време: 09:30 
За контакти: Красимира Косева
Факс: +359 65083195
Адрес: бул. „България“ №58
Адрес на възложителя: www.oblevski.com
Телефон: +359 65082197
E-mail: oblevski@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=885911&mode=view

Възложител: Столична община - Район „По-
дуяне”
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 2 395 833 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 600
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 31/01/2019  Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. София, ул. „Пла-
калница“ №51, ет. 3, зала 321
Дата: 01/02/2019    Местно време: 10:00 

За контакти: инж. Лина Грънчарова - начал-
ник на отдел ИИБЕ; Калоян Захариев - стар-
ши юрисконсулт
Факс: +359 28471871
Адрес: ул. „Плакалница“ №51
Адрес на възложителя: http://www.poduiane.
info/
Телефон: +359 28146162 / +359 28146162
E-mail: raion@poduiane.info
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=885689&mode=view

Възложител: ДП Фонд Затворно дело
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 544 247.94 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 300
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 04/02/2019    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: гр. София, бул. „Ген. 
Н. Столетов“ №26

Дата: 05/02/2019    Местно време: 10:00 
За контакти: Илчо Лазаров
Факс: +359 24916063
Адрес: бул. „Ген. Н. Столетов“ №26
Адрес на възложителя: https://www.dpfzd.
com/
Телефон: +359 29319295
E-mail: gu@dpfzd.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=885687&mode=view

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

СТАИ ПОД НАЕМ
ЗА РАБОТНИЦИ 

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

ПОЛЗВАНЕ НА КУХНИ И ПЕРАЛНИ, 
ИНТЕРНЕТ, САТЕЛИТНА ТЕЛЕВИЗИЯ

0885 331 585 – фирма „СПИЙД – 5“ ООД

бул. „Искърско шосе“ 30
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Елица Илчева

В края на всяка година 
Институтът за цветове-
те на Pantonе обявява кой 
ще е цветът на следва-
щата. За 2019 г. специали-
стите от компанията оп-
ределиха, че това ще е „жив 
корал“ (living coral). 

„Жизнерадостният ню-
анс със златист оттенък 

съживява с по-мекото си 
излъчване. Живият корал ни 
кара да сме активни и съп-
ричастни, насърчавайки ни 
към безгрижност и усещане 
за лекота. Той символизира 
нашата вродена нужда от 

оптимизъм и въплъщава же-
ланието ни за изразяване“ 
– така от Pantone обосно-
вават избора си. Той идва, 
след като преди властваше 
провокативното ултравио-
летово - заради „асоциа-

цията с контракул-
турата, стремежа 
към оригиналност, 
изобретателност 
и визионерско ми-
слене“. 

Сега, като контра-
пункт, този успокояващ 
нюанс на оранжевото със 
златисти нотки ще отра-
зява все по-голямата нуж-
да на хората да избягат от 

социалните мрежи и диги-
талните технологии, за да 
се заредят с оптимизъм и 
радост. Цветът е и рефе-
ренция към природата и по-
точно коралите в морето, 
както и към опустошител-
ния ефект, който днешното 
общество оказва на околна-
та среда.

В интериорния дизайн 
този ярък, плътен и много 
летен нюанс се използва 
достатъчно широко. Той е 
способен да напълни с то-
плина и оптимизъм всяко 
помещение - баня, гостна, 
спалня, детска. А доколко-
то в него се събират ня-
колко цвята - червено, ро-
зово и оранжево, то той е 
способен и да се съчетае 
с много други, като неж-
но зелено, синьо, бежово и 
оттенъци на сиво. Понеже 
е ярък, пък е подходящ да 
играе ролята на контрас-
тен акцент. Повечето от 
водещите марки в област-
та на промишления дизайн 
вече пуснаха в магазините 
си декоративни възглавни-
ци, одеяла и други аксесо-
ари. 

Една от основните 
дизайнерски новини в 
началото на 2019 г. е, 
че френските марки и 
имена печелят водещи 
позиции в рейтингите. 
А изложението на пър-
вокласната световна 
изложба на професио-
налисти в областта 
на предметното изкуство 
Maison & Objet се фокусира 
върху търсенето на уни-
калния модерен характер 
на националния дизайн. 
Чуждестранните посети-
тели ще имат възможност 
да открият нови френски 
марки и имена на дизайне-
ри. Декорът пък е вдъхно-
вен от огледалната зала 
на Версайския дворец, като 
усещането за огледало при-
дават и много от подбрани-
те за презентацията пред-
мети. 

Членовете на Maison 
& Objet традиционно иден-
тифицират и анализират 

микрознаците, вещаещи 
промени в света на дизай-
на. Стремежът е на всеки 
гост да се даде шанс да 
разбере как ще се развива 
сферата, какво ще се тър-
си и в каква посока ще се 
върви. В януарското изда-
ние (18 - 22 януари) ще има 
четири павилиона, посвете-
ни на темата „Дом” и седем 
от секцията „Предмети”. 
В „Дом“ са разпределени и 
специални зони Signature, 
които ще включват водещи 
имена в света на декора и 
дизайна, като Ligne Roset, 

Seletti, Delightful, Tom Dixon, 
Zaha Hadid Design, Forestier и 
много други. Почти 3000 из-
ложители (включително 585 
новодошли) от цял свят са 
събрани в различните сек-
тори. Представители на 
водещи производители ще 
запознаят студенти и на-
чинаещи творци с новите 
си колекции. 

Както винаги Nelly Rodi, 
добре позната агенция в 

областта на социалните, 
индустриалните и марке-
тинговите тенденции, под-
готвя специална изложба, 
представяща последните 
насоки в областта на ин-
териорния дизайн и поведе-
нието на потребителите. 
Тази година инсталацията 
се нарича Forgive my French 
(„Извинете моя френски“). 
Това е внимателно подбра-
на серия от обекти, които 
пренасят нов галски дух. „В 
един свят, в който всичко 
се стандартизира, хората 
търсят нещо, което ще 
бъде различно от всичко ос-
танало“, е споделил в аванс 
ръководителят на агенция-
та Винсънт Грегоар. 

Всяка година органи-
заторите на изложението 
Maison & Objet избират ди-
зайнер на годината, като 
този път това е герма-
нецът Себастиан Херк-
нер (Sebastian Herkner) 
- приятел на Международ-

ното училище за дизайн. Се-
бастиан е един от най-мла-
дите и популярни творци в 
света, който ще представи 
инсталация с работите си 
и ще се срещне със ста-
жантския курс, който ще 
върви по време на събити-
ето. Участниците ще се 

Кресло от периода ар деко 
в стил шинуазри са избрали 
Pantonе, за да покажат цвета 
на 2019-а

На фона на черното и бялото 
стои изискано и игриво

Интериор на 
американския дизайнер 
Лета Остин Форстер

Yves Delorme. Възглавнички 
и одеяла Collector

видят и с друга известна 
фигура - френския архитект 
и дизайнер Полин Маркетти 
(Pauline Marchetti). Заедно с 
партньора си Жак Ферие тя 
създаде проекта на френ-
ския павилион за ЕКСПО 
2010 в Шанхай, Китай, а по-
късно основа студио, което 
развива хуманистичен под-
ход към архитектурата и 
градския пейзаж. 

Forgive my French е внимателно подбрана серия от обекти, които пренасят нов галски дух

Ръководителят на агенцията 
Винсент Грегоар

Себастиан Херкнер



25СВЯТ & ИНОВАЦИИпетък, 11 януари 2019 Ñòðîèòåë

Страницата 
подготви
Емил Христов

Пр е з  т а з и  го ди н а 
China Railways планира да 
пусне в експлоатация над 
6800 км железопътни ли-
нии, от които 3200 км ще 
бъдат високоскоростни 
жп магистрали. Особено 
внимание ще бъде отде-
лено на разширяване на 
железопътната мрежа в 
централните и западните 
райони на Китай, където 
има недостиг на този вид 
транспорт. През 2018 г. 

държавната железопът-
на компания на Китайска-
та народна република е 
открила 4600 км нови жп 
пътища, а обемът на ин-
вестициите в строител-
ството им е достигнал 
близо 117 млрд. долара. 

Разположената в Из-
точна Азия държава има 
най-дългата в света мре-
жа от високоскоростни 
жп магистрали. По дан-
ни на China Railways към 
края на миналата година 
общата им дължина дос-
тига около 29 000 км. В 
плановете на компанията 

се предвижда до 2022 г. 
да бъде пуснат в дви-
жение високоскоростен 
влак с автоматизирана 
система за управление, 
който ще съедини Пекин 
с град Чжанцзякоу - едно 
от местата, където ще 
се проведат Зимните 
олимпийски игри през 
2022 г. Пускането на та-
кива превозни средства 
значително ще увеличи 
ефективността на на-
ционалната жп система 
и ще позволи да бъдат 
намалени закъсненията и 
авариите.

Китайската автома-
тична станция „Чанъе-4“ 
стана първият космиче-
ски апарат в човешката 
история, успял успешно 
да извърши меко кацане на 
обратната страна на Лу-
ната. Връзката с него се 
поддържа с помощта на 
орбиталния ретранслатор 
„Цюецяо“. „Чанъе-4“ носи 
със себе си роувър и лунен 
модул, които ще изслед-
ват мястото на кацане-
то, ще проведат геоложки 
и астрофизични научни 
опити, както и експери-
менти по отглеждане на 
живи организми при лунна 
гравитация. Апаратура-
та може да работи около 
10 земни денонощия само 
с помощта на слънчевите 
си батерии.

„Чанъе-4“ достави на 
Луната цилиндричен кон-

тейнер със семена на си-
нап, картофи и яйца на коп-
ринени буби. Идеята е от 
яйцата да се излюпят на-
секоми, произвеждащи въ-
глероден диоксид, докато 
картофите и синапът от-
делят кислород чрез фото-
синтеза. По този начин ще 
може да се създаде съвсем 
опростена екосистема на 
Луната. Китайските учени 

ще наблюдават развитие-
то на културите при гра-
витация 6 пъти по-малка 
от земната. Изследване-
то е важно за бъдещите 
лунни бази. Най-сложната 
част на този експеримент 
е осигуряването на посто-
янна температура, защо-
то тази на Луната варира 
от –173 до +110 градуса по 
Целзий. 

Жилищен  комплекс 
се издига като планина 
в индийския град Пуна – 
един от най-бързо разви-
ващите се в страната. 
Сградата съдържа 1068 
апартамента, в които се 
помещават приблизител-
но 5000 души. Завършен 
като първия проект на 
архитектурното студио 
MVRDV в Индия, Future 
Towers цели да промени 
начина, по който живеят 
хората в региона. 

Създаден като част 
от Amanora Park Town в 
покрайнините на Пуна, 
Future Towers се състои 
от апартаменти от 45 до 
450 кв. м. Въпреки удиви-
телната си форма дизай-
нът на огромната сграда 
е оформен основно чрез 
изследване на индийски-
те жилищни стандарти 
и културни очаквания. 

Например плановете на 
етажите на сградата 
включват принципите на 
Vastu Shastra, традицион-
на местна архитектура. 
Използвани са естест-
вената вентилационна 
система, която помага за 
извличането на въздух от 
кухни, както и помощни 
средства за естествено 
охлаждане.

„В Азия градовете рас-
тат толкова бързо и едно-
типните жилищни блокове 
са норма“, е казал Якоб ван 
Рийс, главен архитект и 
съосновател на MVRDV. 

„С нашия дизайн полагаме 
усилия да предложим по-
голямо разнообразие и да 
съберем хора от различен 
произход. В първоначалния 
генерален план бяха плани-
рани 16 отделни кули, като 
всички те ще имат пове-
че или по-малко същия тип 
апартаменти. Екипът на 
MVRDV извърши задълбо-
чено проучване на съвре-
менните индийски домове 
и дойде със система за 
създаване на комбинация 
от различни видове жили-
ща в една сграда“, е допъл-
нил още той.

Изградени от човек 
острови, заобиколени от 
вятърни ферми, в среда-
та на Северно море ще 
са бъдещият източник на 
енергия в Европа до 2050 г. 
Предвижда се държавите 
членки на Европейския 
съюз да си сътрудничат 
в търговията с вятърни 
паркове за доставяне на 
енергия от възобновяеми 
източници.

Островите Power Link 
ще осигурят постоянна 

инфраструктура за под-
държане на съоръженията. 
Могат да бъдат добавени 
модулни елементи, за да се 
поместят инсталациите 
за съхранение на компо-
ненти на вятърни тур-
бини, ленти за кацане на 
въздухоплавателни сред-
ства, местожителство 
за персонал и преобразува-
тели на електроенергия. 
В момента проектите за 
вятърни паркове са огра-
ничени от географията 

и технологиите. Когато 
са в близост до брега 
те не могат да осигурят 
необходимия капацитет 
поради по-ниски скорости 
на вятъра и ограничено 
пространство. От друга 
страна, стопанствата 
по-далеч от сушата са 
скъпи за поддръжка.

Холандската компания 
е определила и точното 
място, където ще започне 
изграждането на остро-
вите, а именно на 70 км 
от бреговете на Велико-
британия. Областта е 
известна с високите ско-
рости на вятъра и отно-
сително плитки води, кое-
то би намалило разходите 
за изграждане. Фирмата 
има за цел да договори по-
етапни връзки между раз-
лични страни от Северно 
море и в крайна сметка да 
изгради широкомащабни 
центрове за събиране на 
вятър от порядъка на 10-
30 гигавата.

Учени от Университе-
та на Ватерло в Онта-
рио, Канада, са създали 
нов прах, който може да 
улавя въглероден диоксид. 
Възможно е откритието 
им да се окаже полезен 
нов инструмент в борба-
та срещу изменението на 
климата. 

Професорът по химиче-
ско инженерство Жонгвей 
Чен е изобретил праха в 
лабораторията си като 
нов начин за манипулиране 
на размера и концентраци-

ята на въглеродните пори. 
Той казва, че процесът 
може да има много прило-
жения, включително фил-
трация на вода и съхра-
нение на енергия. Когато 
молекулите на СО

2
 влязат 

в контакт с повърхност-
та на въглерода, те се 
прикрепват там. Този про-
цес се нарича адсорбция и 
тъй като въглеродът е из-
обилен, евтин и екологич-
но чист, той е идеален за 
улавяне на CO

2
.

Чен и други учени от 

Университета на Ватерло 
заедно с колеги от различ-
ни висши учебни заведе-
ния в Китай са работили 
с общата цел да подобрят 
адсорбционните характе-
ристики чрез манипулира-
не на размера и концен-
трацията на порите във 
въглеродните материали. 
Накрая те успели да раз-
работят техника, която 
използва сол и топлина за 
извличане на черен въгле-
роден прах от растителна 
материя. Той е съставен 
от въглеродни сфери, кои-
то имат множество пори 
с диаметър, по-малък от 
една милионна част от 
метъра. След като прахът 
се насити с въглероден ди-
оксид от големи източни-
ци като електроцентрали 
с изкопаеми горива, той 
може да бъде транспорти-
ран или съхраняван, за да 
се предотврати отделяне-
то на CO

2
 в атмосферата. 

До момента са изградени близо 29 000 км жп магистрали
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Едновременно епичен, интелектуално предиз-
викателен, затрогващо интимен и философски 
подплатен, романът „Чудо голямо“ ужасява и за-
бавлява в еднаква степен. В майчиното си имение 
в Южна Франция Патрик Мелроуз, чувствително и 
самотно петгодишно момче, храбро развихря въоб-
ражението си в приказната градина край вилата, 
но лавира предпазливо в опасния и злостен свят 
на възрастните. Баща му Дейвид е безспорният 
деспот у дома и сред приятелите си, а майка му 
Елинор е безволева богата наследница, зависима 
от алкохола. Шокиращото събитие, което се случ-
ва през един красив летен ден, завинаги ще про-
мени тялото и духа на Патрик. В тази история за 
съкрушението и възвисяването хапливият и раз-
обличителен присмех откроява болезнена истина. 

Спряган като най-блестящия романист на 
своето поколение, Едуард Сейнт Обин е англий-
ски писател и журналист, следвал в Уестминстър 
и в Оксфорд. Най-известна е автобиографичната 
му поредица от пет книги с главен герой Патрик 
Мелроуз, която рисува правдива картина на жи-
вота на упадъчната аристокрация, нерядко съ-
проводена с язвителен сарказъм към безплодното 
съществуване на прослойката безделници с унас-
ледено богатство. 

Главната роля в нашумелия сериал на HBO 
„Патрик Мелроуз“ се изпълнява от Бенедикт Към-
бърбач.

Постановката „Мъжът 
на жена ми” с режисьор 
Мариус Куркински върви 
убедително към своето 
представление номер 200. 
Това ще се случи на 30 
март в зала 1 на НДК.

В подкрепа на трима-
та актьори – Мария Са-
пунджиева, Кирил Ефремов 
и Ненчо Илчев, ще се вклю-
чи и цял филхармоничен 
оркестър, а в залата се 
очаква да бъде и самият 
Мариус Куркински. Автор 
на текста на „Мъжът на 
жена ми“ е Миро Гавран 
– един от най-големите 
хърватски драматурзи. 
Премиерата на спектакъ-
ла е през февруари 2014 г. 
От тогава до сега поста-
новката се радва на огро-
мен интерес от страна 
на публиката. Гледана е 
от хиляди фенове на те-
атъра в различни точки 
на България, а и в чужби-
на. Тримата актьори са 
забавлявали зрителите в 
над 15 града в Германия, 

Испания, Англия, Австрия 
и Швейцария. След юбилей-
ното представление на 30 
март 2019 г. актьорите 
ще се подготвят и за го-
лямо есенно турне в САЩ. 

Много смях и философ-
ски размисли очакват зри-
телите, които още не са 
гледали постановката на 
Мариус Куркински. В нея 
сериозните неща от жи-
вота са представени от-
към смешната им страна. 
Кирил Ефремов и Ненчо Ил-

чев се борят за любовта 
на Мария Сапунджиева и 
с много хумор заплитат 
интригата на сцената. 
Една постановка, в която 
персонажите живеят гре-
ховно и го осъзнават, дос-
тигат до много прозрения, 
но не се променят. 

Билетите за предста-
вление №200 на „Мъжът на 
жена ми” са на цени между 
15 и 40 лв. в разпростра-
нителската мрежа на 
Ticketportal.

Филмът разказва за 
живота на изключител-
ния руски автор Довла-
тов само година преди да 
напусне родината си и да 
замине за Талин. По това 
време той вече е продук-
тивен творец, но разка-
зите му непрекъснато 
са отхвърляни от всички 
съветски вестници и спи-
сания.

„Довлатов“ представя 
шест дни от живота на 
брилянтния писател, кой-
то е виждал много по-да-
леч от границите, поста-
вени от Съветска Русия 
през 70-те години на XX 
век. Сергей Довлатов се 
бори да запази таланта и 

достойнството си заедно 
с поета Йосиф Бродски, 
наблюдавайки как държа-
вата смазва неговите 
приятели.

„Прочетох Довлатов 
доста късно, когато бях 
на 26 или 27 години, всич-
ко наведнъж. Още тогава 
си мислех, че ще е стра-
хотно да направя филм за 
него, но почти 15 години 
не можех да измисля как. 
Довлатов е един от оне-
зи безусловни символи на 
последната четвърт на 
ХХ век. Той е суперзвез-
да на руската литерату-
ра, по-голям от живота, 
изтънчен и невероятно 
талантлив“, споделя ре-

жисьорът Алексей Гер-
ман-младши. Той добавя, 
че целта им не е била да 
идеализират нищо, нито 
пък са се опитвали да „из-
ровят“ нещо неприлично 
от личния свят на геро-
ите. „Искахме да пред-
ставим Довлатов като 
човек и личност, не като 
глупак или кукла. Филмът 
ни е изпълнен с думите и 
прозата на Довлатов. Оп-
итахме се да представим 
един цялостен епизод от 
житейската му история 
- с елементи, които са 
свързани с неговия брак, с 
членовете на семейство-
то му, с опитите му да 
бъде публикуван…“.

В специалния спектакъл ще се включи 
и филхармоничен оркестър

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

В Лос Анджелис се про-
веде 76-ата церемония по 
връчване на наградите за 
филмово изкуство „Златен 
глобус”. Престижната 
статуетка за „Най-добър 
драматичен филм“ получи 
един от големите хитове 
на 2018 г. – „Бохемска рап-
содия”. Призът за „Най-до-
бър актьор в драматичен 
филм” бе връчен на Рами 
Малек, който изпълни ро-
лята на легендарния во-
калист на Queen Фреди 
Меркюри. 

Изненадващо за мнози-
на лентата „Зелена книга“ 
бе отличена в три катего-
рии – „Най-добра комедия 
или мюзикъл“, „Най-добър 
сценарий“ и „Най-добър ак-
тьор в поддържаща роля“ 
(Махершала Али). Исто-
рията от 60-те години 
на миналия век разказва 
за приятелството между 
култивирания концертен 
пианист Дон Шърли (Али) 
и грубия и избухлив Тони 
Вилелонга (Виго Мортен-
сен). Заглавието на фил-
ма е вдъхновено от книга, 
използвана от чернокожи 
за безопасно преминаване 
през различните щати във 
времената преди движени-
ята за граждански права 
в САЩ. В лентата има и 
българска следа - една от 
второстепенните роли се 
изпълнява от актьора Ди-

митър Маринов.
Смятаният от мнозина 

за фаворит „Вице“, който 
имаше най-много номина-
ции (6), в крайна сметка бе 

отличен само за актьорско-
то изпълнение на Крисчън 
Бейл. Напълно заслужено 
призът за най-добра жен-
ска роля пък отиде при Глен 

Клоуз за страхотното й 
изпълнение в „Съпругата“.

В категорията за най-
добър драматичен телеви-
зионен сериал триумфира 
The Americans, а за комеди-
ен – „Методът Комински“. 

Джеф Бриджис, който 
бе удостоен с награда-
та за цялостна кариера, 
благодари специално на 
своите любими режисьо-
ри – Майкъл Чимино и бра-
тята Джоел и Итън Коен. 
Статуетката за най-
добър саундтрак отиде 
при поп изпълнителката 
Лейди Гага за песента 
Shallow към филма „Роди 
се звезда”.

Церемонията по връчване на наградите за филмово изкуство се проведе за 76-и път

Историята в „Зелена книга“ ни връща в 60-те години на миналия век

„Бохемска рапсодия“, посветен на великите Queen, спечели наградата за най-добра драма, 
а Рами Малек бе отличен за най-добър актьор
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Светослав Загорски

Грюер не е само марка 
превъзходно сирене, но и 
име на едно от най-кра-
сивите швейцарски град-
чета в подножието на Ал-
пите. Населеното място 
е разположено високо на 
неголям хълм, заобиколен 
от живописни предалпий-
ски пасища, пълни с крави 
с дрънкащи чанове. Прили-
ча поразително на пейзаж 
като от красива пощен-
ска картичка. Селището е 
разположено на около 100 м 
над нивото на р. Заане.

Едно от преданията 
посочва легендарния лидер 
на вандалите Грюериус за 
основател на Грюер. Той 
дошъл от север в търсене 
на плодородна земя. Запо-
вядал да се построи кре-
пост на днешното място 
- така се появил замъкът 
на Грюер. Според легенда-
та, когато сградата била 
завършена, от небето се 
спуснал бял жерав и кацнал 
на рамото на Грюериус. 
Той го приел за добра по-
личба и птицата се пре-
върнала в символ и герб на 
града.

Историята сочи, че 
Грюер е основан през XI 
век от Петер II Савойски 
и се е съхранил зад кре-
постните си стени от 
XV век. През 1244 г. Грю-
ер, заедно с графството 
Грейерц, се превръща в 
територия, подчинена на 
савойските графове, но 
запазва известни свобо-
ди и се радва на благо-
получие благодарение на 
развитата си търговия и 
селско стопанство. През 
1552 г. граф Михаел, по-
следният от династията 
Фон Грейерц, банкрутира 
и отстъпва земите си на 
кредиторите си - Берн и 
Фрибург. Градчето става 
подчинено на фрибургския 
кастелан, а след XVIII век 
е главно селище на еднои-
менната префектура. 

Грюер дължи известност-
та на сиренето си. 

Неговото производ-
ството започва  през 
1113 г. по времето на пър-
вите графове от династи-
ята Фон Грейерц. Използ-
ването на името започва 
от 1602 г., когато управ-
ниците на град Фрибург 
подаряват на френския 
пратеник 14 пити от това 
сирене.

Във фабриката може 
да се участва в дегуста-
ция и да се научат някои 
от тайните на вековната 
рецепта. В мандрата е 
възможно да се наблюдава 
на живо и производствени-
ят процес. 

Навсякъде в заведени-
ята на Грюер се сервират 
фондюта с това прекрас-
но сирене. Хапката хляб 
може да се топне в чере-
шова ракия, преди да се 

сложи в съда. Към ястие-
то е подходящо да се пие 
сухо бяло вино, малка чаша 
черешова ракия или лек че-
рен чай.

Грюер има само една 
главна улица, която е кал-
дъръмена и се нарича „Па-
зарна“. По нея са разполо-
жени множество красиви 
готически и ренесансови 
къщи, всяка една от които 
е превърната в защитен 
национален паметник. 

Между тях се отличава 

Къщата на Шаламала от 
1531 г.,

която носи името на 
един прочут шут от дво-
ра на граф Пиер IV от XIV 
век. Той предсказал: „Един 
ден Мечката на Берн ще 
изяде Жерава в котела 
на Фрибург”. Думите му 
се сбъдват, когато през 
XVI век Берн и Фрибург си 
поделят земите на граф-
ството Грейерц. В края на 
живота си Шаламала ста-
нал богат човек.

По средата на градче-
то се намира и така наре-
чената Голгота. Здание-
то от 1705 г. носи това 
име заради скулптурната 
група на разпятието, раз-
положена под навеса на 
главния вход. В средните 
векове тук се е помеща-
вала стражата на града, 
а през XVII век сградата е 
служила за склад на сол. 

В Грюер е запазена по-
голямата част от кре-
постната стена. В една 
от кулите й през 1480 г. 
граф Лудвиг помества па-
раклиса „Йоан Кръстител“. 

Запазена е и четириъгъл-
ната кула от XII век, наре-
чена „Червената брада“. В 
нея са били екзекутирани 
осъдените на смърт. Пре-
ди това били изгаряни бра-
дите на осъдените като 
последна подготовка пре-
ди смъртта. Оттам идва 

и названието. В същата 
кула са били сечени и пари 
по времето на граф Миха-
ел - 1552 г.

Най-голямата забеле-
жителност е 

едноименният замък. 

До здравата порта на 
внушителния замък Грюер 
се стига по улица „Пазар-
на“. Крепостта е проек-
тирана в типичната за 
савойския стил четвър-
тита форма. Сред забеле-
жителностите са „Залата 
на Бургундия“, „Залата на 
Коро“, „Залата на Фюре“ и 
„Рицарската зала“. Разход-
ката из замъка ни показва 
живота на фрибургските 
префекти в периода, кога-
то е бил тяхна резиден-
ция. Могат да се видят 
безценна мебелировка 
от XVIII век, безчет лов-
ни трофеи на фамилиите 
Бови и Баланд, които са 
били негови собственици 
за близо век. Този замък е 
пълен с картини с швей-
царски пейзажи, рицарски 
доспехи и много други за-
бележителности. От дво-
ра му се разкрива неопису-
ема гледка към долината 
на р. Заане.

Сегашният му вид се е 
съхранил от 1270 - 1280 г. 
От XI до XVI в. в него са 
живели 19 графа от ди-
настията Фон Грейерц 
до банкрута на послед-

ния от рода. През 1849 г. 
той преминава в ръцете 
на Жан-Франсоа Бови от 
Женева, който го рестав-
рира и превръща в обител 
на художници, между които 
известния френски импре-
сионист Камий Коро. Замъ-
кът пази ревниво спомена 

за него в 

„Залата на Коро“. 

Стените й са облицо-
вани с ламперия в стил 
рококо. Върху тази лампе-
рия в периода 1850 - 1865 г. 
Коро рисува 4 овални меда-
льона, които ясно говорят 
за афинитета на художни-
ка към природата. 

Има и зали с готически 
интериор, с елементи от 
Ренесанса, каквато е спал-
нята на Хубавата Люси. 
Според легендата Люси е 
била момиче от бедно се-
мейство, но граф Йохан II 
фон Грейерц се влюбил в 
нея и й отредил стая в за-
мъка непосредствено до 
неговата.

В крепостта също 
така е поместен музеят 
с внушителната колекция 
от необикновени творби 
на швейцарския сюрреал-
ист - художник, скулптор 
и сценограф Ханс Рудолф 
Гигер. Той е носител на на-
градата „Оскар” за визуал-
ни ефекти за новаторския 
научнофантастичен филм 
на ужасите на Ридли Скот 

„Пришълецът” от 1979 г.
Извън замъка и Ста-

рия град Грюер предлага 
на своите посетители 
обиколка с миниатюрен 
туристически влак меж-
ду града и мандрата La 
Maison du Gruyere в село 
Принжи в подножието на 
хълма. До една друга за-
бележителност в района 
– „Мезон Кайе“, отвежда 
друг влак – шоколадовият. 
Това е забележителност, 
която задължително тряб-
ва да бъде посетена. Му-
зеят е кръстен на един 
от пионерите в производ-
ството на шоколад през 
XIX век. В „Мезон Кайе“ 
ще се запознаете с целия 
процес - от какаовите зър-
на до производството на 
изключителни шоколади, а 
кулминацията е дегуста-
ционната зала.

Върхът Молесон, в чието подножие е градът

Едно от влакчетата, които ходят до мандрата Хиляди пити грюер

Замъкът Грюер

Музеят на Гигер със странните фигури отпред

Централната улица „Пазарна“ 

Къщата на Шаламала
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Contracts of more than BGN 1,6 Billion have 
been signed under the “OPE 2014 – 2020”
The funds paid off to the beneficiaries as of December 2018 are BGN 552 Million

During the 2018 year a 
significant progress has been 
made under the Operational 
Programme „Environment 
2014 – 2020“. That was report-
ed in an interview for „Stroitel“ 
Newspaper by the Minister of 
the Environment and Water, 
Neno Dimov, who has also 
underlined that the contracts 
singed under the Operational 
Programme „Environment 2014 
– 2020“ from the beginning of 
the period until now are 109 
for over BGN 1,6 Billion, which 
equals to the half of the pro-
gram’s budget. „Only during 
the last year the OPE Manag-
ing Authority has launched 9 
procedures amounting at over 
BGN 2 Billion. The number of 
the signed contracts related to 
investments in environmental 

infrastructure is 55 per BGN 
850 Million. Funds paid under 
“OPE 2014 – 2020” as of De-
cember 2018 are over half a 
Billion leva (552 Million leva), 
or 16% of the program budget. 
This is a serious advance, as 
at the beginning of my man-
date they were about 100 Mil-
lion leva, or just 3%", he said. 

According to what he has 
said, the total resource of the 
„OPE 2014 – 2020“, that is BGN 
3,6 Billion, is already available 
to the beneficiaries, and the 
biggest part of investments is 
exactly in the „Water“ sector. 
„It is there where we expect 
the consolidated Water Sup-
ply and Sewerage operators 
to submit their tender propos-
als. Our goal is by realisation 
of projects within next 5 years’ 

time-period to achieve a much 
higher level of purification of 
the drinking and waste waters. 
By implementation of these 
projects we will not only meet 
the European criteria, but will 
also realise the most important 
goal – improvement of quality 
of life of Bulgarian citizens”, 
was explained by Neno Dimov. 

„During the new 2019 year 
we will be further making ef-
forts to keep going ahead with 
the goals set under the im-
plementation of OPE, so that 
within this programming period 
up to 2020 year to avoid loss of 
even a single lev”, said Dimov. 
On the pages of the „Stroi-
tel” newspaper, he wished a 
very satisfying and construc-
tive 2019 to all builders in the 
country. 

Neno Dimov, Minister of Environment and Water: 

The purpose of investments 
made in ecology is the better 
quality of life of people

Minister Dimov, the circular economy is 
one of the priorities you are working on, but 
it seems that in Bulgaria this topic is still 
not so popular. What is your opinion? 

I have said many times that nature is the 
best example of a circular economy. The 
words "waste" and "useless" do not exist 
there. In nature, anything that is unnecessary 
to someone is useful to others. The funda-
mental idea of a circular economy is to build 
a model where resource input and energy 
leakage is minimized. In order to achieve this 
goal, we need to change our thinking about 
the waste hierarchy. The first priority placed in 
the circular economy is that a particular prod-
uct should be designed in a way to achieve 
minimization of waste that product generates. 
The second goal is to ensure the life of the 
products is as long as possible and the pos-
sibility to repair the products. The third step is 
to transform the waste into a raw material for 
new products or for energy production. And at 
the outcome of this process to have nothing 
for landfilling, or if any left – to be very little. 

If this hierarchy is followed, the EU's goals 
of achieving 10% landfilling fit perfectly into 
the concept of a circular economy. Until now, 
humanity had been thinking linearly - raw ma-
terial, production, product, use, waste. Only a 
few years ago we began to think, figuratively 
speaking, in a kind of circle - how the waste 
could actually be a raw material. In order to 
change thinking and achieve a sustainable 

effect, the education of the children and the 
culture of each individual citizen must be 
changed. And this is the great challenge – it 
is not about the writing of a law, neither in the 
implementation of specific innovation, which 
are undoubtedly very important, but it is how 
from the laid during the millennia undeviating 
way of thinking to proceed to the new one, 
that is to become our foundations over the 
next millennia. 

What you would like to wish to Bulgar-
ian builders for the new 2019 year?

I would like to send my wishing for a very 
satisfying and constructive 2019 to all builders 
in our country.  I thank the Bulgarian Con-
struction Chamber for the good and construc-
tive cooperation in 2018 and I hope we will 
continue in this spirit in the future. 

The implementation of 
the projects under the Opera-
tional Programme “Regions in 
Growth” 2014-2020 (OPRR) 
is dynamically going on. Ac-
cording to the provided  by 
the Managing Authority (MA) 
data in process of implemen-
tation are 528 contracts, with 
a total amount of the finan-
cial grant BGN  2,505 Bil-
lion, or 83% of the Programs’ 
budget, and they are have 
entered a key phase. Up to 
the present time-frame 57 
projects are finalised. The 
main goal of the MA was by 
the end of 2018 to report a 
maximum scope of costs and 
achieved product indicators 
for the projects under imple-
mentation. In respect to the 
achievement of the interme-
diate targets, the main risk 
and challenge had been the 
budget funding by low inter-
est loans through the fund-
intermediaries for a total of 
BGN 370 Million, and the pro-
jects for deinstitutionalization 
of children and adults. Since 
the beginning of the current 
programming period the MA 
has launched 16 procedures 
for provision of grant financ-
ing at a total amount of over 
BGN 3 Billion. With those in 

2018, 100% of the Programs’ 
budget for applications had 
been achieved. 

During the past year two 
large-scale projects within the 
OPRG had been approved by 
the European Commission. 
The first one is the integrat-
ed urban transport project of 
Sofia municipality with a to-
tal resource of over BGN 125 
Million, of which BGN 107,3 
Million is provided as a finan-
cial grant. The second one is 
for the Ministry of Health in-
tended for modernisation of 
the emergency medical care 
in Bulgaria with a budget of 
over BGN 163,5 Million finan-
cial grant. According to the 
MA under the programme, it 
is not envisaged to approve 
other large projects, which 
gives proof of a positive esti-
mation of its implementation 

as per the present. 
As of  December 28, 

2018, the funds paid under 
OPRG amounted to BGN 
1 141 391 636,51, which 
represents 46% of the con-
tracted funds under the pro-
gram, where the certified 
costs amount to BGN 447 
597 946,48 (18% of the con-
tracted funds). At the end of 
2018, the activities of 192 
projects were finished, while 
135 of them are in a phase 
of final reporting and pay-
ment by the MA. 57 projects 
to the total value of BGN 
50,7 million have been final-
ized and finally paid out. The 
most of the finalized projects 
are those for improving the 
energy efficiency of public 
buildings. It is expected that 
over 300 objects will be com-
pleted in 2019.  

2019 is a key year to the de-
velopment of the European Union 
(EU). Elections for new members of 
the European Parliament (EP) will 
be held in May. From 23 to 26 May 
European citizens will have the op-
portunity to elect 705 MEPs, who will 
then form the new assembly of the 
Parliament and will determine who 
will be the President of the Commis-
sion. It is expected a high level of 
interest about the debates among 
the leading candidates of political 
parties.  

The discussion with the Heads 
of the EU States on how Europe 
should look in the future will continue 

during the year.  MEPs are expected 
to vote on agreements with Mexico 
and Singapore to promote duty-free 
trade. Work will continue on making 
the Union a world leader in produc-
tion of connected and autonomous 
vehicles. A number of measures are 
planned to be voted in 2019 to pro-
mote their real-life testing thus en-
suring that technological progress 
makes our roads safer. 

With the United Kingdom leav-
ing the UE in March, the EU will, 
for the first time in its history, lose 
a Member State. After the Brexit 
and the European elections, MEPs 
will be 705. Another important topic 

that will determine the future of the 
EU is the adoption of the Multian-
nual Financial Framework post 2020. 
The MEPs ambition is this to happen 
before May. 

The listed above is just a small 
part of everything that is ahead of 
the EP and EU.  That is why the ap-
proval of the Union budget for 2019 
was extremely important. Following 
negotiations and a vote in the EP on 
12 December 2018, EP President 
Antonio Tajani signed the Union's 
financial framework for the next 12 
months. 

83% of the total budget of "OPRG 
2014 – 2020" are contracted

The 2019 EU budget is focused on young, innovations, small and medium-size enterprises

Превод Радостина Иванова
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Футбол

Волейбол

Баскетбол

Ски

Тенис

попадна в Група С заедно 
със САЩ, Аржентина и 
Казахстан. Победите-
лят в този поток ще 
се класира директно за 
Олимпийските игри през 
2020 г.

При мъжете България 
е в Група А. Съперници 
на тима ни са Бразилия, 
Египет и Пуерто Рико. 
Срещите ще се прове-
дат от 9 до 11 август, 

Група А: Бразилия, Египет, БЪЛГАРИЯ, Пуерто Рико 

Група В: САЩ, Белгия, Холандия, Корея

Група С: Италия, Сърбия, Австралия, Камерун

Група D: Полша, Франция, Словения, Тунис

Група Е: Русия, Иран, Куба, Мексико

Група F: Канада, Аржентина, Финландия, Китай

Нападателят на „Ли-
върпул“ Мохамед Салах 
спечели наградата за 
най-добър африкански 
футболист на 2018 г. Тър-
жествената церемония се 
състоя в Дакар, а египтя-
нинът остави след себе 

си в класирането своя 
съотборник Садио Мане и 
голмайстора на „Арсенал“ 
Пиер-Емерик Обамеянг.

Салах стана голмай-
стор на Висшата лига 
през миналия сезон с 32 
попадения в 36 мача. Той 
грабна приза за номер 1 в 
Африка за втора поредна 
година, а любопитното е, 
че през 2017 г. челната 
тройка отново допълниха 
Мане и Обамеянг. Същото 

трио оформя и атаката в 
отбора на годината.

Наградата за  най-
добър млад африкански 
футболист получи Аш-
раф Хакими. Десният бек 
е собственост на „Реал 
Мадрид“, но от лятото 
играе под наем в „Борусия“ 
(Дортмунд). Треньор на го-
дината стана Ерве Ренар, 
който води националния 
тим на Мароко, а отбор 
на 2018 г. е „Мавритания“.

„Монако“ продължава да заема място 
в зоната на изпадащите във френската 
Лига 1, но въпреки това успя да се класира 
за полуфиналите в турнира за Купата на 
Лигата. Отборът на Тиери Анри елимини-
ра „Рен“ с 9:8 след изпълнение на дузпи. 
В редовното време мачът на „Стад Луи 
II” завърши 1:1, а за определяне на крайния 
победител бяха изпълнени цели 22 дузпи. В 
герой за „монегаските” се превърна мла-
дият вратар Лоик Бадиашил, който спа-
си три удара на футболисти на „Рен“ от 
бялата точка, а след това сам реализира 
победния наказателен удар за „Монако“. 

Бенжамен Бурижо даде аванс на „Рен“ 
в 30-ата минута след хубаво подаване на 

Баскетболистите на „Балкан” 
(Ботевград) спечелиха третия епи-
зод от серията мачове с „Левски Лу-
койл”, като този път финалистите 
от миналия сезон в НБЛ премериха 
сили в турнира за Купата на „ФИБА 
Европа“. 

Сребърните медалисти от родно-
то първенство надиграха шампионите 
убедително с 81:57 (24:19, 15:14, 17:17, 
25:7) и така се поздравиха с втория 
си успех във втората групова фаза на 
европейския клубен турнир. „Балкан“ 
вече има 2 победи и 1 загуба в Група 
J, докато „Левски Лукойл“ е с 3 пора-

жения в 3 изиграни мача. През януари 
и февруари ще се реализират още две 
издания на дербито, като едно от тях 
ще е реванш от четвъртфиналите за 
Купата на България, а другото – втори 
мач от евротурнирите.

Като най-добър реализатор за по-
бедителите завърши Брендън Браун с 
21 точки, които комбинира със 7 борби 
и 5 асистенции. Александър Гаврилович 
вкара 15, а Венцислав Петков и Микаел 
Хопкинс добавиха 14. Патрик Рембърт 
единствен постигна двуцифрени то-
чкови показатели за „Левски Лукойл“ и 
приключи с 19 точки.

Страницата 
подготви 
Теодор Николов

Носителят на 14 тит-
ли от Големия шлем и лидер 
в световната ранглиста 
Новак Джокович ще дойде 
в България за турнира Sofia 
Open. Това съобщи министъ-
рът на младежта и спорта 
Красен Кралев. По думите му 

Номер 2 в световна-
та ранглиста Рафаел 
Надал е възстановен 
от контузия в бедрото 
и тренира на пълни обо-
роти за предстоящия 
първи за годината тур-
нир от Големия шлем – 
Откритото първенство 
на Австралия, което за-

Завръщането на Лин-
дзи Вон в алпийските 
ски ще трябва да почака 
още седмица, след като 

стартовете за светов-
ната купа в Санкт Антон 
бяха отложени. Причина 
за отмяната на спуска-

нето и супергигантския 
слалом в Австрия са сне-
говалежи, които затруд-
няват организацията и 

застрашават сигурнос-
тта на състезателите.

Вон планира да се за-
върне, след като почива 

в началото на сезона за-
ради контузия в коляно-
то. Тя се нуждае от още 
пет победи, за да счупи 

а победителят ще се 
присъедини към домаки-

на Япония на игрите в 
Токио.

Лека атлетика

Атрактивната руска 
скачачка Даря Клишина ус-
покои своите почитатели. 
След като пропусна зимния 
и летния сезон през 2018 г., 
тя даде повод за слухове, че 
се отказва от леката ат-
летика и търси други пре-
дизвикателства. 

Сребърната медалист-
ка в скока на дължина от 
последното Световно 

рекорда в световната 
купа от 1986 г., поста-
вен от Ингемар Стен-
марк. Следващите стар-
тове са на 19 и 20 януари 
в Кортина.

М е ж д у н а р о д н а т а 
федерация по волейбол 
(FIVB) потвърди офици-
ално разпределението 
на отборите за Интер-
континенталните олим-
пийски  квалификации 
за игрите в Токио през 
2020 г.  Турнирите от 
пресявките започват на 
2 август 2019 г. с двубо-
ите при жените. Българ-
ският национален отбор 

сръбската звезда в мъжкия 
тенис е обещал да гостува 
в столицата ни.

Както е известно, ди-
ректор на Sofia Open е Горан 
Джокович, който е чичо на 

световния номер 1. 
Министър Кралев комен-

тира още, че имаме с какво 
да се гордеем при младите 
ни тенисисти, защото при 
16-годишните номер 1 в све-

та е Пьотр Несторов от Ва-
рна, при 18-годишните Адри-
ан Андреев – вицеолимпийски 
младежки шампион, който за-
върши 2018 г. като четвърти 
в света, сега е номер 2.

почва на 14 януари.
Надал отпадна в послед-

ния момент от турнира в 
Бризбейн заради травма, но 
тя няма да му попречи да иг-
рае на Australian Open. Надал 
имаше проблеми с различни 

контузии през 2018 г. и игра 
само в девет турнира, като 
спечели пет титли. Испане-
цът, който има 17 титли от 
турнирите от Големия шлем, 
няма официален двубой от 
септември миналата годи-

на, когато се оттегли от 
полуфиналите на Открито-
то първенство на САЩ за-
ради болки в дясното коляно. 
В началото на ноември той 
претърпя и операция на гле-
зена.

първенство в Лондон през 
2017 г. обясни, че пропуска 
зимния сезон и ще се по-
яви на пистата в края на 
пролетта, а основната й 
цел ще бъде Световното 
първенство в Доха през 
октомври.

„Много въпроси и догад-
ки получавам от вас, скъпи 

мои, че съм приключила със 
спорта, че се занимавам с 
нещо друго, че не тренирам 
и т.н. Така че просто искам 
да кажа – тренирам все 
така упорито и ще участ-
вам в състезания през ля-
тото. През тази година 
Световното първенство 
ще се проведе в Доха и за 
първи път ще бъде през 
октомври. Затова този 
летен сезон се очаква да 
бъде много интересен и 
достатъчно дълъг. Моите 
първи стартове ще са в 
края на пролетта, а с ваша 
помощ ще форсираме през 
лятото“, написа красива-
та рускиня в профила си в 
Instagram.

Хатем бен Арфа, но в началото на второ-
то полувреме Рони Лопеш успя да изравни 
след центриране на Жулиен Серано. Спо-
ред регламента, след края на редовното 
време директно се премина към изпълне-
ние на дузпи, без да се играят продълже-
ния. Юри Тилеманс, Камил Глик и новото 
попълнение Налдо пропуснаха за домаки-
ните, а Бедиашил спаси изстрелите на 
Дамиен Да Силва, Меди Зефан и вратаря 
Томаш Кубек. 20-годишният страж на „Мо-
нако“ сам се нагърби с отговорността да 
класира отбора си на полуфиналите, и не 
сбърка.
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Британската компания 
McLaren влезе в 2019-а с нов 
роудстър – 720S Spider, на-
правен на базата на McLaren 
720S Coupe. Супер автомо-
билът ще се предлага в цве-
товете Belize Blue и Aztec 
Gold, а базовата му цена в 

Обединеното кралство е 
237 000 паунда. McLaren 720S 
Spider ще може да поеме по 
пътищата още през тази 
година. Вече се приемат по-
ръчки, като първите бройки 
се очаква да бъдат готови 
през март.

Роудстърът е с велико-
лепна визия не само защото 
той има и няколко интересни 
новости. В основата на мо-
дела е 

карбоновият монокок 
Monocage II-S,

еволюция на Monocage II, 

при който е преработена 
рамката на предното стък-
ло и задната част, за да се 
побере сгъваемият покрив. 
В резултат на това роуд-
стърът е 1332 кг, или само 
с 49 кг по-тежък от McLaren 
720S Coupe, но по-лек от 
Ferrari 488 Spider (1420 кг) и 
Huracan Spyder - 1542 кг. 

Сгъваемият въглероден 
покрив е оборудван с пано-
рамно електрохромно стък-
ло в панела. Повдигането и 
спускането му отнема само 
11 секунди при скорост до 50 
км/ч. Аеродинамиката на мо-
дела е изработена така, че в 
салона да не възниква турбу-
ленция при отворен покрив, а 
при затворен да не се пречи 
на потока въздух да влиза в 
двигателя.

McLaren 720S Spider се 

задвижва 

от 4-литров V8 двигател 
с два турбокомпресора, 

със 710 к.с. и 7500 об./мин 
и работи в съчетание със 
7-степенна скоростна кутия 
с двоен съединител. В резул-
тат на това 720S Spider има 
съотношение мощност/те-
гло от 533 к.с./тон.

От компанията твър-
дят, че Spider ще ускорява 
от място до 100 км/ч за 2,9 
секунди, а до 200 км/ч - за 
7,9 сек (с 0,1 сек по-бавно 
от версията 720S Coupe). 
Максималната скорост с 
вдигнат покрив е 340 км/ч, а 
със спуснат - 325 км/ч.

Аеродинамиката при 
McLaren 720S Spider е подо-
брена чрез задния спойлер, 
който се повдига при по-ни-
ски скорости и се разгръща 
до по-голям ъгъл. Задната 
опора също е модифицирана, 
за да осигури по-добра защи-
та в случай на инцидент, но 
нещо ново и уникално е, че 
McLaren е решил да използва 
стъкло в него, увеличавайки 
видимостта с 12%.
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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

Сметнах калориите 
от празниците... 
Излиза, че следващото 
ми хранене трябва да е 
някъде към... април.

Награденият 
фонд ще бъде 

от рекордните 
524 хил. евро
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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
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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


