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

Ренета Николова

За пета поредна година Камарата на строите-
лите в България (КСБ) и председателят на Комиси-
ята по регионално развитие (КРР) в Европейския 
парламент (ЕП) Искра Михайлова в партньорство 
с вестник „Строител“ организират международна 
конференция. Темата на тазгодишното събитие е 
„Европейската солидарност в инвестиционната по-
литика на ЕС, реализирана в България“. Форумът ще 
се проведе на 15 март в „София хотел Балкан“. 

Целта на конференцията е да представи резул-
татите от инвестиционната политика на ЕС, реали-
зирана в България чрез строителния бранш, и да даде 
възможност на бизнеса да се запознае с визията за 
развитие на кохезионната политика на Европейския 
съюз 2021–2027 г., а също и с новите перспективи за 
финансиране. Да участват във форума са поканени 
представители на ЕП, ЕК, Европейската инвести-
ционна банка, Европейската банка за възстановяване 
и развитие, Европейската федерация на строителна-

та индустрия (FIEC), депутати, министри, кметове, 
членове на КСБ, представители на академичните 
среди и бизнес организациите.

„Много се радвам, че успяхме заедно с КСБ ефек-
тивно да използваме нашето добро сътрудничество 
и партньорство и да организираме във всяка една от 
годините от 2015-а до сега по едно знаково събитие. 
То винаги беше посветено на изключително важни 
теми, които засягат и бранша на строителите в 
България. Надявам се през 2019 г. отново да бъдем 
на ниво и заедно с КСБ и с неизменния ни партньор 
в организацията на нашите инициативи – вестник 
„Строител“, да обсъдим както приноса на строи-
телния бранш за материализиране и реализиране 
на европейската солидарност на територията на 
България, така и възможностите в бъдеще.“ Това 
сподели в специално интервю за в. „Строител“ пред-
седателят на КРР в Европейския парламент (ЕП) 
Искра Михайлова. 

Интервю с Искра Михайлова четете на стр. 10–12

Международната конференция която се провежда в партньорство с в Строител“ ще е на
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2019 г. ще бъде 
по-динамична, 
предизвикателна и 
интересна за „ОПТТИ 
2014 – 2020”
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Красен Кралев, министър 
на младежта и спорта:

През ранната есен 
може да открием 
„Арена Бургас“

ОПЕРАТИВНИ 
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солидарност в България
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„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени

19 януари

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

20 януари

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

18 януари – Атанасовден

Инж. Атанас Георгиев, член на КС 
Атанас Кошничаров, член на КС
Инж. Атанас Апостолов, управител на „Аргогруп Екзакт“ ООД

Емил Христов

Секция „Високо стро-
ителство“ към Камарата 
на строителите в Бълга-
рия (КСБ) проведе първо-
то си заседание за 2019 г. 
То се състоя в сградата 
на КСБ, като домакин 
беше председателят на 
структурата инж. Сте-
фан Тотев. Специален 
гост на срещата беше 
изп. директор на Камара-
та инж. Мирослав Мазнев. 

„Основната ни зада-
ча през годината ще е 
да работим активно и 
да извличаме максимума 
от идеите, които се ге-
нерират от членовете 

на секцията“, заяви инж. 
Стефан Тотев. По вре-
ме на заседанието той 
запозна участниците с 
приетия от Управителния 
съвет на КСБ Правилник 
за устройството, цели-
те и дейността на сек-
циите в КСБ. Инж. Тотев 
направи равносметка за 

дейността на структу-
рата през 2018 г. и пред-
стави план за работата й 
през 2019 г.

Присъстващите взеха 
решение на всяко триме-
сечие да се провеждат ре-
гулярни изнесени срещи с 
фирмите от секция „Висо-
ко строителство“. 

Емил Христов

На първото си редов-
но заседание за година-
та секция „Транспортна 
инфраструктура”  към 
Камарата на строите-
лите в България (КСБ) 
избра ново ръководство. 
Срещата се проведе в 
централния офис на КСБ. 
В нея участваха инж. Лю-
бомир Качамаков, член на 
Изпълнителното бюро и 
на УС, председател на ОП 
на КСБ – София, члено-
вете на УС на Камарата 
д-р ик.н. Николай Иванов и 
инж. Стефан Стоев, изп. 
директор на КСБ инж. Ми-
рослав Мазнев и предста-
вители на фирми членове 
на организацията. 

За председател на 

секция „Транспортна ин-
фраструктура” бе избран 
инж. Боян Делчев, който 
е изп. директор на „Трейс 
Груп Холд“ АД. Негови за-
местници станаха инж. 
Стефан Стоев, управи-
тел на „Пиринстройинже-
неринг“ ЕАД, и инж. Живко 
Недев, изп. директор на 
„Хидрострой“ АД. В ръко-
водството на структура-
та влизат още инж. Димо 
Мирчев, председател на 

ОП на КСБ - Силистра, и 
управител на „Пътстрой-
монтаж“ ООД, и дипл. инж. 
арх. Валентин Трашлиев, 
гл. изп. директор на „Евро 
Алианс Тунели“ АД.

„Надявам се да напра-
вим нашата секция наис-
тина работеща. Основна-
та ни цел е да помагаме 
на УС на КСБ с идеи и 
предложения“, бяха пър-
вите думи на инж. Боян 
Делчев. 

Елица Илчева

От 400 на 450 лв. се 
увеличава месечната суб-
сидия за нает безработен 
по мерки от Закона за на-
сърчаване на заетостта, 
а когато той е с висше 
образование, сумата, коя-
то плаща държавата, ще е 
500 лв. Това става ясно от 
приетия от Министерския 
съвет Национален план за 
действие по заетостта 
през 2019 г. Трудовите въз-
награждения са съобразе-
ни с минималната работна 
заплата, която от начало-
то на 2019 г. е 560 лв.

В плана се предвижда 
над 16 500 души да могат 

да започнат работа по 
програми и мерки, а над 
11 400 да бъдат включени 
в обучения, за да станат 
по-конкурентоспособни на 
пазара на труда. По реги-
оналните програми за за-
етост на 28-те области 
работа ще започнат 2000 
безработни. Проект „Кра-
сива България“ тази годи-
на ще осигури препитание 
на други 200. Предвидени 
са средства за курсове по 
ключови компетентности 
на 1000 заети лица в малки 
и микропредприятия. Фи-
нансирането на заложе-
ните дейности ще бъде в 
рамките на утвърдените 
средства от държавния 

бюджет за активна поли-
тика на пазара на труда 
- 73 млн. лв. 

От 2019 г. се пред-
вижда да се увеличи тру-
довото възнаграждение 
на младежите, включени 
в програма „Старт на 
кариерата“, от 600 лв. на 
650 лв., на младежките 
медиатори към общините 
- от 630 лв. на 680 лв. 

В резултат от реали-
зирането на заложените 
действия, програми, про-
екти и мерки се очаква 
безработицата да се по-
нижи до 4,8%. Броят на 
обучаваните ще нарасне 
с 820 души, или със 7,7% в 
сравнение с 2018 г.

Десислава 
Бакърджиева

„ЧЕЗ Разпределение 
България” стартира мон-
тирането на автома-
тизирани съоръжения по 
електропроводите, които 
доставят електроенергия 
на Сапарева баня, села-
та Яхиново, Червен брег, 
Крайници, Сапарево, Гюр-
гево, Овчарци и Ресилово, 
както и на Дупница. Ком-
панията подготвя мрежа-
та за модернизацията и 
си набавя необходимите 
материали и устройства 
за нейното изпълнение. 

При първите подхо-
дящи метеорологични 
условия ЧЕЗ Разпреде-
ление ще монтира 3 бр. 
дистанционно управляеми 
устройства и 3 бр. ус-

тройства с дистанцион-
но предаване на данни по 
електропроводите „Яхино-
во“ и „Сапарева баня“. От 
дружеството обясняват, 
че автоматизираните 
елементи дават възмож-
ност за много по-бързо 
локализиране на повреди. 
С това се очаква да се съ-
крати многократно вре-
мето на прекъсванията в 
резултат на евентуални 
аварии в населените мес-
та, които се захранват 
от тях. 

„Дейностите по мо-
дернизация на електро-
проводите в община Са-
парева баня са част от 
дългосрочната програма 
на ЧЕЗ Разпределение по 
подобряване на електро-
захранването в региона, 
а стартирането им още 

в началото на годината 
е продиктувано и от по-
етите от компанията ан-
гажименти на проведена 
наскоро среща с кмета на 
общината – Калин Гелев“, 
коментират от друже-
ството. 

През 2018 г. ЧЕЗ Раз-
пределение е монтира-
ло върху електропровод 
„Яхиново“ 4 автоматизи-
рани устройства и 298 бр. 
нови съвременни изола-
тори от силиконов тип. 
Компанията изгради нов 
трафопост и реконстру-
ира кабелна линия 20 kV 
в с. Крайници. Друже-
ството извърши и рекон-
струкция на мрежа ниско 
напрежение в с. Яхиново. 
Инвестицията в обекти-
те е възлязла на близо 
250 000 лв. 

Десислава 
Бакърджиева

221 300 електронни ви-
нетки на обща стойност 
15 016 090 лв. са продаде-
ни до 15 януари, съобщиха 

от Агенция „Пътна инфра-
структура“ (АПИ). От тях 
135 008 са е-винетки за 
леки автомобили и тегле-
ните от тях ремаркета, 
а 86 292 са винетките за 
камиони и тирове.

От АПИ очакват пик 
на продажбите на елек-
тронни винетки за леки 
автомобили да има в края 
на януари, когато изти-
чат годишните стикери 
на повечето шофьори.

Снимка авторът

Снимка авторът
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Десислава 
Бакърджиева 

Нови до 750 хил. евро на 
проект могат да получат 
общините за градско раз-
витиe. Средствата ще се 
отпускат по линия на евро-
пейската програма УРБАКТ 
III 2014 – 2020 г., която в 
България се управлява от 
Министерството на реги-
оналното развитие и бла-
гоустройството. От прес-
центъра на ведомството 
съобщиха, че на 7 януари 
е стартирала втората, 
последна за периода 2014 – 
2020 г. покана за набиране 
на проектни предложения 

за Мрежи за планиране на 
действия, като тя ще бъде 
отворена до 17 април. С на-
личния бюджет се очаква 
да бъдат финансирани око-
ло 23 проекта. Основната 
цел на Мрежите за плани-
ране на действия е да се 
подобри капацитетът на 
общините да управляват 
градски политики посред-
ством интегрирани плано-
ве за действие. Проектите 
ще се одобряват и изпълня-
ват в 2 фази с обща про-
дължителност 30 месеца. 

Допустими партньори 
по УРБАКТ III 2014 – 2020 г. 
са общини, администра-
тивни райони и др. еквива-

лентни на тях, дефинирани 
като публични местни вла-
сти, сдружения и местни 
агенции, които притежа-
ват правомощия да плани-
рат и прилагат специфич-
ни урбанистични политики. 
Проектните предложения 
трябва да включват мини-
мум 7 и максимум 10 парт-
ньори от 28-те държави от 
ЕС, Норвегия и Швейцария, 
бенефициенти на програ-
мата. Партньорите в про-
екти от по-слабо развити-
те региони, включително 
от България, се съфинан-
сират с 85% от Европей-
ския фонд за регионално 
развитие.

Мирослав Еленков

„Румънското европред-
седателство има четири 
основни стълба – конвер-
гентна Европа, сигурна 
Европа, Европа на споде-
лените ценности и Евро-
па, силна като глобален 
играч.“ Това каза послани-
кът на Република Румъния 
Н.Пр. Йон Гъля по време на 
дискусия, на която бяха 
представени приоритети-
те на Румъния по време на 
първото й председател-
ство на Съвета на ЕС. В 
събитието взеха участие 
ексминистърът за Българ-
ското председателство 
на Съвета на ЕС Лиляна 
Павлова и ръководителят 
на Представителството 
на ЕК в България Огнян 
Златев.

Румънският посланик 
подчерта, че председател-
ството ще премине под 
мотото „Сближаването – 
обща европейска ценност“. 
Като ключов момент в 
рамките на шестте месе-

ца, през които Румъния ще 
е начело на Съвета на ЕС, 
Гъля посочи срещата на 
високо равнище на 9 май в 
Сибиу, която ще се прове-
де непосредствено преди 
изборите за Европейски 
парламент. Той изтъкна, че 
Румъния ще работи за над-
граждане на постигнато-
то от България и Австрия 
по време на техните пред-
седателства, като тема-
та за Западните Балкани 
ще бъде продължена.

„242 броя са важните 
досиета и процеси, които 
румънското председател-

ство трябва да админи-
стрира и координира. То 
трябва да изпълни 4 важни 
роли - да бъде и полити-
чески лидер, и честен по-
средник, и представител в 
Съвета по отношение на 
международните прегово-
ри, които няма да са леки, 
и в същия момент да ад-
министрира и координира 
важните досиета и проце-
си“, отбеляза Павлова. По 
време на събитието тя 
обобщи и постигнатото 
по време на първото Бъл-
гарско председателство 
на Съвета на ЕС.

Мирослав Еленков

„Холдинг БДЖ“ има три основни цели - 
максимално удовлетворение на клиента, 
обновяване на подвижния състав и подо-
бряване условията на труд. Това стана 
ясно по време на пресконференция, на 
която новото ръководство на държавна-
та компания представи приоритетите 
си. На нея присъстваха Никола Василев, 
изп. директор на „Холдинг БДЖ“ ЕАД, 
председателят на Съвета на директо-
рите на „Холдинг БДЖ“ ЕАД Григори Григо-
ров и управителят на „БДЖ - Пътнически 
превози” ЕООД Христо Иванов.

Инж. Никола Василев посочи, че в мо-
мента финансовото състояние на БДЖ 
е стабилно. „Приходите на БДЖ са около 
350 млн. лв. годишно, от които половина-
та са държавна субсидия. Оперативните 
задължения са в размер на 100 млн. лв.“, 
каза изп. директор на холдинга и подчер-
та, че ръководството приоритетно ще 
работи и за подобряване на вътрешната 
организация на дружеството.

„За да се гарантира растеж, трябва 
да се прилагат нови управленски подхо-
ди, да се постави началото на дигита-
лизация в железницата и сравнителен 
подход с останалите европейски жп ком-
пании. Опитваме се да изкараме БДЖ от 
19 век“, коментира Григори Григоров.

На пресконференцията стана ясно 
още, че новото ръководство работи ак-
тивно по структурирането на бюджета 
на холдинга за 2019 г., който ще бъде с 
20 млн. лв. повече от миналогодишния. 
Той трябва да бъде готов до 15 февруари.

Снимка авторът

Снимка авторът

Десислава Бакърджиева

За опростяване на про-
пускателния режим и общ 
граничен контрол между 
България и Република Ма-
кедония се договориха да 
работят със съвместни 
усилия вицепремиерът 
Томислав Дончев и маке-
донският заместник ми-
нистър-председател по 
икономическите въпроси 
Кочо Ангюшев. Двамата 
проведоха среща в рам-
ките на официалното по-
сещение на вицепремиера 
Дончев на Българо-маке-
донския бизнес форум в 
Скопие.

Общ приоритет за две-

те държави ще е изграж-
дането на Транспортен ко-
ридор 8 и железопътната 
линия по направлението 
Скопие – София. Ангюшев е 
обявил пред вицепремиера 
Дончев, че Македония има 
интерес към засилване на 
сътрудничеството с Бъл-
гария и в сектор „Енерге-

тика”. 
Дончев и Ангюшев са 

се обединили и около не-
обходимостта от преглед 
и облекчаване на всички 
правила и административ-
ни режими, които са в те-
жест за инвестициите и 
търговията между двете 
страни.

Десислава Бакърджиева

„Противоречиви законодателни ини-
циативи, приети в последния момент 
от работата на Европейския парламент 
(ЕП), означават, че ЕС не може да покаже 
единност в решаването на важни въпро-
си.“ Това е обявил министърът на транс-
порта, информационните технологии и 
съобщенията Росен Желязков след среща 
с председателя на ЕП Антонио Таяни в 
Страсбург. Двамата са обсъдили пред-
стоящите стъпки по Пакета за мобил-
ност I.

По време на разговорите са анализи-
рани трите възможни варианта - внася-
не в пленарна зала само на приетия от 
Комисията по транспорт и туризъм на 
ЕП доклад през януари т.г.; внасяне в пле-
нарна зала на целия пакет и оттегляне на 
пакета до избирането на нов парламент. 
Министър Желязков е изтъкнал пред Тая-
ни конкретни аргументи в полза на тре-
тия вариант. 

„Очакваме негативни последици за 

бъдещето на ЕС, ако документът под 
натиск бъде подложен на гласуване в по-
следните дни на парламента. Това е лош 
сигнал, който ще увеличи евроскептици-
зма и ще раздели Европа“, е подчертал 
Росен Желязков. Той е заявил, че бъл-
гарската страна е за общи правила при 
международните превози на товари, но 
не такива, които са непропорционални, 
дискриминативни и наложени на всяка 
цена. Ръководителят на ЕП Таяни е приел 
тези съображения и е посочил, че ще ги 
обсъди с председателите на политиче-
ските групи в Европарламента.
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Традиционно политическите сили представиха декларации с приоритетите си  
Елица Илчева

Започна шеста пленарна сесия 
на 44-тото Народно събрание (НС). 
Новият политически сезон старти-
ра с кворум от 176 депутати. Пред-
стоящите избори за Европейски 
парламент и за местна власт през 
2019 г. бяха акцент в изявленията 
на всички парламентарни групи, 
които по традиция представиха 
декларации с водещите си приори-
тети. 

В началото на заседанието 
председателят на НС Цвета Кара-
янчева приветства депутатите 
и ги призова за градивни усилия и 
общополезна дейност в услуга на 
хората. Тя подчерта, че в година-
та на избори за представители в 
Европейския парламент и за мест-
на власт от народните представи-
тели зависи да превърнат вота не 
в повод за очерняне на опонента и 
за принизяване на постигнатото, а 
в оспорвано спортсменско състе-
зание, при което се изправят един 
срещу друг достойни кандидати с 
ясни и силни политически послания. 

Зам.-председателят на ГЕРБ 
и председател на ПГ на ПП ГЕРБ 

Цветан Цветанов обяви, че стре-
межът на партията е да спечели 6 
или повече евродепутатски места 
на предстоящия вот. За местните 
избори битката ще е за най-малко 
130 кметски поста, колкото имат 
и в момента. От думите му ста-
на ясно, че в законодателството 
водещите теми за управляващите 
са промените в Изборния кодекс, 
въвеждането на по-строги мерки 
срещу домашното насилие и ре-
формата в здравеопазването. През 
2019 г. ще се приеме и нов закон 
за ВиК, като общо 1,35 млрд. лв. за 
инвестиции във ВиК структурата 
ще получат 14 ВиК оператори. В из-

казването си Цветанов критикува 
остро позициите на президента 
Румен Радев, като заяви, че „той 
успява единствено да провокира 
разделение и омраза“. 

Председателят на ПГ „БСП за 
България“ Корнелия Нинова декла-
рира, че партията й ще се бори 
за предсрочни парламентарни из-
бори, като изтъкна, че одобрение-
то на гражданите към работата 
на Парламента е едва 8%. Нинова 
каза още, че БСП ще иска актуали-
зация на бюджета, за да се пови-
шат доходите на гражданите, и 
ако Комисията за енергийно и во-
дно регулиране (КЕВР) не „влезе в 

ролята си на истински регулатор, 
а не обслужващ монополи и олигар-
си“, ще настоява за оставка на 
цялата КЕВР. Тя изрази и мнение, 
че правителството раздава пари 
на общини на ГЕРБ извън всякакви 
правила. „Днес нашите членове на 
Националното сдружение на общи-
ните в Република България (НСОРБ) 
внасят декларация, ако тази прак-
тика не се промени – да се облаго-
детелстват приближените кмето-
ве, кметовете на БСП напускат УС 
на НСОРБ“, заплаши тя.

Председателят на ПГ „Движе-
ние за права и свободи“ Мустафа 
Карадайъ призова национално от-
говорните партии да превърнат 
2019 г. в „година на намиране и 
постигане на консенсус по полити-
ческите и икономическите приори-
тети на България, които да опреде-
лят пътя за развитие на страната 
и тя да даде своя принос за възраж-
дане на европейската идея и за съз-
даването на по-единен и по-силен 
проспериращ ЕС.“

„Ако през 2019 г. успеем да 
преодолеем порока да си пречим 
един на друг, съм сигурен, че Бъл-
гария ще направи чудеса“, каза и 

председателят на ПГ „Обединени 
патриоти“ и лидер на ПП „Атака“ 
Волен Сидеров от трибуната. По 
думите му навлизаме в година на 
разместване на пластовете в Ев-
ропа и въпросът е какво ще прави 
България като един народ през ме-
сеците, които идват. 

„2019-а ще бъде знакова, за-
щото ще стане ясно дали ЕС ще 
се разпадне, или ще продължи да 
съществува по коренно различен 
начин“, посочи зам.-председате-
лят на НС и лидер на ВОЛЯ Веселин 
Марешки от името на парламен-
тарната група. „Ние от ВОЛЯ ви 
призоваваме да направим екшън 
план за месеците до европейски-
те избори, в който приоритетно 
да заложим повишаване на доходи-
те на хората, подкрепа за малкия 
и среден бизнес, спешни мерки за 
преодоляване на демографската 
криза чрез специални програми за 
младите образовани семейства, 
за истинска ефективна промяна 
на здравната система, както и не 
на последно място, за подобряване 
на статута на българския учител“, 
призова останалите парламентар-
ни групи Марешки.

Цветан Цветанов, зам.-председател  

на ГЕРБ и председател на ПГ на ПП ГЕРБ:

Корнелия Нинова, 

председател на ПГ „БСП за България“:

Мустафа Карадайъ, 

председател на ДПС и на ПГ ДПС: 

Волен Сидеров, председател на ПГ „Обединени патриоти“ и лидер на ПП „Атака“: 

През тази година полити-
ческият календар включва ва-
жни избори, първият от които 
е за Европейския парламент, а 
вторият – за местни органи 
на властта. Това гарантира 
интензивен политически де-
бат през цялата 2019 г., кой-
то би трябвало да стимулира 
законодателната активност 
на българския Парламент и 
работата на всички държавни 
институции. Много ми се иска през идващите месеци прагма-
тизмът в тази зала да заглуши популизма.

Един от важните законодателни приоритети за новия пар-
ламентарен сезон е свързан с дебата за изменения в Изборния 
кодекс. Търсим баланс между високотехнологичен изборен про-
цес и привличане на вота на българите от чужбина, от една 
страна, и постигане на гаранции за сигурност, от друга. Пред-
стоят изменения в Закона за съдебната власт, според плана 
към Актуализираната стратегия и препоръките в докладите 
по Механизма за сътрудничество и оценка на ЕК. Промените, 
които ще направим в търговското законодателство, ще пови-
шат сигурността на търговския оборот и ще защитят бъл-
гарските и чуждестранните инвеститори. Ще развиваме и 
законодателството за електронни административни услуги.

Предстои да финализираме първия етап от програмата 
за саниране и да създадем модел за продължаването й. След 
промените в нормите за проектиране на пътища, отнасящи се 
до тяхното качество и безопасност, през 2019 г. възнамерява-
ме да завършим отсечката „Ябланица – Боаза” от АМ „Хемус“. 
Доизграждането й вече е необратим процес. Ще стартираме 
процедурата по строителството на пътя Видин – Ружинци 
и ще сключим договор за изграждането на АМ „Струма“ през 
Кресненското дефиле.

Началото 
на годината 
е и време за 
равносметка 
и оценка на 
от м и н а л а -
та 2018 г. , 
и  поглед  в 
бъдещето . 
Според нас в 
ДПС, управлението на страната през 2018 г. може 
да се определи с три думи – „скандали, пропуснато 
време“. Ако слушаме управляващите, те ще кажат, 
че в страната има изключителни постижения – 
икономически растеж, рекордно ниска безработи-
ца, повишаване на доходите, бюджет с най-високи 
приходи и разходи за целия преход. Внимателният 
анализ на тези факти обаче показва съвсем друга 
картина – тази на още една изгубена за България 
и за гражданите година.

Икономическият растеж е в рамките на 3,5% 
– крайно недостатъчен, за да догоним дори стра-
ните от нашата група в ЕС. От трите факто-
ра на растежа – инвестиции, износ, потребле-
ние, работи основно последният. Българските 
граждани, които работят в чужбина, захранват 
потреблението с парите, които изпращат тук. 
България се превръща в износител на труд, мла-
дите са принудени да заминават зад граница, 
защото мина още една година без реформи в об-
разованието.

Трябва да се движим три пъти по-бързо от 
останалите страни в ЕС, за да ги догоним.

Годината, в която навлиза-
ме, ще бъде историческа. Евро-
па трябва да реши дали да бъде 
територия за незаконни еми-
гранти, които да я прегазват. 
През 2019 г. ще стане сблъсък 
глобализъм – антиглобализъм, 
соросоизъм срещу здрави тра-
диционни ценности, върху които 

са изградени нашите народи от 
хилядолетия. Тази битка ще из-
веде на преден план политиче-
ски сили, които не са членове на 
сегашните алианси. 

И въпросът е какво ще прави 
България като един народ през 
месеците, които идват. И ако 
той се съгласи да бъде заличен, 

никой няма да му е виновен. Ние 
сме политическо съсловие и 
носим отговорността да посо-
чим накъде ще върви България. 
Важно е дали отново България 
ще прати в Европейския парла-
мент 17 души, от които само 
един-двама да застават на ва-
жни позиции, а другите да са 

съгласни с всичко, което ни се 
налага. 

ЕС трябва да гледа своя ин-
терес и икономика, и да прави 
най-доброто за своите гражда-
ни, а не за тези, които живеят 
на други места. Това трябва 
да бъде българският глас през 
2019 г.

Снимки Румен Добрев

Всяка нова година 
свързваме с надежда 
за нещо ново, нещо 
по-добро. За нас, от 
„БСП за България”, 
2019 г .  ще сложи 
край на статуквото 
и начало на промя-
ната в България и в 
Европа. Минаха само 
10 дни от началото 
на тази година, но 

те показаха нестабилност, несигурност, растяща бед-
ност, погазване на държавността и правовата държава, 
корупция.

Всички решения на наболелите проблеми предла-
гаме в нашите „Визия за България“ и „Визия за Ев-
ропа“, които на 26.01.2019 г. ще бъдат официално 
приети и ще станат нашата програма за европей-
ските, предсрочните парламентарни и местните 
избори. Много е важно каква България, каква Европа  
искаме.

За нас Европа - бъдещата, истинската – е тази, 
която зачита националния интерес на държавите 
членки, няма двойни стандарти и има по-малко бюро-
крация и повече социална Европа. И най-вече – ще ра-
ботим усърдно европейската прокуратура възможно 
най-бързо да се конструира, да заработи и да влезе в 
България. Дано европейското правораздаване да даде 
справедливост на българския народ, каквато той до-
сега не познава. Ще бъдем категорично против Ис-
танбулската конвенция, против Пакта за миграция, 
против пакета „Макрон“. Но за да имаме претенции, 
че искаме да променяме Европа, първо трябва да за-
почнем от себе си.
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Екип в. „Строител“

„Агенция „Пътна ин-
фраструктура“ (АПИ) има 
сключен договор с „Авто-
магистрали“ ЕАД за из-
граждане на 134 км от ав-
томагистрала „Хемус“ от 
п.в. „Боаза“ до п. в. „Велико 
Търново“. Дружеството 
няма сключени договори с 
подизпълнители за строи-
телството на участъка. 
Няма изплатени аванси за 
изграждане на тези 134 
км от АМ „Хемус“. Целе-
вите средства за строи-
телството на обекта са 
в сметка на Министер-
ството на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството (МРРБ) в БНБ. Те 
ще бъдат изплащани след 
извършване на дейности.“ 
Това заяви на пресконфе-
ренция министърът на 
регионалното развитие и 
благоустройството Петя 
Аврамова, на която при-
съства и зам.-министърът 
на регионалното развитие 
и благоустройството Ни-
колай Нанков. 

Министър Аврамова 
обясни, че „Автомагистра-
ли“ ЕАД има подписани рам-
кови споразумения за осъ-
ществяване на текущата 
дейност на дружеството, 

като например за достав-
ка на материали и наем на 
механизация за реализация 
на обекти. „Няма нарочни 
споразумения за изгражда-
не на АМ „Хемус“ и договори 
с подизпълнители“, подчер-
та тя.

Зам.-министър Николай 
Нанков коментира, че АПИ 
е сключила договора по 
реда на Закона за общест-
вените поръчки (ЗОП) с 
държавното дружество на 
20 декември 2018 г., след 
осигуряване на ресурса 
за строителство на АМ  

„Хемус“.
„Многократно се ко-

ментираше темата за 
порочния пътен сектор и 
порочния избор на фирми 
по реда на ЗОП. Решихме 
да вкараме и държавна ком-
пания с необходимия капа-
цитет, повече държава в 
строителството на пъти-
ща, с повече публичност в 
отчетите, във всички дей-
ности. Тя се следи не само 
от принципала – в случая 
МРРБ, но и от контролни 
органи като Сметната 
палата. Необходимият 

капацитет е гарантиран. 
Затова АПИ сключи дого-
вор с „Автомагистрали“ 
ЕАД“, каза Нанков. Той до-
пълни, че чрез Съвета на 
директорите, който се 
състои от трима човека, 
държавното дружество 
ще се превърне в една от 
най-стабилните компании 
и подчерта, че контролът 
ще е гарантиран и ще се 
осъществява от Институ-
та по пътища и мостове. 

По думите на зам.-ми-
нистъра решението е пра-
вилно и така ще се спести 

между година и година и 
половина от срока за за-
вършване на магистрала-
та. „Има процедури по ЗОП 
и те са стриктно спазени“, 
допълни той. Николай Нан-
ков информира също, че 
държавната компания има 
сключени рамкови догово-
ри с 10 юридически лица, 
свързани с нейния капа-
цитет, и при съгласие от 
тяхна страна те ще бъдат 
публикувани. „Изключител-
но неверни съждения под 
формата на твърдения се 
правят пред обществото“, 
категоричен бе той.

„За нас като минис-
терство и за всички вто-
ростепенни разпоредители 
на МРРБ, както и за фир-
мите – търговски друже-
ства със 100% държавно 
участие, е изключително 
неприятно да се правят 
внушения в публичното 
пространство и да се пус-
кат фалшиви новини, които 
хората да слушат всеки 
ден – свързани с дейност-
та на МРРБ и второсте-
пенните разпоредители. 
Изключително натоварена 
е работата в МРРБ и в 
АПИ. БСП се опитват да 
атакуват точно там, къ-
дето има важни решения, 
взети от държавата, как-

то е строителството на 
АМ „Хемус“. Там, където 
има добри решения. Веро-
ятно това прилича на опо-
зицията да го прави, но за 
нас е неприемливо да бъде 
с фалшиви новини и вну-
шения, които нямат нищо 
общо с истината. Така че 
ние ще продължим да рабо-
тим“, заяви министър Петя 
Аврамова. 

Тя посочи още, че се 
разглеждат различни ва-
рианти за председател и 
член на Управителния съ-
вет на АПИ и допълни, че 
това е една от важните 
задачи. „Продължава рабо-
тата на Агенцията по въ-
веждането на ТОЛ систе-
мата. Предстои обсъждане 
на вариантите на тарифи, 
предложени от Световна-
та банка“, каза още минис-
търът.

Във връзка с търга за 
тунел „Железница“ Петя 
Аврамова обясни, че след 
решението на Върховния 
административен съд, кое-
то потвърждава това на 
АПИ, предстои да се поис-
ка удължаване на оферти-
те на класираните двама 
участници в процедурата, 
тъй като те са изтекли, 
като се спази процедурата 
по ЗОП.

„За първи път Агенция „Пътна 
инфраструктура“ (АПИ) възлага из-
пълнението на строително-монтаж-
ни работи на инфраструктурен про-
ект на основание чл. 14, ал. 1, т. 6 
от Закона за обществените поръч-
ки. МРРБ е едноличен собственик 
на 100% от капитала на „Автомаги-
страли“ ЕАД и правата на държава-
та в дружеството се упражняват 
от министъра на регионалното раз-
витие и благоустройството. АПИ е 
второстепенен разпоредител на 
бюджетни средства към министъ-
ра на регионалното развитие и бла-
гоустройството“, това се казва в 
прессъобщение на АПИ. 

От Агенцията посочват още, че 
стойността на договора с „Авто-
магистрали“ ЕАД за изграждането 
на 134,14 км от автомагистрала 
„Хемус“ в участъка от п. в. „Боаза“ 
до пресичането с път I-5 Русе – Ве-
лико Търново е 1 124 880 000 лв. без 
ДДС. Договорът ще бъде изпратен 
за информация в Агенцията по об-
ществени поръчки (АОП) в законо-
установения срок до един месец от 
сключването му. Преди неговото 
подписване в АПИ е постъпило поло-
жително становище от АОП. 

„В последните години „Автома-
гистрали“ ЕАД е изпълнило редица 
обекти с висока обществена зна-
чимост, като тунели, виадукти, мо-
стове, асфалто-бетонови настилки 
на автомагистралите „Хемус“, „Тра-
кия“, „Люлин“, „Струма“ и „Марица“, 
подчертават от АПИ. 

От АПИ припомнят, че общата 
дължина на автомагистрала „Хемус“ 
от София до Варна е около 420 км. 
От тях са завършени близо 170 км 
– отсечките между София и Ябла-
ница и от Белокопитово до Варна. В 
момента със средства от републи-
канския бюджет се строят 26 км от 

АМ „Хемус“ – 9,3 км между Ябланица 
и Боаза и 16,32 км от п.в. „Буховци“ 
до п.в. „Белокопитово“.

Реализацията на 134-километро-
вото трасе от АМ „Хемус“, от Боаза 
до пресичането с I-5 Русе – Велико 
Търново, е разделена на 6 участъка. 
Първият е с дължина 15,26 км. На-
чалото му е при Боаза, където ще 
приключва изграждащата се в мо-
мента отсечка, и ще е до пресича-
нето с път III-307 Луковит – Угърчин 
(км. 87+800 до км. 103+060), вклю-
чително п.в. „Дерманци“. Връзката 
със съществуващата републиканска 
мрежа ще се осъществява чрез два 
пътни възела - п.в. „Боаза“ при 88-и 
км и п.в. „Дерманци“ при 98-и км.

Участък 2 е 19,2 км. Той е от края 
на п.в. „Дерманци“ - при пресичане с 
III-307 Луковит – Угърчин, до връзка-
та с път III-3005 Радювене – Кату-
нец, включително п.в. „Каленик“ (от 
км. 103+060 до км. 122+260). Трети-
ят е 17,08 км и ще започва от края 
на п.в. „Каленик“ при пресичането с 

III-3005 Радювене – Катунец до връз-
ката с път II-35 Плевен – Ловеч, вкл. 
и п.в. „Плевен“ (от км. 122+260 до км. 
139+340).

Дължината на участък 4 е 26,8 
км. Той е от края на п.в. „Плевен“ при 
пресичане с II-35 Плевен - Ловеч до 
път III-301 Летница – Ловеч, включи-
телно п.в. „Летница“ (от км. 139+340 
до км. 166+144.09). Петият е 23,2 
км и започва от края на п.в. „Лет-
ница“ при пресичането с III-301 до 
път III-303 Бутово – Павликени, вкл. 
и пътния възел (от км. 166+144,09 
до км. 189+344). Шестият участък 
е 32,6 км – от края на пътния възел 
на III-303 Павликени – Левски до I-5 
Русе – Велико Търново, включително 
и пътния възел (от км. 189+344 до 
км. 222+000). 

Техническото проектиране на 
участъци 4, 5 и 6 ще бъде изпълнено 
през 2019 г. Целта е цялостното из-
граждане на АМ „Хемус“ в участъка 
от Боаза до пресичането с I-5 Русе – 
Велико Търново да приключи до 2023 г.

„Докато хиляди бъл-
гарски семейства трудно 
си плащат ежедневните 
сметки, докато те бяха 
„поздравени” за Коледа с 
високи цени, 5 фирми по-
лучиха огромен коледен 
подарък – 1,350 млрд. лв. 
за строителство на ма-
гистрали. Магистралите 
са необходими на Бълга-
рия и на Европа, разбира 
се, но тук тези пари се 
раздадоха извън закона, 
извън правилата, без об-
ществени поръчки, без 
конкурс или търг, при 
това на някои фирми, сре-
щу които текат разслед-
вания за злоупотреби със 
средства.“ Това заяви от 
трибуната на Народното 
събрание председателят 
на ПГ „БСП за България“ 
Корнелия Нинова на пър-
вото пленарно заседание 
за 2019 г.

„Питаме, по какви кри-
терии ги избрахте, ува-
жаеми управляващи и г-н 
премиер? Единственият 
критерий, който виждаме, 
е, че тези фирми органи-
зираха протеста срещу 
БСП за исканата провер-
ка за съмнения за коруп-
ция в строителството 
на магистралите. Вярно 
ли е, че вече има преве-
дени аванси на тези фир-
ми и защо се бърза преди 

избори, извън всякакви 
правила, да се приключи 
с тези процедури“, каза 
още Нинова пред народ-
ните представители.

Впоследствие депу-
тати от ПГ „БСП за Бъл-
гария“ внесоха в Агенция 
„Пътна инфраструктура“ 
(АПИ) искане за предос-
тавяне на договора за 
строителство на АМ 
„Хемус“ между АПИ и „Ав-
томагистрали“ ЕАД. Го-
ворителят на ПГ „БСП за 
България“ Елена Йончева 
заяви пред медиите, че 
освен договора от АПИ, 
„БСП за България“ иска от 
МРРБ да им предостави и 
рамковите споразумения 
между държавното дру-
жество „Автомагистра-
ли“ и фирмите, които ще 
строят отсечките от 
АМ „Хемус“. 

„ Автомагистра ли “ 
ЕАД няма капацитет за 
изграждането на АМ „Хе-
мус“. Нейните финансови 
резултати за 2018 г. са 
влошени. Интересно е, 
че нейният изпълнителен 
директор досега не е за-
ставал пред медиите и 
нашият въпрос е: Вярно 
ли е, че изп. директор на 
„Автомагистрали” Стоян 
Беличев е бивш съдружник 
на Гинка Върбакова?“, каза 
още Йончева.

Снимка Румен Добрев
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Красен Кралев, министър на младежта и спорта:

Искаме да помогнем на клубовете и федерациите да намерят частни инвеститори 

Мартин Славчев

Министър Кралев, 

2018 г. беше доста ус-

пешна от гледна точка 

на развитието на спорт-

ната инфраструктура 

в страната. Кои са най-

важните проекти, които 

бяха изпълнени през изми-

налата година? 

Последните няколко 
години работим много 
усилено в тази посока, и 
то не само в изграждане-
то на големи обекти, ами 
и в реконструирането на 
съществуващите тре-
нировъчни зали. Домакин-
ствата на състезания от 
най-висок ранг носят мно-
го позитивни послания за 
България. Важно обаче е 
да осигурим места с добри 
условия, където да трени-
рат спортистите. Най-
много се радвам за Зимния 
дворец, защото успяхме да 
го направим със средства 
в пъти по-малко от тези, 
които бяха прогнозирани. 
Ремонтът е много важен 
за подготовката на наши-
те атлети от зимните 
спортове. Амбицията ни е 
да има осигурен бюджет, 
който да спомогне заледя-
ването там да продължи 
през цялата година. Защо-
то не може да тренираш 
състезателите само 6 ме-
сеца, както и в леката ат-
летика не може да ги гот-
виш само лятото. Понеже 
нямахме достатъчно зали 
за подготовка, след като 
открихме „Асикс Арена“, 
вложихме много усилия и в 
реконструкцията на Зим-
ния дворец. 

Ремонтирахме и две 
закрити атлетически пис-
ти в Пловдив. През 2018 г. 
обновихме залата „Иван 
Ханджиев“ в Русе, която 
бе използвана за трениро-
въчна дейност по време на 
Световното първенство 
по волейбол. Там ще се 
готвят и местните волей-
болисти. Ремонтирахме 
тенис кортовете на „Лев-
ски“ в Борисовата градина. 
Завършихме обновяването 
на една уникална зала във 
Варна – „Владислав“, която 
е строена преди повече от 
40 години. Игрището в нея 
е с размери 35х70 м. Там 
вече има отопление, нови 
съблекални, настилка, по-
стави се осветление, по-
кривът беше поправен. В 
момента там тренират 
варненски тенисисти, 
както и отбори по футзал 
и хандбал. В залата има и 
стена за скално катерене. 
Направихме и функционал-
но помещение за трени-
ровки по бокс в Двореца 
на културата и спорта 
(ДКС). Това беше съвмест-
на инвестиция на Минис-

терството на младежта 
и спорта и ДКС. Обнови-
хме залата за волейбол в 
Перник, както и тази по 
художествена гимнасти-
ка на стадион „Раковски”. 
Последната придобивка 
за столичани е новата ле-
дена пързалка на стадион 
„Юнак“. Видях колко много 
хора се радват съоръже-
нието, защото спомени-
те им от детството са 
свързани с това място. 
Надявам се, че сега ще за-
ведат и своите деца там. 
Ремонтирано беше спорт-
ното училище във Варна, 
а в София и Пловдив също 
се планира обновяване на 
инфраструктурата.

Кои обекти ще бъдат 

реализирани през 2019 г.? 

През 2019 г. ще започ-
нем ремонт на закритата 
писта в Добрич. Тя е вто-
рата (освен „Асикс Аре-
на“), която има овал от 
200 м. Знаете, че залата в 
Добрич дълго време беше 
единствената,  която 
обезпечаваше нуждата на 
нашите атлети. Вече ще 
имаме по едно съоръжение 
в Източна и Западна Бъл-
гария, които да предос-

тавят необходимите ус-
ловия за провеждането на 
тренировки. Голямата ми 
амбиция е стадион „Ака-
демик“. Много пъти съм го 
споделял пред Вас, защото 
смятам, че мястото тряб-
ва да стане национален 
център за лека атлетика 
в България заедно с „Асикс 
Арена“. „Академик“ може да 
бъде стадион само за лека 
атлетика. Ще ни трябват 
около 5 млн. лв., за да на-
правим трибуните, да из-
леем писта и да сложим 
осветление. Този стади-
он може да се ползва през 
уикендите и да приеме ня-
кои от срещите на софий-
ските отбори във Висша-
та лига. През останалото 
време атлетите може да 
тренират там на спокой-
ствие, да имат своя дом. 

Залата в Кърджали 
ще се превърне в модел 
за изграждане на малки 
съоръжения с капацитет 
до 1200 души. В Пловдив, 
Кюстендил, Добрич, Со-
фия, Перник, Полски Тръм-
беш, Варна, Айтос, Белово 
и в много други градове 
се правят ремонти и се 
изграждат малки спортни 
обекти, които да обезпе-

чават тренировъчния про-
цес на атлетите.

През ранната есен 
може да открием „Арена 
Бургас“. Беше доста труд-
но, но мисля, че се спра-
вихме. Положихме много 
усилия с документацията. 
Всеки лев, който е вложен 

в нея, си заслужава. Ще 
стане изключително кра-
сива. Капацитетът на ос-
новната зала е 8000 души, 
по-малката е за 1500, кое-
то прави това съоръжение 
наистина уникално за Бъл-
гария. Големият плюс е, че 
ще може да го ползваме за 

домакинство на състеза-
ния по лека атлетика. Там 
ще има също една писта, 
овал с 6 коридора, каквито 
са световните стандар-
ти. Тя е поредната перла 
в короната от зали, които 
направихме. 

За момента приключ-
ваме с изграждането на 
подобни обекти, защото 
наистина държавата няма 
как да поеме грижата за 
повече толкова големи 
съоръжения. Направихме 
много реконструкции на 
стадиони. Би трябвало 
да продължим с тази дей-
ност. 

Новият Закон за фи-

зическото възпитание 

и спорта (ЗФВС) беше 

обнародван в Държавен 

вестник. Какви са основ-

ните разлики в сравнение 

със стария нормативен 

акт?

Обнародваният закон 
променя изцяло философи-
ята на досега действащия 
ЗФВС. В него има множе-
ство нови моменти, които 
регламентират отдаване-
то и стопанисването на 
спортната база. Искаме 
да помогнем на клубовете 
и федерациите да намерят 
частни инвеститори. Клу-
бовете трябва да могат 
да изградят качествен 
продукт, за да се инвести-
ра в тях. Това се позволява 
в новия закон. Без частния 
капитал не могат да се 
случат нещата. Искаме да 
се обърне повече внимание 
на колективните спорто-
ве, защото те обединяват 
нацията.

Кои бяха най-значими-

те успехи на българския 

спорт през изминалата 

година? 

2018 г. е най-успешна-

Министър Кралев, кметът на Пловдив Иван Тотев, областният управител Здравко Димитров и 

зам.-кметът Георги Титюков откриха обновените закрити писти за лека атлетика в града

Снимки ММС



7ИНТЕРВЮпетък, 18 януари 2019 Ñòðîèòåë

та година от много време 
насам. Имаме изключител-
но добро представяне на 
голяма част от спортове-
те, които традиционно са 
носили медали за България. 
Най-значимото ни пости-
жение, което бих подчер-
тал през годината, е пред-
ставянето на младите ни 
атлети на младежката 
олимпиада в Буенос Айрес. 
Вижда се, че сме направи-
ли много сериозна крачка 
във възстановяването на 
пирамидата в българския 
спорт. От една олимпиада 
нашите спортисти спече-
лиха толкова, колкото от 
предишните две. Не само 
10-те медала са радва-
щи. От 24 атлети 17 са 
класирани в топ 6, което 
показва, че имаме още 7 
таланта, които са били 
много близо до спечелва-
нето на отличия. Аз съм 
оптимист за българския 
спорт, защото идва една 
мощна млада вълна от ат-
лети, която предстои да 
ни радва през следващите 
олимпийски цикли. Трябва 
да имаме предвид и факта, 
че класирането за младеж-
ки олимпийски игри става 
много по-трудно, отколко-
то от обикновените, тъй 
като квотите са по-огра-
ничени. Попадането ни 
там категорично показва, 
че сме част от световния 

елит.
Големи успехи за Бъл-

гария донесе и феноме-
налната година на бъл-
гарската състезателка 
по троен скок Александра 
Начева. За първи път Бъл-
гария има заявка за силен 
атлет при хвърлянията 
- Валентин Андреев. При 
художествената гимнас-
тика ансамбълът завоюва 
редица отличия на Све-
товното и Европейското 
първенство. От 17 години 

насам и в индивидуалното 
вече имаме не само 1 със-
тезателка, а цели 3, които 
успяха да спечелят сребро 
при отборните изпълне-
ния. В борбата също има-
ме европейски и световни 
шампиони. Тайбе Юсейн 
няма загубена среща. Би-
ляна Дудова бе на косъм 
от световната титла. 
Борците се върнаха там, 
където им е мястото. При 
бокса имаме 3 европейски 
титли. В бадминтона сес-

три Стоеви станаха евро-
пейски шампионки. Мирела 
Демирева скочи за първи 
път 2 м, и то по катего-
ричен начин. Голяма изне-
нада и в каратето – Ивет 
Горанова успя да пребори 
по пътя си към бронза най-
добрите състезателки в 
нейната категория. В джу-
дото очаквам много скоро 
скок напред. Видяхме, че 
веднага след промяна на 
ръководството във феде-
рацията имаше чудесно 
представяне на Ивайло 
Иванов, който спечели 
най-рейтинговия турнир с 
ранг G4.

Какви шансове имаме 

според Вас в групата за 

Европейското първен-

ство по футбол през 

2020 г.?

Жребият е наисти-
на интересен. Виждаме, 
че без да имаме кой знае 

какви големи звезди, кои-
то да играят в силните 
европейски първенства, 
отборът като колектив 

се представя много добре. 
През изминалата година 
постигнахме престижни 
победи. Това показва, че 
имаме реални възможнос-
ти. За нас ще са важни ма-
човете не само с Чехия, но 
и с Черна гора, който е ин-
тересен отбор и може да 
вземе точки от всеки един 
от фаворитите. Смятам, 
че можем да преодолеем 
Чехия и Черна гора. Важно 
е да не допускаме грешки 
срещу някои от по-леки-
те противници. Англия 
безспорно е фаворитът в 
групата. Те са много инте-
ресен тим с чудесно пред-
ставяне на Световното 
първенство в Русия. Ще 
бъде предизвикателство 
да се изправим и срещу 
тях. Ако нашият отбор по-
казва това постоянство, 
както в Лигата на наци-
ите, ако продължават да 
играят толкова сплотено 

като колектив, вярвам, че 
и сега имат своите шан-
сове за класиране на Евро-
пейското първенство през 
2020 г. Мисля, че жребият 
е поносим и имаме повод 
за оптимизъм.

Реална ли е съвмест-

ната кандидатура на 

България, Сърбия, Румъ-

ния и Гърция за домакин-

ство на Световното 

първенство по футбол 

през 2030 г.?

Мисля, че е напълно ре-
ална. След среща с мини-
стрите на останали стра-
ни сме наясно, че все още 
нямаме стадионите за 
това нещо. Но Русия също 
нямаше необходимата 
спортна инфраструктура, 
преди да получи домакин-
ство. Най-важното нещо 
е, че това беше ясен поли-
тически знак от лидерите 
на четирите държави, че 
Балканите са намерили на-
чин да живеят в синхрон, 
да имат сходни проекти и 

че заедно ще защитават 
икономическите си и по-
литическите си интере-
си. Идеята дойде от пре-
миера на Гърция Алексис 
Ципрас. Президентът на 
Сърбия Вучич пък предло-
жи, ако не успеем да спе-
челим това домакинство, 
да кандидатстваме за Ев-
ропейско след това. Най-
важното е, че през този 
период ние ще можем да 
си изградим инфраструк-
турата. Имаме летища, 
магистрали, хотели, които 
да поемат феновете. Ще 
ни трябват 4 стадиона за 
по 40 000 зрители. Поне 
два от тях трябва да са 
в София, като може да се 
реконструира сегашният 
национален стадион. Но 
все още сме далече от 
тези планове. В момента 
сме в проучвателен етап. 
Оптимист съм и бих же-
лал да опитаме, защото 

при всички случаи това 
ще бъде нещо добро за 
България. Но категорично 
ще имаме нужда от нови 
стадиони. 

Какво ще пожелаете 

на българските спор-

тисти, а и на всички 

хора, занимаващи се със 

спорт, за новата 2019 г.? 

Искам да пожелая на 
българските спортисти 
да са здрави и да имат 
късмет, защото за един 
спортист това е най-ва-
жното. На всички наши 
сънародници - да бъдат 
здрави, много щастливи, 
да има любов в семей-
ствата им, да бъдат по-
зитивни и да не спираме 
да вярваме в себе си. Не 
трябва да бъдем толкова 
скептични към собствени-
те си умения. Направихме 
чудесно председателство 
на Съвета на ЕС. Убеден 
съм, че българите можем 
и ще продължаваме да се 
справяме добре!

България, Гърция, Румъния и Сърбия препотвърдиха политическата подкрепа за обща 

кандидатура за домакинство на Мондиал 2030

И петте свързани парламентарни комисии одобриха проекта за нов Закон за физическото 

възпитание и спорта, който беше приет от Народното събрание 

Министър Кралев откри ледената пързалка „Юнак“
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Развитието на сектора 
е верен индикатор за със-
тоянието на икономиката 
на страната, и в частност 
на град Ямбол. Световната 
практика е доказала, че поде-
мът на стопанството след 
рецесия започва от строи-
телството, както и че то е 
сред първите отрасли, които 
поемат ударите на кризите.

Сред по-значимите про-
екти, приключени в област 
Ямбол през 2018 г., бяха 
„Устойчиво и интегрирано 
развитие на образователна-
та инфраструктура на об-
щина Ямбол“, по който бяха 

ремонтирани и рехабили-
тирани сгради на ДЯ „Мечо 
Пух“, ДЯ „Слънчево детство“, 
ДГ „Свобода“ и прилежащите 
им дворни пространства, 
както и въвеждането на ком-
плексни мерки за обновяване 
на Професионална гимназия 

по земеделие „Христо Бо-
тев“. И двата бяха финан-
сирани от Европейски фонд 
за регионално развитие чрез 
Оперативна програма „Ре-
гиони в растеж 2014–2020“ 
(„ОПРР 2014–2020“). Отново 
по „ОПРР 2014 – 2020“ беше 

подобрена енергийната 
ефективност на сграда-
та на читалище „Развитие 
1893” в Елхово за 655 хил. лв. 
По Програмата за тран-
сгранично сътрудничество 
„INTERREG – ИПП България 
– Турция 2014–2020“ беше 
извършена реконструкция 
и архитектурен дизайн на 
градския мост на парка в 
Ямбол и прилежащото му 
пространство. По Национал-
ната програма за енергийна 
ефективност на многофа-
милни жилищни сгради бяха 
санирани здания в Ямбол и 
Стражица. 

Бяха изградени строи-
телен хипермаркет АВС в 
Ямбол, цех за бутилиране на 
растителни масла в с. Калче-

Инфраструктурните проекти вина-
ги са били свързвани със сериозни очак-
вания и са вълнували в по-голяма степен 
хората, защото имат конкретно пряко 
въздействие върху ежедневния им начин 
на живот. През 2018 г. Габрово бе отли-
чен сред най-добрите градове бенефи-
циенти в ЕС в инициатива на депутати 
от Европейския парламент, озаглавена 
„Нека звездите блестят“. Бяха отличени 
три български проекта, един от които 
беше този за водния цикъл на Габрово.

През миналата година бе завършен 
нов пешеходен мост, свързващ двете 
крайречни зони за отдих, които бяха из-
градени през последните години. С инвес-
тиция по Оперативна програма „Региони 
в растеж 2014–2020“ („ОПРР 2014–2020“) 
бяха реконструирани и новоизградени 
ключови обекти от градската инфра-
структура. На емблематичния „Шиваров 
мост” вече има кръгово кръстовище, 
новата Източна градска улица спомага 
за облекчаване на трафика в центъра, а 
паркът „Колелото” се превърна в приятна 
дестинация за отмора на живеещите в 
района. Общата стойност на проекта е 
11 138 023,59 лв., от които 3 416 131,59 лв. 
са местно съфинансиране. Разработка-
та бе първата в страната, която получи 
одобрението на Управляващия орган на 
ОПРР по процедурата „Изпълнение на 
интегрирани планове за градско възста-
новяване и развитие“. Бяха извършени 
ремонти и благоустрояване на улиците 
и междублоковите пространства в шест 
габровски квартала, включващи рекон-
струкции на спортни площадки и из-
граждане на нови пространства за игри. 
Също така рехабилитация на уличните 
мрежи бе извършена в Трявна и Дряново. 
СМР на път II-44 Севлиево – Габрово вече 
са почти изпълнени. Ремонтирани са бли-
зо 28 км от трасето. Крайният срок за 
приключване е лятото на 2019 г. Обек-
тът е разделен на два лота: Севлиево 
– Драгановци и Драгановци – Габрово, и 
се реализира с европейски средства по 
„ОПРР 2014–2020“. Стойността му е над 
23 млн. лв.

По „ОПРР 2014–2020“ община Севли-
ево реализира три проекта. Обновени 
са 23 жилищни сгради. Дейностите по 
подобряването на енергийната ефек-
тивност изпревариха с една година 

поставените срокове. В направление 
„Образователна инфраструктура“ об-
щината реализира проект на стойност 
4 625 041 лв., което направи възможно 
санирането на 3 училища и 6 детски 
градини. Отново по „ОПРР 2014–2020“ 
бе извършено и подобряването на енер-
гийната ефективност на сградата на 
Пожарната в Севлиево за 325 004 лв.

За последните 2 години и половина 
по „ОПРР 2014–2020“ и Националната 
програма за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради в община 
Севлиево са инвестирани общо над 19 
млн. лв. за въвеждане на мерки, които об-
хванаха 1019 домакинства и 10 общест-
вени сгради. 

В борбата си да реши проблема с 
ВиК инфраструктурата, община Севли-
ево даде ход на два проекта. Единият е 
за реконструкция на довеждащ водопро-
вод от ВЕЦ „Видима“ над гр. Априлци до 
ПСПВ „Стоките“. До края на 2018 г. бяха 
подменени 10 172 м от най-проблемния 
участък на довеждащия водопровод в 
землищата на селата Кръвеник и Сто-
ките. 

През 2019 г. се очаква да бъдат реали-

зирани няколко значими обекта. 

Община Габрово подаде за оценка 
проект за изграждане на два центъ-
ра за социални услуги от резидентен 
тип за възрастни и хора с увреждания. 
Стойността на проектното предложе-
ние е 1 095 000 лв. Администрацията 
подаде документи и за рехабилитация 
на язовир „Синкевица“ и съоръженията 
към него. Стойността на проектното 
предложение е 350 611,66 лв. Искането 
за безвъзмездно финансиране e по Опе-

ративна програма „Околна 
среда 2014–2020“ („ОПОС 
2014–2020“). Идеята е да 
се подобри техническото 
състояние на язовира и да 
се удължи експлоатацион-
ният му живот, както и за 
повишаване защитата на 
населението от наводне-
ния. Подписаха се догово-
рите за изграждане на съ-
оръжения за компостиране 
по проект, финансиран от 

„ОПОС 2014–2020“. С реализирането на 
проектното предложение ще се спази 
изискването за осигуряване на разделно 
събиране на биоотпадъци от 14 населени 
места на територията на Регионално 
сдружение за управление на отпадъците 
– Регион Севлиево, чрез изграждането 
на две инсталации за компостиране на 
територията на общините Дряново и 
Севлиево със съответните капацитети 
– 900 т. и 3000 т. годишно.

Община Севлиево подписа договор по 
спечелен проект – „Ремонт, обзавеждане 
и оборудване на „Дневен център за деца 
и младежи с увреждания“, финансиран по 
„ОПРР 2014–2020“. Общата му стойност 
е 99 882,50 лв.

На 29 октомври 2018 г. бе подписан 
контрактът за реконструкция на девет 
градски улици в Дряново, финансиран от 
Програмата за развитие на селските 
райони. Вече е парафиран и договорът 
за изпълнение на проект „Рехабилитация 
и реконструкция на общински път Дря-
ново – Трявна“. 

Направена бе първа копка на обект 
„Производствена, складова и админи-
стративна сграда“ на фирма „Паралел” в 
Севлиево. Инвестицията възлиза на 27 
млн. лв., а на новата площадка ще бъдат 
изградени 26 500 кв. м. закрити произ-
водствени площи. Планираното разши-
рение предполага и разкриването на 200 
нови работни места. 

Сред приоритетите в работата на 
ОП на КСБ – Габрово за 2019 г. на пър-
во място е борбата със сивия сектор 
в строителството. Ще се стремим 
максимално да обхванем работещите в 
отрасъла фирми чрез привличане на нови 
членове. Своевременно ще разпростра-
няваме до фирмите от ОП получената 

През 2018 г. 
в община Мон-
тана се извър-
ши ремонт на 
част от улици-
те. Също така 
беше направена 
реконструкция 
на съблекални-
те и обслужва-
щите помеще-
ния на стадион 
„Огоста“. В по-
вечето общини 
също започна 
рехабилитация 
на  уличната 
мрежа и подмя-
на на ВиК инсталациите. Изпълняват се и дейности по 
Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради. Във Вършец беше извър-
шен ремонт на читалище „Христо Ботев”. 

Продължава добрата ни комуникация и сътрудни-
чество с Професионалната гимназия по строителство, 
архитектура и геодезия „Проф. арх. Ст. Стефанов” в 
Монтана. 

Личните ми очаквания за 2019 г. са годината да бъде 
ползотворна за всички, да бъде спокойна и носеща много 
успехи и удовлетворение.

во и складова база за зърно-
съхранение в с. Дряново. 

В бюджета на община 
Тунджа за миналата година 
бяха заложени инвестиции за 
обществени поръчки в сек-
тор „Строителство“, осигу-
рени от националния бюджет 
и европейски програми в раз-
мер на 1 870 000 лв., в т.ч. 
1 420 000 лв. за реновиране на 
обекти общинска собстве-
ност, текущи ремонти и под-
държане на улици и общински 
пътища, вкл. 450 000 лв. за 
зимно поддържане. 

Най-големият проект 
на територията на община 
Ямбол в момента е „Интег-
риран проект за водния цикъл 
на гр. Ямбол – изграждане на 
ГПСОВ и довеждащ колектор, 
разширение и реконструкция 
на канализационната и во-
допроводната мрежа на гр. 
Ямбол – втора фаза“. Той е 
финансиран по ОП „Околна 
среда 2014–2020“. Друг се-
риозен проект, чието изпъл-
нение е в ход, е „Устойчиво 
и интегрирано развитие на 

градската среда на община 
Ямбол“, финансиран по „ОПРР 
2014–2020“. В бюджета на 
община Ямбол са заложени 
средства за реновиране на 
обекти общинска собстве-
ност в размер на 434 888 лв., 
за ремонт и изграждане на 
детски и спортни площадки, 
спортни игрища, улици и об-
щински пътища – 469 000 лв., 
както и за благоустрояване и 
озеленяване – 73 000 лв.

Най-значимите обекти 
на община Елхово са „Проек-
тиране и строителство на 
Пречиствателна станция за 
отпадъчни води, довеждащ 
колектор и частична рехаби-
литация на ВиК мрежата в 
гр. Елхово“, както и „Ремонт, 
оборудване и обзавеждане на 
общинска образователна ин-
фраструктура – Детска гра-
дина „Невен“. В същата об-
щина предстои и изпълнение 
на проект „Повишаване на 
енергийната ефективност 
на 8 броя жилищни сгради в 
град Елхово” по „ОПРР 2014–
2020“. 

информация за новости в 
законодателството, строи-
телни форуми, конференции 
и други. Непрекъснато ще 
повишаваме авторитета на 
Камарата и ще работим за 
превръщането й в необходим 
и полезен съветник и помощ-
ник на дружествата, които 
развиват дейност в област-
та на строителството. Ще 
продължим да поддържаме 
близки контакти с общини-
те в Габровска област. Ще 
спомагаме за повишаване 
квалификацията на кадрите 
в строителството. Ще пола-
гаме грижи за търговската 
репутация на членовете на 

КСБ, защитавайки професио-
налните им интереси. 

Ще си сътрудничим с 
ДНСК и с Инспекцията по 
труда с цел събиране на 
информация за извършени 
нередности при изпълне-
нието на СМР, както и дру-
ги нарушения, свързани със 
строителния процес. Ще 
поддържаме връзки със срод-
ни организации в областта 
– Българската стопанска 
камара, Габровската тър-
говско-промишлена палата, 
Камарата на инженерите в 
инвестиционното проекти-
ране, Камарата на архите-
ктите в България. 

Снимки в. „Строител“ и 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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Ренета Николова

Уважаема г-жо Михай-

лова, в началото на 2019 

година да започнем с едно 

пожелание към нашите 

читатели – строителите 

на съвременна България 

и техните екипи, семей-

ства и партньори? 

Преди всичко благодаря 
за поканата! Това е чудесно 
начало на 2019 г., която се 
надявам да бъде успешна за 
всички строители и тех-
ните семейства, за парт-
ньорите им, за тези, които 
разчитат на тях. Бих поже-
лала 2019 г. да бъде здрава, 
изпълнена с удовлетворява-
щи проекти, да бъде свър-
зана с много разбиране и 
уважение от обществото 
към труда на строители-
те. България има тради-
ции в тази сфера. Ние сме 
една от малкото страни, 
които отбелязват Ден на 
строителя. На Димитров-
ден строителите са се за-
връщали по домовете си, за 
да празнуват след усилен 
труд през лятото. Сега 
обаче те работят през 
цялата година и създават 
блага, които са в основата 
на развитието на стра-
ната ни. Свързано с моя-
та работа, бих казала, че 
строителите в България 
материализират идеята 
за европейската солидар-
ност, те й придават вид, 
стойност, допринасят за 
развитието на страната 
ни. Нека са живи и здрави! 

Каква беше 2018 г. за 

Комисията по регионал-

но развитие (КРР) в Евро-

пейския парламент (ЕП), 

кои бяха най-важните на-

правления, по които рабо-

тихте, каква е оценката, 

която давате на измина-

лата година?

За Комисията по регио-
нално развитие в ЕП 2018-а 
беше усилна, година, в коя-
то ние посветихме труда 
си на една голяма задача 
– съхраняване на полити-
ката на сближаване като 
основна политика на ЕС. В 
началото на 2018 г. прове-
дохме поредица от важни 
срещи с представители 
на ЕК – комисаря, отгово-
рен за бюджета, вицепре-
зидентите на ЕК, и с тях 
ние дискутирахме възмож-
ностите на политиката 
на сближаване след 2020 г. 
Организирахме специални 
извънредни заседания на 
комисията, на които ка-
нихме всички европейски 
неправителствени орга-

низации, които обединяват 
местните и регионалните 
власти, за да чуем и тех-
ния глас, и тяхното виж-
дане каква трябва да бъде 
регионалната политика на 
ЕС след 2020 г. В началото 
на май получихме предложе-
нието за многогодишната 
финансова рамка на ЕК за 
периода след 2020 г. На 29 
май дойде и предложението 
за пакета, свързан с поли-
тиката на сближаване – за 
организацията на новите 
фондове за регионално раз-
витие, кохезионния фонд, 
социалния фонд и всичко, 
което ние свързваме с ин-
вестиционната политика 
на ЕК. Започнахме и усилен 
труд за законодателната 
инициатива на Парламен-
та по тези предложения на 
ЕК. Резултатът е, че вече 
съгласувахме позицията 
си за териториално съ-
трудничество – програма-
та INTERREG след 2020 г. 
Очакваме в началото на 
годината да имаме гласу-
ване в пленарна зала. Това 
ще даде възможност да се 
утвърди позицията на ЕП 
и да започнат междуин-
ституционални преговори. 
Работихме по общия регла-

мент, който обединява 7 
фонда. Това са изключител-
но важни задачи. Радвам се 
на добър консенсус в коми-
сията, въпреки че имаме 
политически различия. Има 
като че ли политически 
групи, които настояват 
да запазим регионалната 
политика на ЕС такава, 
каквато е била през 90-
те години на миналия век. 
Имаме и политически гру-
пи, които настояват за ре-
форми, което е най-важно в 
момента. Аз се радвам, че 
принадлежа към групата на 
либералите, а ние твърдо 
държим на реформирана 
политика на ЕС, реформи-
рани институции и мерки 
за осъществяване на евро-
пейската солидарност. 

Какво бихте посочи-

ли като най-голям успех 

през годината? За какво 

не достигна време?

Като най-голям успех 
бих посочила това, че ние 
успяхме да съхраним по-
литиката на сближаване 
като основна инвести-
ционна политика на ЕС. В 
предложената от ЕК фи-
нансова рамка са заделени 
373 млрд. евро за полити-

ката на сближаване. След 
години, в които се комен-
тираше дали има нужда 
от такава политика, след 

позициите на някои стра-
ни членки, които приемаха, 
че новите предизвикател-
ства пред ЕС трябва да 
отклонят вниманието ни 
от тази политика, ние все 
пак успяхме да наложим 
своето виждане. Имаме 
една база, върху която ра-
ботим. Освен това заедно 
с Комисията по бюджет на 
ЕП положихме общи усилия 
да отстоим позицията на 
Парламента, която е ка-
тегорична – политиката 
на сближаване и общата 
селскостопанска полити-
ка трябва да останат във 
финансовите граници от 
сегашния период. Никакво 
отстъпление от финансо-
вите параметри, защото 
това са политики, които 
ще подкрепят общото раз-
витие на ЕС, включително 
и реформите. Голямото ни 
завоевание е, че запазихме 
тези политики да бъдат 
адресирани към всички 
региони на ЕС, а не да се 
локализират в някои стра-
ни. Радвам се, че успяхме. 
Не беше лесно и изискваше 

много усилия, много срещи, 
много разговори, много ко-
ментари и компромиси. Но 
резултатът е добър. За 
какво не стигна времето? 
Ако искаме новата регио-
нална политика да започне 
от първите дни на 2021 г., 
то би трябвало вече да сме 
в преговори със Съвета и 
да може преди изборите за 
ЕП през май да имаме ут-
върдени регламенти. Няма 
да успеем, за съжаление. 
Ще имаме позиция на ЕП, 
но няма да успеем да фина-
лизираме преговорите със 
Съвета, който е доста по-
спокоен в сроковете, кои-
то си поставя, и е доста 
по-оптимистично настро-
ен, че новият ЕП ще може 
да се справи и да предос-
тави на страните член-
ки новите политики след 
2021 г. Не знам дали това 
ще се случи. Може новият 
Парламент да бъде много 
ефективен. Ние не успяхме 
– получихме късно предло-
жението, започнахме рабо-
та веднага, стараем се да 
се вместим в някакви сро-
кове, но няма да успеем да 
предоставим на европей-
ските граждани финализи-
ран регламента за новата 

политика на сближаване. 

Какво показват ци-

фрите, как върви изпълне-

нието на оперативните 

програми на европейско 

ниво и къде е България? 

През 2019 г. предстои 

оценка на изпълнението 

съгласно индикаторите 

– има ли рискови сфери 

и опасност да загубим 

средства?

Изпълнението общо в 
ЕС не върви много добре. 
Средният процент на усво-
яване на ресурса, отделен 
за политика на сближаване, 
е 23%. Това е малко за пета 
година от програмния пе-
риод. Има страни, които 
са успели да постигнат 
над 40%, има такива, кои-
то се въртят между 32-
35%. България е на 22-23% 

от изпълнението според 
последните данни на ЕК 
към края на миналата го-
дина. Редовно организирам 
срещи на членове на КРР с 
представители на ЕК от 
географския отдел на ко-
мисията. Последната ни 
среща беше през ноември. 
Тогава коментирахме ус-
вояването в Унгария, Хър-
ватска, Румъния, България 

Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент:

Радвам се, че успяхме заедно с КСБ и вестник „Строител“ ефективно да използваме нашето добро 
сътрудничество и да организираме от 2015 г. до сега по едно събитие, което беше знаково

Снимки в. „Строител“
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и Словения. За съжаление, 
не може да се похвалим с 
темповете на усвояване 
на Унгария. Въпреки мно-
гото спорове, въпреки пре-
тенциите на страната 
към общите политики на 
ЕС, когато стане дума за 
политика на сближаване, 
Унгария е изключително 
активна, много бърза в до-
говарянето, има над 100% 
договаряне на ресурса. А 
ние сме още някъде към 
50-60% договаряне в края 
на петата година. Все 
пак погледнато общо за 
ЕС, България е в златната 
среда.

Причините за забавяне-
то като цяло в ЕС са някол-
ко – късното представяне 
на законодателството, 
което ще забави усвоява-
нето и на средствата за 
периода. За съжаление, ще 
бъде така. Втората при-
чина е, че изискванията за 
акредитиране на изпълни-
телните агенции, управля-
ващите органи във всички 
страни членки, отне много 
време. Все още в края на 
петата година имаме уп-
равляващи органи, особено 
в програмите за терито-
риално сътрудничество, 
които не са акредитирани. 
В България последният уп-
равляващ орган беше акре-
дитиран миналата година. 
А без акредитация не може 
да се работи. Освен това 
ние имаме забавяне и в ня-
кои от програмите, които 
са свързани с инвестиции. 
Тези постигнати 23% се 
дължат основно на две 
програми: социалната – 
ОП „Развитие на човешки-
те ресурси“, и програмата 
за конкурентоспособност 
– ОП „Иновации и конку-
рентоспособност“, които 
работят много добре. Но 
имаме програми, които се 
забавят. Това е ОП „Наука 
и образование за интели-
гентен растеж“, която се 

води рискова за България. 
Ние имаме обяснение за 
това – липса на опит, ка-
пацитет, възможности 
на образователните ин-
ституции, грешки в упра-
влението на програмата, 
спирането й. Обясненията 
са много, но фактът е на-
лице. За съжаление, много 
се забавят проектите 
във водния сектор по ОП 
„Околна среда“. Отново 
имаме обещание за одо-
брение на проекти в нача-
лото на идващата година, 
което вече е много късно. 
По време на срещата с ЕК 
директно поставих въпро-
са ще започнат ли прего-
вори за препрограмиране 
– насочване на средства 
от една към друга про-
грама. Отговорът беше: 
„Ние и сега го правим“. 
Вече имаме пренасочване 
на пари от програмата за 
наука към програмата за 
конкурентоспособност, 
одобрени от ЕК. Ако това 
е пътят, то би трябвало 

България много бързо да 
реши накъде да пренасочи 
ресурса, който очевидно 
няма да може да бъде усво-
ен. При одобрени проекти 
в началото на 2019 г., об-
ществени поръчки в рам-
ките на годината с всички 
условности, ние рискуваме 
да започнем големи инвес-
тиционни проекти във во-
дния сектор през 2020 г. 
А те трябва да бъдат за-
вършени и отчетени до 
края на 2023 г. Не е много 
времето. Това ще изисква 
изключителна мобилизация 
както на управляващите 
органи, така и на изпълни-
телите. Аз мисля, че този 
разговор трябва да се про-
веде – между управляващи-
те органи и строителния 
бранш – може ли да се из-
пълнят проектите в таки-
ва съкратени срокове? Как-
во е изискването за това, 
може ли да се гарантира 
ускорено управление на 
проектите, за да може да 
се изисква от изпълните-
лите ускорено изпълнение? 
Мобилизацията трябва да 
бъде огромна. Тези проек-
ти са рискови от гледна 
точка на общото изпълне-
ние на програмите на ЕС. 
Очаквам да се активизи-
рат повече проектите за 
градско развитие, които 
получиха директно финан-
сиране от ОП „Региони в 
растеж“. Тук вече отго-
ворността е на големите 
общини, които би трябвало 
да задвижат проектите си 
за градско развитие – Со-
фия, Пловдив, Стара Заго-
ра, Бургас, Варна. Очаквам 
както тези общини, така 
и някои по-малки, като Гоце 
Делчев например, да бъдат 
изключително активни, за 
да реализират проекти-
те си. България не е южна 
страна и в момента навън 
е -4 или -5 градуса. Зимни-
ят период не е най-благо-
приятен за строителни 
работи. Но бихме могли да 
планираме по-добре неща-
та, ако искаме да усвоим 
това, което получаваме 
от ЕС. 

Какво да очакваме от 

кохезионната политика 

за следващия програмен 

период? Кои са приори-

тетите на ЕС?

ЕС, въпреки многото 
забележки към работата 
на институциите, въпре-
ки откровеното крити-
карстване на национали-
стите, които са в някои 
от правителствата на 
страните членки, отчете 
приоритетите на евро-
пейките граждани и насо-
чи кохезионната политика 
към приоритетите, които 
посочват гражданите на 
ЕС. На първо място е си-
гурността. При всички 
допитвания гражданите 
поставят на първо място 
сигурността – по граници-
те и вътре в страните. За 
съжаление, имат основа-

ние. Включително послед-
ният терористичен акт 
показа, че има много да се 
желае за организацията на 
сигурността на граждани-
те. Очакваните нови въл-
ни от мигранти поставят 
условия към опазването на 
външните граници на ЕС. 
Сигурността присъства 
в многогодишната финан-
сова рамка, присъства 
като приоритет на кохе-
зионната политика, осо-
бено когато говорим за 
трансгранични проекти, 
засягащи външните гра-
ници на Съюза. На второ 
място гражданите на ЕС 
поставят проблемите на 
измененията на климата. 
Много страни се сблъска-
ха с поредица от природни 
бедствия, които се дъл-
жат на тези промени. В 
България имаше наводне-
ния, в Португалия пожари, в 
други държави също имаше 
природни катаклизми, като 
в Германия и Словакия. Из-
менението на климата не 
е шега. Може да има уче-
ни, които смятат, че не е 
точно така, както някои 
го представят. Може да 
има спорове в контекста 
на научни конференции, но 
когато трябва да се пре-
дотврати накърняването 
на имуществото, здравето 
и живота на европейски-
те граждани, трябва да 
бъдат предприети съот-
ветните мерки. Такива е 
необходимо да се вземат и 
по отношение качеството 
на въздуха. Отварям една 
скоба – в ОП „Околна среда“ 
за България за този период 
има приоритет за качест-
вото на въздуха и по него 
усвояването е 1%. Въпреки 
че страната ни изпитва 
сериозни проблеми. Бъл-
гарските граждани изпит-
ват проблеми. Хората се 

притесняваха да ходят по 
улиците на София в нача-
лото на декември. Сега е 
студено и като че ли заб-
равихме, но проблемите с 
чистотата на атмосфер-
ния въздух са много сериоз-
ни. Те засягат политиката, 
свързана с транспорта, 
инфраструктурата, пъти-
щата в градовете, отопле-
нието на гражданите. Тук 
се включва и политиката 
за поддържане на чисто-
тата на градовете. Така 
че това е втората при-
оритетна насока на бю-
джета на ЕС – превенция 
на промените в климата 
и всички свързани с това 
мерки – и в транспорта, и 
в управлението на градове-
те, и в инфраструктурата. 
Инфраструктурата за от-
падъчни води е пряко свър-
зана с проблема, а ние се 
забавяме с изпълнението 
на проектите във водния 
сектор. Отново мисля, че 
не сме много в тон с прио-
ритетите. Друга основна 
тема е конкурентоспосо-
бността на икономиката 
и балансираното развитие 

на регионите, към което е 
адресирана общата регио-
нална политика. 

Така че това ще бъдат 
основните приоритети. В 
предложенията на комиси-
ята от 11 в момента ос-
новни цели се преминава 
само към пет, за да може 
да се концентрират ин-
вестициите и усилията 
към определени теми, кои-
то са от огромно значение 
за ЕС. Същевременно се 
дава много по-голяма въз-
можност за свързване на 
европейската политика с 
конкретен регион, за кое-
то се поставя условие да 
се изработят стратегии 
за развитие на регионите. 
Още една въпросителна е 
дали в България се рабо-
тят такива стратегии. 
Започна 2019 г., 2021-а е 
след две години. За тези 
две години ние би трябва-
ло да сме готови със стра-
тегиите за всеки регион, 
с обща визия на страната 
и да сме готови за пре-
говори, за да договорим 
оперативните програми 
за следващия период. Пак 
няма време. Надявам се, 
че българското правител-
ство няма да вземе пример 
от Съвета на ЕС и да за-
бави тези решения за след 
началото на 2021 г. 

2019 г. е много важна, 

тя е изборна за Европей-

ския парламент. Вашият 

колега и председател на 

ЕП Антонио Таяни опре-

дели предстоящия вот 

като ключов за бъдещето 

на Съюза, защо са толко-

ва важни евроизборите 

през май?

Да, така е. Много из-
тъкнати лидери коменти-
рат колко са важни избо-
рите за ЕП. Важни са по 
няколко причини. Първо, 
защото ЕС е в момент, ко-
гато трябва да приеме, че 
реформите са абсолютно 
необходими. Реформи в ев-
ропейските институции, 
реформи в европейски-
те политики. Сегашният 
Парламент отчита необ-
ходимостта от промяна 

в политиките. Бъдещи-
ят Парламент трябва да 
предприеме необходимите 
стъпки за реформи в ин-
ституциите и да продъл-
жи реформите в политики-
те и тяхното изпълнение. 
Какво означава това? Ние 
приехме, че ще се намали 
броят на членовете на ЕП 
за сметка на представи-
телите на Обединеното 
кралство след излизането 
на Великобритания от ЕС.

 
С около 40 души...

Точно така. Намалява 
се броят на членовете на 
ЕП, на първо място. Очак-
ваме, че следващият Пар-
ламент ще реорганизира 
броя на комисиите, тях-
ната насоченост вътре 
в ЕП, за да отговарят на 
очакванията на граждани-
те. Но бъдещият ЕП тряб-
ва да избере и новата ЕК, 
която ще провежда тези 
реформирани политики. 
Дали тази комисия ще бъде 
конструирана по начина, по 
който е сега? Едва ли, ако 
искаме тя да отговаря на 
изискванията на гражда-
ните. Дали приоритетите 
ще намерят отражение в 
новата комисия? Би тряб-
вало да намерят. Но за да 
бъде избрана работеща 
комисия, да бъдат прове-
дени политиките, трябва 
да има Парламент, който 
да уважава европейските 
ценности и достиженията 
на ЕС. Парламент, в който 
групата на евроскептици-
те ще бъде достатъчно 
малка, за да могат да се 
провеждат политиките. 
На първо място е това. На 
второ място – очакваме 
промени в големите поли-
тически групи. В момента 
най-голямата група в ЕП 
– тази на Европейската 
народна партия (ЕНП) – из-
живява сложен период. Една 
от причините е позицията 
на групите на страни като 
Унгария и Полша – катего-
рични членове на ЕНП, но 
същевременно членове, 
които поставят под съм-
нение редица европейски 
политики. Проблеми има и 

с много други страни, къде-
то нараства националис-
тическата вълна. Италия 
е друга тема. Там има на-
ционалисти и социалисти. 
Но също в случая въпросът 
е къде ще бъде италиан-
ската група в ЕНП? Как-
во се случва с групата на 
Германия, която изживява 
промени вътре в самата 
Германия? Очакванията 
са да намалее броят на 
представителите на ЕНП 
в ЕП като част от тях да 
се насочат към консерва-
торите, друга част - към 
националистите. Същото 
засяга и социалистите 
в ЕП. Тежък период имат 
социалистите в Европа и 
тежък ще бъде периодът 
за социалистите в ЕП. 
Ако спадне броят на тях-
ната група за сметка на 
силната италианска гру-
па, която да се пренасочи 
към групата на Зелените, 
както се случва с Герма-
ния, ако има пренасочване 
на групи към крайните со-
циалисти, защото разде-
лението в крайните крила 
е не само в посока на на-
ционалистите, но и към 
крайно левите – очакваме 
Парламент, в който ще има 
почти равни по тежест 
политически групи. Либе-
ралите се готвят за скок, 
определено мога да кажа, 
че и на последния конгрес 
на Европейската либерал-
на партия си пожелахме 
да бъдем втора политиче-
ска група в следващия ЕП 
– амбициозно, но напълно 
реалистично. Защото оч-
акваме подкрепа на нови 
партии като тази на пре-
зидента Макрон, очакваме 
ръст на една голяма част 
на либералните партии в 
Европа. Така че ще бъде 
важно за всяка една от по-
литическите групи как ще 
се справи на тези избори. 
Очакваме да се конструира 
Парламент, който да поеме 
отговорност за необходи-
мите реформи, така че ЕС 
да може да даде отговор на 
очакванията на европей-
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ските граждани. 
Ще дам един пример. 

На среща в Комитета на 
регионите с представи-
тели на различни региони 
една дама от Австрия ме 
попита: когато се създава 
ЕС, той има ясна цел – мир, 
просперитет, икономиче-
ски възход. Сега имаме мир 
и хората вече го приемат 
като даденост. Имаме 
просперитет. Хората го 
приемат като даденост и 
искат малко повече с всеки 
следващ вот. Имаме сигур-
ност в ЕС, относителна, и 
искаме да се инвестира 
повече в сигурността на 
гражданите и границите. 
Каква е целта сега, има-
ме ли нова такава? ЕС 
има нужда от нова цел и 
тази цел може да бъде по-
стигната само с реформи, 
защото ако няма цел, се 
изчерпва цялата идея на 
Обединена Европа. А защо 
трябва да бъде Обединена 
Европа? Нека да намерим 
отговора на това и основ-
ният играч, който трябва 
да даде отговор на този 
въпрос, ще бъде бъдещият 
ЕП. 

Какви ще бъдат пре-

дизвикателствата пред 

бъдещия ЕП, освен да на-

мери целта? Какво още?

Освен да намери цел-
та, първо е сигурността, 
реализацията на бюджета, 
който гарантира увеличе-
нието на финансирането 
на Агенция „Фронтекс”, на 
всички мерки и програми за 
сигурност на ЕС като цяло, 
като външни граници и въ-
трешна сигурност. Мно-
го е важно да се одобрят 
тези програми и да зарабо-
тят. Ключово е новият ЕП 
да приеме като абсолютно 
необходима задача за ЕС 
да има политика за инвес-
тиции извън Европа. Това е 
новата Програма за добро-
съседство и инвестиции в 
Африка, например. Огромна 
програма, която предпола-
га нов мениджмънт, нови 
цели, ново развитие, коор-
динация и работа с афри-
канските държави, и необ-
ходимост те да приемат 
правилата за подкрепа от 
ЕС. Няма да бъде лесно. Ако 
си спомним как ние като 
страна - кандидат членка 
на ЕС, трябваше да прие-
мем правилата си за член-
ство, представям си как 
ще ги приеме една държава 
в Африка, която няма наме-
рение да става член на ЕС, 
но има нужда от подкрепа-
та на Съюза. 

Дъблинското споразу-
мение е доникъде. Българ-
ското председателство 
не успя да се справи с 
необходимите промени в 
него. Австрийското от-
каза да се справя. Румън-
ското няма и намерение да 
се справя. Остава новият 

ЕП и бъдещите предсе-
дателства. Финландия е 
изключително скептична 
по отношение на разпре-
деление на квотите, новия 
модел на интегриране на 
мигрантите, които до го-
ляма степен са необходи-
ми на Европа, но създават 
проблеми на социалните 
системи и вътрешната 
сигурност. Как те да бъ-
дат интегрирани – това 
ще бъде голямо предизви-
кателство. Трябва да има 
решение по Дъблинското 
споразумение, защото без 
решение по него то про-
дължава да действа тако-
ва, каквото е. И всъщност 
не работи. Но ако заработи 
в сегашния вариант - това 
не е в интерес на България. 
Защото според него всеки 
мигрант трябва да бъде 
върнат в страната, в коя-
то за първи път е прекра-
чил границата на ЕС. Това 
означава всички страни 
от Южната дъга на ЕС, в 
това число и България. Ние 
имаме интерес от промя-
на на Дъблинското спора-
зумение. Пропуснахме въз-
можността да работим по 
него по време на Председа-
телството. Може би усло-
вията не помагаха много, 
дори никак не помагаха. Не 
го направихме, не го пра-
вят и следващите. А това 
е много голямо предизвика-
телство. 

Друго предизвикател-
ство – изменението на 
климата и всички мерки, 
свързани със „зелената“ 
икономика и с мерките, 
които се прилагат спрямо 
моторните превозни сред-
ства. Дания подмени 2/3 
от автомобилния си парк–
1/3 са електромобили, 1/3 
са хибриди и само 1/3 са 
традиционни автомобили 
с двигатели с вътрешно 
горене. Къде сме ние? Къде 
са другите страни? Може 
ли ние да подменим парка 
на бедния българин? Нови-

те автомобили ги купуват 
тези, които имат възмож-
ност. А тези, които карат 
автомобили по на 20-25 
години и е жизненоважно 
да се придвижват с тях? 
Имаме ли някаква полити-
ка и накъде вървим? Увели-
чаваме екотаксите, но с 
мъничко. Ще може ли да се 
справим? Това е проблем на 
България, но е и проблем на 
целия ЕС. Не само при нас, а 
и в много други страни има 
стари автомобили. Как ще 
се приемат всички нови 
разпоредби и наредби? 

Разбирам, че започват 
протести на малките бен-
зиностанции в България, 
защото те виждат заплаха 
в новото законодателство, 
виждат рискове и непо-
силни изисквания към тях. 
Но това е стъпка в тази 
същата посока. Може ли 
ние да компенсираме тези 
стъпки и може ли всяка 
страна член да ги компен-
сира? Т.е. предизвикател-
ството за изменението на 
климата ще бъде много го-
лямо, дори заради мерките, 
които се приемат, заради 
пакетите „Мобилност”, за-
ради виждането на новата 
социална Европа, заради 
изискванията за заплаща-
не на командированите ра-
ботници. Това ще постави 
на нови основи цялото дви-
жение на работната сила в 
ЕС, т.е. много работа има 
бъдещият ЕП. 

Чух наскоро в едно ин-
тервю, че сегашният ман-
дат на ЕС бил мандат на 
застоя и не ми стана мно-
го приятно. Все пак си ми-
сля, че ние свършихме мно-
го работа, включително и 
що се отнася до финансо-
вата рамка на бъдещата 
кохезионна политика. Но до 
известна степен критика-
та има основание. Приеха 
се регламенти, а те все 
още не са приложени. Ис-
тинското им приложение 
предстои и истинската 

отговорност на ЕС пред-
стои.

 
Какви ще са основ-

ните приоритети в дей-

ността на КРР за 2019 г.?

На първо място, рабо-
та по законодателните 
досиета на бъдещата по-
литика за сближаване, за 
да може те да бъдат под-
готвени в срок. На 22 януа-
ри ще гласуваме в комисия 
общия регламент за тези 
7 фонда, а най-късно през 
март ще гласуваме регла-
мента за Кохезионния фонд 
и Фонда за регионално 
развитие – говоря за пле-
нарна зала. И ще започнем 
институционални прего-
вори преди изборите. След 
изборите тези преговори 
трябва да продължат. Цел-
та е до края на 2019 г. те 
да приключат, за да може 
през 2020 г. да се фина-
лизират и да бъдат пре-
доставени на страните 
членки. Това е амбициозна-
та задача. Заедно с това, 
нашите функции по кон-
трол на изпълнението на 
сегашния период продъл-
жават. Тези проценти, за 
които говорих в началото, 
ни смущават изключител-
но много. Изоставането в 
усвояването е проблем. За-
щото беше изключително 
трудно да се борим за бъ-
дещата политика на сбли-
жаване, при положение че 
сегашната не се използва. 
Разумен въпрос задаваха 
много колеги, като каз-
ваха: като са ви толкова 
нужни, защо не ги използ-
вате тези пари, а само 
23% от тях. Би трябвало 
да са повече. КРР ще про-
дължи контрола по изпъл-
нението на индикаторите 
и общото наблюдението 
на реализирането на про-
грамите. Освен това ще 
продължим работа с на-
ционалните Парламенти, с 
всички неправителствени 
организации на европейско 

ниво, за да може да следим 
общата организация и при-
емането на политиката на 
сближаване. Това е нашата 
функция. И една немалка 
задача – ние настояваме 
във всички наши законода-
телни актове да има по-го-
ляма видимост и популяри-
зиране на тази политика, 
за да не стигнем до фра-
пантните случаи, когато 
хората не знаят, че нещо 
е изградено с подкрепата 
на ЕС. Аз апелирам към 
българските местни вла-
сти, към правителството, 
към всички браншови орга-
низации да подчертаваме 
пред българския гражда-
нин какво получаваме от 
ЕС. Защото в началото на 
евроскептицизма не е на-
ционализмът. В началото 
на евроскептицизма е не-
знанието за общите успе-
хи на ЕС, така че това ще 
бъде една от задачите ни.

Имате дългогодишно 

конструктивно парт-

ньорство с Камарата на 

строителите в България 

(КСБ) и реализирани ус-

пешни инициативи. През 

2018 г. такава беше Кон-

ференцията за възмож-

ностите за инвестиции и 

развитие в Северозапад-

на България. Каква е нова-

та инициатива за 2019 г.?

Аз много се радвам, 
че успяхме заедно с КСБ 
ефективно да използваме 
нашето добро сътрудни-
чество и партньорство и 
да организираме във всяка 
една от годините от 2015-
а досега по едно знаково 
събитие. То винаги беше 
посветено на изключи-
телно важни теми, които 
засягат и бранша на стро-
ителите в България. Надя-
вам се през 2019 г. отново 
да бъдем на ниво и заедно 
с КСБ и с неизменния ни 
партньор в организация-
та на нашите инициати-
ви – вестник „Строител“, 

да обсъдим както приноса 
на строителния бранш за 
материализиране и реали-
зиране на европейската 
солидарност на терито-
рията на България, така и 
възможностите в бъдеще. 
Тази година планираме фо-
румът да се проведе през 
март. Очаквам да бъде 
излъчено много силно пос-
лание, което да покаже на 
цялата общественост 
колко е важно българските 
строители да участват в 
процеса на подкрепа на ЕС 
към България, как те със 
своите усилия допринасят 
за успешната реализация 
на тази подкрепа.

В.  „Строител”  не-

изменно е част от тази 

комуникационна полити-

ка за популяризиране на 

всичко, което се случва с 

подкрепа на европейски-

те фондове. Какво е Ва-

шето мнение за нашето 

сътрудничество до мо-

мента, да не пропускаме 

и събитието в ЕП в Брюк-

сел, което беше първо по 

рода си и изключително 

успешно. 

В. „Строител” е изклю-
чително активен във всич-
ки общи събития, които ор-
ганизираме. През годините 
те бяха най-разнообразни. 
Сред тях е и голямата 
среща на представители 
на българския строителен 
бранш, организирана от 
КСБ и в. „Строител“, съв-
местно с мен в Брюксел. 
Там представихме най-ус-
пешните проекти в Бълга-
рия, подкрепени от ЕС. В 
събитието участваха ви-
цепрезидент на ЕК, пред-
ставители на по-голямата 
част от дирекциите в ЕП, 
представители на FIEC 
и КСБ, на водещи строи-
телни фирми. Така че това 
беше събитие както за ЕП, 
така и за КСБ. 

Организирахме кон-
ференции в България за 
новите възможности за 
финансиране както по 
Структурните фондове, 
така и с новите финансо-
ви инструменти на ЕС, с 
представители на Евро-
пейската инвестиционна 
банка, с представители на 
ЕК – няколко пъти в някол-
ко последователни години. 
Информацията за тези 
събития излезе на стра-
ниците на в. „Строител”. 
КСБ и вестник „Строител” 
осъществяват това, за 
което ние настояваме в 
ЕП – да се реализират ус-
пешни проекти и хората да 
разберат за това, да има 
инструмент, чрез който да 
се разпространява инфор-
мация за тези проекти. 
Така че аз продължавам 
сътрудничеството си с 
КСБ и в. „Строител” точ-
но защото те реализират 
една част от това, което 
аз съм си поставила като 
задача в ЕП. 
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Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент:

 от стр. 11

През 2016 г. КСБ представи дейността си на форум в Европейския парламент в Брюксел
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ИЗДАН И Е  Н А  КА М АРАТА  Н А  СТ РО И ТЕ ЛИ ТЕ  В  Б ЪЛГАРИ Яwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg

Защо да бъдете наш партньор:

 Представяне на Вашата компания пред точната аудитория - министри, 
директори на управляващи органи, кметове, потенциални бизнес партньори

 Промотиране на Вашите продукти и услуги
 Възможности за разширяване на Вашите бизнес контакти

Предлагаме Ви следните партньорски пакети:

ЗЛАТЕН ПАРТНЬОР 

Лого на компанията на рекламната стена на събитието
Възможност за експониране на 2 ролбанера
Разполагане на рекламен щанд във фоайето пред залата
Реклама във в. „Строител“ – 2 страници
Излъчване на рекламен видеоклип преди началото  

на конференцията
Цена: 5000 лв. без ДДС

ПЛАТИНЕН ПАРТНЬОР 

Лого на компанията на рекламната стена на събитието
Изработване на винил и поставяне на стената в залата 

(позициите са само 4)
Възможност за експониране на 2 ролбанера
Разполагане на рекламен щанд във фоайето пред залата
Реклама във в. „Строител“ – 2 страници
Излъчване на рекламен видеоклип преди началото  

на конференцията
Заснемане на видеоинтервю до 3 мин, което ще бъде 

включено в презентационен филм за събитието

Цена: 7500 лв. без ДДС

СРЕБЪРЕН ПАРТНЬОР 

Лого на компанията на рекламната стена на събитието
Възможност за експониране на 1 ролбанер
Реклама във в. „Строител“ – 1 страница

Цена: 3000 лв. без ДДС

БРОНЗОВ ПАРТНЬОР 

Лого на компанията на рекламната стена на събитието
Реклама във в. „Строител“ – 1/2 страница

Цена: 2000 лв. без ДДС

BG20102

„Вестник Строител“ ЕАД е 
сертифицирано за устойчиво 

управление на събития по стандарта 
ISO 20121 от Bureau Veritas Certification.

За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова 

      0884 20 22 57 – Калоян Станчев

   news.stroitel@gmail.com

Срок на заявяване на участие: 6 март 2019 г.
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В началото на годината вестник „Строител“ стартира традиционното представяне на направеното досега и предстоящото 
по програмите, 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 миналия брой публикувахме официално предоставена информация от УО на ОП „Региони в 
растеж 2014 – 2020“, а в настоящия брой ще Ви запознаем с данните по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“ 
и с изпълнението на Механизма за свързване на Европа.

Няма риск от загуба на средства по оперативната програма 

Десислава Бакърджиева 

Общият бюджет на Опера-
тивна програма „Транспорт и 
транспортна инфраструктура“ 
(ОПТТИ) за програмен период 2014 
– 2020 г. е 3 691 799 790,72 лв., 
като финансирането от ЕС е 
3 138 029 816,24 лв., а национално-
то съфинансиране е в размер на 
553 769 974,48 лв. Официалните 
данни на Управляващия орган на 
ОПТТИ за финансовото изпълне-
ние на оперативната програма 
показват, че към края на 2018 г. 
размерът на договорените сред-
ства по „ОПТТИ 2014 – 2020“ е 
82,75%, на изплатените е 27,97%, 
а на сключените договори с изпъл-
нители – 41% от общия бюджет на 
безвъзмездната финансова помощ 
(БФП). От УО посочват, че съглас-
но изградените системи и устано-
вените ясни процедури, процесът 
по верификация на извършените 
разходи върви успоредно с раз-
плащането. Сертифицираните 
средства към края на 2018 г. са в 
размер на 22%. 

От Управляващия орган уточ-
ниха, че съгласно правилото за 
автоматично освобождаване от 
бюджетен ангажимент (т. нар. 
правило n+3), няма риск от загу-
ба на средства по „ОПТТИ 2014 
– 2020“, тъй като целевата стой-
ност за 2018 г. – сертифицирани 
средства сумарно по двата фонда 
(Структурните и Кохезионния), е 
достигната още в началото на 
миналата година. „Постигнати-
те резултати са база за оценка 
и на изпълнението на индикатори-
те от рамката за изпълнение за 
2018 г., която ще се извърши през 
2019 г.“, допълниха от УО и под-
чертаха, че през 2018 г. успешно 
са приключили няколко обекта и са 
пуснати в експлоатация. Това са:

– 3-те тягови подстанции Ям-
бол, Карнобат и Бургас (април) – с 
тях двойно се увеличават елек-
трозахранването и капацитетът 
на жп линията между Пловдив и 
Бургас; 

– 4-те пътни надлеза за без-
конфликтно преминаване на две 
нива (май), с което беше завършен 
окончателно проектът „Модерни-
зация на железопътния участък 
Септември – Пловдив“;

– жп участъци Скутаре – Бе-
лозем (септември) и Стралджа –
Церковски, част от проекта „Реха-
билитация на железопътна линия 
Пловдив – Бургас, Фаза 2“; 

- лот 3.3 от автомагистрала 
„Струма” – между Кресна и Сан-
дански с дължина 24 км (декември).

Статистиката на УО сочи 
още, че общо подадените про-
ектни предложения по „ОПТТИ 
2014 – 2020“ са 60, от които 44 са 
одобрени, 4 са в етап на оценка, 
2 са отхвърлени, а 10 оттеглени. 
Но не всички одобрени проекти 
са в изпълнение поради все още 
неприключили тръжни процеду-
ри. От шестте големи проекта, 

които финансира програмата, в 
изпълнение са четири от тях – 
„Рехабилитация на железопътна 
линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“, 
„АМ „Струма“ – Лот 3.1, Лот 3.3 и 
тунел „Железница“, „Линия 3 на ме-
трото в София – Етап I“ и „Линия 
3 на метрото в София - Етап II“. 
От Управляващия орган отбеляз-
ват, че двата етапа от третия 
лъч на подземаната железница 
се изграждат с ускорени темпо-
ве, като физическото изпълнение 
на етап I е над 80% и на етап II 
– около 50%. В рамките на проек-
тите е включено закупуване на 
20 метровлака, системи с висока 
степен на автоматично управле-
ние на влаковете и изграждане на 
ново метродепо „Земляне“. Линия 
3 осъществява интермодални 
връзки с основни входни артерии 
в града, с националната жп мрежа 
в кв. „Горна Баня”, а чрез първата 
и втората линия на метрото – с 
летище София, Централна жп гара 
и автогара „София”.

Като цяло

Годишната индикативна 

програма (ИГРП) за 2019 г.

на „ОПТТИ 2014 – 2020“ включ-
ва свободния финансов ресурс 
за предоставяне на БФП по про-
грамата по всички процедури. 
За разлика от други оперативни 
програми, всички процедури по 
„ОПТТИ 2014 – 2020“ са обявени на 
01.09.2015 г., като проектни пред-
ложения могат да бъдат подавани 
до 31.12.2020 г.

Обявеният с ИГРП за 2019 г. 
свободен финансов ресурс по про-
цедури и приоритетни оси (ПО) е: 
ПО1 – бюджетът по оста е дого-
ворен и няма свободни средства; 
ПО2 – свободният ресурс за БФП 
в размер на 35% от бюджета на 
оста ще бъде използван за дого-
варяне на лот 3.2 на АМ „Струма”; 
ПО3 – свободните средства за 
БФП в размер на 3,5% от бюджета 
на оста предстои да се договорят 
за дейности по реконструкция на 
ключови железопътни гарови ком-
плекси; ПО4 – свободни са 62% от 
бюджета на оста и предстои да 
се договорят за дейности по об-
ласт на интервенция „Интели-
гентни транспортни системи“.

С одобрения на 15.11.2018 г. 
формуляр за кандидатстване (ФК) 
по проекта за Пловдив – Бургас, 
Фаза 2, всички подадени ФК към 
Европейската комисия са одобре-
ни и съответните проектни пред-
ложения са получили финансиране, 
така че към момента не се очаква 
нищо от ЕК. Остава подаването 
и одобрението само на един ФК, а 
именно за лот 3.2 на АМ „Струма“. 

Тръжните процедури за избор 
на изпълнители по реда на Зако-
на за обществените поръчки за 
основните договори, включени 
в проектите, финансирани от  
ОПТТИ, вече са стартирани и са 
в различен етап на оценка или в 

процедури по обжалване: „Модер-
низация на железопътен участък 
Оризово – Михайлово“ и „Системи 
за сигнализация и телекомуника-
ции“ от „Рехабилитация на желе-
зопътната линия Пловдив – Бургас, 
Фаза 2“; трите строителни пози-
ции и надзорът за „Модернизация 
на железопътен участък Елин 
Пелин – Костенец“; Позиция 2 от 
тунел Железница“ на лот 3.2 на 
АМ „Струма“. От УО заявиха, че 
след успешното приключване на 
процедурите, през тази година се 
очаква стартиране и на реалното 
изпълнение на строителните ра-
боти по проектите. 

В допълнение към големите 
договори, 

още в началото на годината 

ще стартират три тръжни 

процедури 

във връзка с реализацията на 
проекта за жп линията Пловдив – 
Бургас, Фаза 2 – за изграждането 
на 30 бр. надлези по протежение 
на трасето, за модернизация на 
жп участък „Ямбол – Зимница“ при 
гара Завой и за реконструкция на 
стрелковото развитие на гара 
Зимница и рехабилитация на кон-
тактната мрежа в гарите Зим-
ница и Стралджа. След обявените 
процедури за трите гари – Искър, 
Казичене и Подуяне в участъка 
София – Елин Пелин, строител-
ството на който се финансира 
от Механизма за свързване на 
Европа (МСЕ), и за гара Карнобат, 
остават процедурите за рекон-
струкция на гаровите комплекси в 
Стара Загора и Нова Загора. 

Предстои обявяване и на някои 
тръжни процедури в областта на 
интелигентните транспортни 
системи, иновации в управлението 
и услугите, внедряване на модер-
низирана инфраструктура за уп-
равление на трафика, подобряване 
на безопасността и сигурността 
на транспорта, като: Система за 
управление на влаковата работа в 
Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“, включително 
система за мониторинг и контрол 
на параметри на подвижен желе-
зопътен състав в движение; Дос-
тавка на драгажно оборудване за 
рехабилитация на корабоплавател-
ния път по р. Дунав и др.

От данните на УО относно 

Механизма за свързване на 

Европа 

става ясно, че размерът на 
средствата по Кохезионния пакет 
на МСЕ, сектор „Транспорт“, за 
България е малко над 794 млн. лв., 
като ресурсът е договорен на 
100%. Размерът на разплатените 
средства е около 6% от алокира-
ните кохезионни средства. От Уп-
равляващия орган са категорични, 
че въпреки натрупаното закъсне-
ние при изпълнението на някои от 
жп проектите, се очаква всички 

да бъдат приключени в периода до 
2022 – 2023 г. Това е съгласувано с 
Изпълнителна агенция „Иновации 
и мрежи“ към ЕК. За тези проекти, 
които не могат да бъдат приклю-
чени до края на 2020 г., ще бъдат 
сключени анекси към Споразуме-
нията за безвъзмездна финансова 
помощ.

„Проектът „Модернизация 
на железопътен участък София 
– Елин Пелин“ стартира със за-
къснение поради жалби по време 
на тръжните процедури, но пра-
вим всичко възможно да бъде за-
вършен до края на 2020 г. С цел 
ускоряване на изпълнението бяха 
предприети навременни мерки за 
разделяне на жп участъка „София 
– Елин Пелин“ на подучастъци: 
„Казичене – Елин Пелин“ – изпъл-
няват се СМР и е постигнат 30% 
физически напредък; „Искър – Ка-
зичене“ – с издадено Разрешение 
за строеж от октомври 2018 г.; 
„София – Искър“ – през януари 
2019 г. се очаква Разрешение за 
строеж за последния подучас-
тък“, съобщиха от УО.

Вторият одобрен проект по 
МСЕ е „Развитие на жп възел Со-
фия – железопътна отсечка София 
– Волуяк“, в рамките на който ще 
бъде изграден нов трети коловоз 
между жп гара Волуяк и Централна 
жп гара София, нова гара Обеля. 
Предвидена е и модернизация на 
съществуващото коловозно раз-
витие на двете гари. Този проект 
е насочен и към постигане на опе-
ративна съвместимост между 
Трансевропейските жп системи и 
взаимно свързване с мрежите на 
другите видове транспорт. Мо-
дернизацията на инфраструктура-
та в жп възел София ще доведе до 
увеличаване на скоростта и капа-
цитета на линията и ще подобри 
безопасността чрез инсталиране 
на нови интелигентни системи 
като Европейската система за 
управление на железопътното 
движение (ERTMS), сигнализация 
и GSM-R комуникации, както и 
до подмяна на всички жп преле-
зи с пресичания на две нива. Об-
ществените поръчки за част от 
дейностите по проекта вече са 
приключени, като: Оценка на съот-
ветствието с основните изисква-
ния към строежите съгласно Зако-
на за устройство на територията 

и извършване на строителен над-
зор; Оценка на съответствието с 
изискванията за оперативна съв-
местимост; ЕО проверка и оценка 
на съответствието с технически 
спецификации за оперативна съв-
местимост; Независима оценка 
на пригодността на прилагането 
на процедурата за управление на 
риска и проектиране и строител-
ство на системи за сигнализация 
и телекомуникации, и ERTMS. В ход 
е и основната процедура за избор 
на изпълнител за проектиране и 
строителство за модернизация на 
коловозно развитие на Централна 
гара София и жп участък Централ-
на гара София – Волуяк. Комисията 
работи по оценка на техническо-
то предложение и допускане до 
оценка.

Друг проект, финансиран по 
МСЕ, е „Модернизация на железо-
пътния участък Костенец – Сеп-
тември“. На 21.11.2018 г. бяха отво-
рени ценовите предложения, а през 
първото тримесечие на 2019 г. се 
очаква сключване на договора за 
изпълнение на строителството.

По проект „Развитие на желе-
зопътен възел Пловдив“ предвиж-
даните поръчки са за модерниза-
цията на жп участъци „Пловдив 
– Крумово“ и „Пловдив – Скутаре“, 
включително гарите Пловдив раз-
пределителна, Крумово, Скутаре 
и разделен пост „Тракия”, модерни-
зация на железен път, контактна 
мрежа и системи за сигнализа-
ция в гара Пловдив, изграждане 
на транспортно-комуникационен 
пробив по ареала на жп гарата. 
Проектът е в процес на подготов-
ка на тръжната документация за 
възлагане изпълнението на дей-
ностите.

Проект „Модернизация на 
път I-8 Калотина – Софийски 
околовръстен път от км. 1+000 
до км. 15+500 и етапна връзка“, 
с бенефициент Агенция „Пътна 
инфраструктура“, финансиран 
по Годишната работна програма 
на МСЕ, има сключен договор за 
изпълнение на проектирането и 
строителството на обекта след 
проведена тръжна процедура. Про-
цедурите за избор на изпълнител 
на консултантска услуга и за одит 
по пътна безопасност във връзка 
с проектиране и строителство на 
обекта са в ход. 

Третият лъч на метрото се изгражда с ускорени темпове

Снимки Румен Добрев
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Инж. Галина Василева, ръководител на Управляващия орган на ОПТТИ: 

Инж. Василева, как оце-

нявате изпълнението на ОП 

„Транспорт и транспортна 

инфраструктура 2014 – 

2020“? Доволна ли сте от 

резултатите до момента?

Като цяло 2018 г. беше 
успешна за „ОПТТИ 2014 – 
2020“, но не може да се каже, 
че е от силните години, ка-
квито сме имали по Опера-
тивна програма „Транспорт 
2007 – 2013“. За една част 
от проектите 2018 г. беше 
все още година за подго-
товка, а не на реално из-
пълнение. През изминалите 
12 месеца се сблъскахме с 
обичайните трудности, съ-
пътстващи изпълнението 
на проектите – обжалвания 
на тръжната документация 
и процедурите, отчуждения, 
археологически открития, 
които като че ли през 2018 г. 
бяха по-силно изразени или 
пък неочаквани за бенефици-
ентите. Въпреки това, ако 
направим сравнение с пре-
дишния програмен период за 
същия срок по отношение 
на договаряне и разплатено, 
както и факта, че до края на 
настоящия период остава 
достатъчно време, в което 
ще надграждаме, безспорно 
резултатите са добри. 

Разбира се, не можем да 
бъдем напълно доволни, тъй 
като „ОПТТИ 2014 – 2020“ се 
изпълнява с по-слаби темпо-
ве от прогнозните, основно 
поради продължителните 
обжалвания на търгове, 
обжалване и несъгласува-
не в законовите срокове 
на ПУП-овете от различни 
институции и организации, 
което доведе до забавяне 
на съгласувателните и от-
чуждителните процедури, и 
на сроковете за получаване 
на разрешителни за строеж 
главно при железопътните 
проекти. Но от една страна, 
договорените 83% от обща-
та финансова рамка, които 
поставят солидна основа за 
повишаване темповете на 
плащания към бенефициен-
тите, и предстоящите ко-
рективни мерки от друга, ни 
карат да бъдем оптимисти, 
че можем да постигнем зало-
жените цели и най-добрите 
резултати за програмата.

Къде трябва да бъдат 

форсирани дейностите и 

кои са рисковите проекти? 

Какви проблеми очаквате?

2019 г. се очертава да 
бъде по-динамична, пре-
дизвикателна и интерес-
на, свързана с успешното 
изпълнение на сегашните 
ни проекти и ускоряване на 
процеса на подготовка и про-
грамиране на периода след 
2021 г.

Рисковите проекти, с 
вероятност изпълнението 
им да надхвърли програмния 
период, са „Модернизация 
на железопътен участък 
Елин Пелин – Костенец“ и 

„Рехабилитация на железо-
пътна линия Пловдив – Бур-
гас, Фаза 2“, съоръжението 
тунел „Железница“, част от 
одобрения голям проект „АМ 
„Струма“, Лот 3.1, Лот 3.3 и 
тунел Железница“, както и 
„АМ „Струма“ – Лот 3.2“. 

Забавянето с повече от 
една година при жп отсеч-
ката Елин Пелин – Косте-
нец заради продължителни 
обжалвания на тръжната 
документация все още не 
е преодоляно и въпреки ак-
тивизирането на Национал-
на компания „Железопътна 
инфраструктура“ по отно-
шение на процедурите, ин-
дикативните срокове за 
завършване за 2 от 3-те 
строителни лота на проек-
та излизат извън периода на 
допустимост на разходите. 

С бавни темпове вървят 
процедурите и за тунел „Же-
лезница“. След подписване 
на строителните договори 
за Позиция 1 (през октомври 
2018 г.) и Позиция 3 (през 
септември 2018 г.), проце-
дурата за строителство на 
същинската част от обек-
та (Позиция 2) се обжалва. 
На този етап при избран 
изпълнител за Позиция 2 
през първата половина на 
2019 г. не съществува риск 
за реализацията на тунела 
в рамките до 2023 г. Голя-
мото предизвикателство в 
пътния сектор остава лот 
3.2 на АМ „Струма“. През 
2018 г. подготвителните 
дейности се интензифици-
раха – през август бяха обя-
вени обществените поръчки 
за строителство на двата 
лота 3.2.1 и 3.2.2; формуля-
рът за кандидатстване е 
представен за становище 
на JASPERS и се очаква да 
бъде подаден за одобрение в 
УО в началото на 2019 г. Все 
още индикативните срокове 
за завършване на строител-

ството са в края на 2023 г., 
при положение че няма про-
дължителни обжалвания на 
тръжните процедури и Аген-
ция „Пътна инфраструктура“ 
успее да издаде разрешения 
за строеж най-късно през 
април 2020 г. Наред с това 
въпросът с осигуряване на 
необходимия допълнителен 
финансов ресурс за лот 3.2 
все още няма решение.

Както споменах, през 
2018 г. основен проблем 
бяха продължителните об-
жалвания на етап „тръжна 
документация“. Законът 
за обществените поръчки 
като рамков нормативен 
акт постоянно търпи усъ-
вършенстване, като през 
миналата година бяха въве-
дени промени в няколко об-
ласти от закона. Например, 
надяваме се, че направе-
ните промени в режима на 
обжалване на поръчките ще 
доведат до преодоляване на 
констатираното тенденци-
озно обжалване предимно на 
търгове с висока стойност, 
в които попадат и такива 
за инфраструктурни проек-
ти. Но същевременно не мо-
жем да не очак ваме, че със 

стартиране реализацията 
на голяма част от железо-
пътните и пътните инфра-
структурни обекти съпът-
стващите изпълнението им 
трудности и проблеми ще 
продължават и ще се задъл-
бочават. 

Ще се пренасочват ли 

средства от един към друг 

проект до края на 2019-а 

или до края на програмния 

период?

„ОПТТИ 2014 – 2020“ на-
влезе в решителния си етап 
– средата на програмния 
период, когато трябва да 
имаме реална преценка за 
сроковете за изпълнение на 
големите проекти и бъдеще-
то на програмата като цяло. 

Навременното старти-
ране и изпълнение на модер-
низацията на жп участъка 
Елин Пелин – Костенец и 
строителството на лот 
3.2 на АМ „Струма“ е от 
първостепенно значение за 
реализиране на „ОПТТИ 2014 
– 2020“. От една страна, 
тяхната подготовка и из-
граждането им са изключи-
телно предизвикателство 
за бенефициентите, а от 
друга, те подлагат на риск 
изпълнението на целите и 
бюджета на съответните 
приоритетни оси.

Двата железопътни про-
екта и цялата АМ „Струма“ 
са обект на засилен монито-
ринг от страна на УО и Ев-
ропейската комисия. В рам-
ките на този мониторинг 
са и техническите срещи 
с ЕК, които провеждаме на 
три месеца за проследяване 
и анализиране на причините 
за закъснение на ключови 
събития, общия срок, след-
ващи стъпки. В рамките на 
тези срещи се обсъждат и 
възможните мерки/сценарии, 
вкл. фазиране на проекта за 
Елин Пелин – Костенец, за 
да се избегне загубата на 
средства и да се осигури 
максимално усвояване на 
бюджета по Приоритетна 
ос 1. Решаващ фактор дали  
„ОПТТИ 2014 – 2020“ ще ос-
тане в същия вид, или ще 
търпи съществени промени, 
са резултатите от пред-

стоящите тръжни процеду-
ри за двата рискови проекта 
– модернизацията на Елин 
Пелин – Костенец и строи-
телството на лот 3.2 на АМ 
„Струма“.

Същевременно УО и бе-
нефициентите прилагаме 
широк набор от мерки, които 
да форсират изпълнението – 
индивидуален подход към го-
лемите проекти, ускоряване 
обявяването на процедури, 
които могат по-бързо да 
генерират плащания. Но със 
сигурност евентуални про-
мени в програмата трябва 
да бъдат направени, и то 
в рамките на 2019 г., за да 
стане ясно разпределение-
то на средствата по оси и 
проекти и да се гарантира 
максимална предвидимост 
за изпълнение на заложените 
цели и индикатори. 

Как върви подготов-

ката на бъдещата опера-

тивна програма за периода 

2021 – 2027 г.?

Въпреки тенденциите, 
следващата Многогодишна 
финансова рамка да насочи 
инвестициите в проекти 
със съществена добавена 
стойност и устойчиви ре-
зултати в областта на ино-
вациите и дигитализацията, 
зелената икономика, спра-
вяща се с климатичните 
промени, нуждите от тра-
диционна инфраструктура 
не отпадат и тя ще остане 
приоритет и за периода след 
2021 г. Анализите показват, 
че инфраструктурата се 
запазва като важен сектор, 
за който ще бъде предвиден 
съществен финансов ресурс. 
Отново за следващия период 
ключов за ЕК е железопът-
ният транспорт – от една 
страна, с оглед завършване 
на изграждането на основна-
та ТЕН-Т мрежа, а от друга, 
поради модернизацията и ци-
фровизирането на жп инфра-
структурата в ЕС. Докато 
тези приоритети ще са во-
дещи за проектите – напри-
мер от Механизма за свърз-
ване на Европа, то по линия 
на оперативните програми 
ще могат да бъдат финан-
сирани и някои национални 

приоритети. Затова трябва 
да имаме готови проекти – 
и от общоевропейски, и от 
национален интерес.

Съгласно Интегрирана-
та транспортна стратегия 
за сектор „Транспорт“ до 
2030 г. и последователната 
политика през двата про-
грамни периода, през 2018 г. 
със средства от „ОПТТИ 
2014 – 2020“ продължи подго-
товката на приоритетите и 
конкретните инвестицион-
ни проекти за следващия пе-
риод 2021 – 2027 г. 

В железопътния сектор 
е необходимо да се завър-
шат последните елемен-
ти от инфраструктурата 
между София и Септември, 
както и от столицата към 
границата със Сърбия. Раз-
глеждаме като приоритет 
изграждането на участъка 
София – Перник – граница 
с Македония при Гюешево. 
В напреднал етап на подго-
товка са проектите „Мо-
дернизация на жп линия с 
Македония“ и „Модернизация 
на жп линия със Сърбия“. Ще 
работим и за финансиране-
то на елементи от връзката 
между Русе, Варна и Бургас.

При пътния сектор ще 
се търси финансиране за 
проектите по направления-
та Видин – Монтана – Враца 
и Русе – Велико Търново.

В сферата на интермо-
далността през периода 
2021 – 2027 г. следва да бъ-
дат завършени оставащите 
два етапа от линия 3 на ме-
трото в София – Етап 3 – кв. 
„Хаджи Димитър” – жк „Васил 
Левски“ (3 км и 3 метростан-
ции) и Етап 4 – ул. „Шипка” 
– кв. „Гео Милев” – кв. „Сла-
тина” – Зала „Арена Армеец“ 
– бул. „Цариградско шосе“  
(6 км и 6 метростанции). 

По отношение на ино-
вациите в сектора ще 
продължи инвестиране в 
изграждане на интелигент-
ни транспортни системи в 
пътния, железопътния, во-
дния и въздушния транспорт. 
Във водния ще продължим да 
насърчаваме и развитието 
на корабоплаването по р. 
Дунав – на база на резулта-
тите от проекта „Техниче-
ска помощ за ревизиране и 
допълване на предпроектно-
то проучване за подобряване 
на корабоплаването в общия 
българо-румънски участък на 
р. Дунав, (Fast Danube)“, фи-
нансиран от МСЕ.

Предстои преглед на го-
товността на проектите и 
приоритетите във връзка с 
новите документи и насоки 
за периода след 2021 г. За 
гореизброените проекти се 
предвижда да бъде привлечен 
ресурс от различни източни-
ци на финансиране, като Ко-
хезионен фонд и Европейски 
фонд за регионално разви-
тие, Механизъм за свързване 
на Европа, евентуално заем-
но финансиране.Лот 3.3 от АМ „Струма” беше открит предсрочно през 2018 г.
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Най-бързо развиващата се община у нас ще разполага с 253 млн. лв. през 2019 г.

Елица Илчева

Всяка година бюдже-
тът на община Бургас има 
акцент и наименование. 
За 2019 г. то е „Бюджет в 
подкрепа на образование-
то, екологията и бизнеса“. 
Добрата за строителите 
новина е, че местната 
власт и лично кметът на 
Бургас Димитър Николов 
разбират тази подкрепа 
като инвестиции в трите 
сфери. При представяне-
то на финансовата рам-
ка за 2019 г. в последния 
работен ден на старата 
година Николов обяви, че е 
горд с факта, че е постиг-
нат стабилен бюджет, без 
да се увеличава размерът 
на местните данъци и 
такси. Той отчете, че ще 
има ръст по всички на-
правления, с възможности 
за обезпечаване и на нови 
дейности. 

И така, прогнозна-
та макрорамка на Бургас 
е 253 186 726 лв. От тях 
общата субсидия за де-
легирани от държавата 
дейности е 101 753 247 лв., 
а за тези, финансирани 
с общински приходи, е 
112 051 206 лв. Индика-
тивният годишен разчет 
за средствата, очаквани 
от Европейския съюз, е 
39 382 273 лв. 

Нов подход в образова-

нието със 7,3 млн. лв. за 

ремонти

Това не е просто те-
зис, а реално въвеждане на 
нов образователен модел 
в бургаските училища за 
следващата учебна годи-
на. Той включва масирано 
обновяване на инфраструк-
турата чрез старт на три 
нови програми – „Първо-
класно начало“, „Активни 
и здрави“, „Професии и бъ-
деще“. Първият предвижда 
изцяло нови класни стаи 
за първокласниците в аб-
солютно всички училища 
в община Бургас – от най-
малкото село до най-го-
лямото учебно заведение, 
или общо ремонт на 92 
помещения. Те ще бъдат 
с нови антибактериални 
настилки, LED осветле-
ние, шкафчета, единични 
чинове, които могат да се 
конфигурират по различен 
начин. Освен това ще има 
и интерактивни дъски във 
всяка класна стая, с въз-
можности за използване и 
на електронни учебници и 
дневник. Предвидената за 
„Първокласно начало“ сума 
е 1 000 000 лв., от които 
800 000 лв. са за ремонти-
те и 200 000 лв. за закупу-
ване на електронно съдър-

жание и обучения.
„Активни и здрави“ е 

програма, по която ще се 
обновяват дворните прос-
транства, наред с поре-
дица от инициативи, кои-
то представят ползите 
от здравословен начин на 
живот. За изграждане на 
спортни площадки община-
та е заделила 800 000 лв. 
собствени средства, пред-
видила е 500 000 лв. външ-
ни, или общо 1 300 000 лв.

„Професии и бъдеще“ 
е за модернизиране на об-
разованието, както като 
инфраструктура, така и 
като професионални на-
правления и свързаност 
с бизнеса. За ремонтни 
дейности там са заделе-
ни цели 4 700 000 лв. Ще 

се разработи и електрон-
на платформа, която ще 
свързва училищата с биз-
неса, като ще се предла-
гат стажове и работни 
места за младите хора. 

Извън това в сферата 
са планирани 1 000 000 лв. 
за довършване на започна-
тите инфраструктурни 
проекти – детската гра-
дина в с. Черно море и учи-
лищната сграда в с. Горно 
Езерово.

 Околна среда за всички 

През 2019 г .  общи-

на Бургас ще изпълнява 
проект за изграждане на 
анаеробна инсталация за 
разделно събрани биораз-
градими отпадъци на те-
риторията на Регионална-
та система за управление 
на отпадъците – Бургас. 
Той се реализира по Опе-
ративна програма „Околна 
среда 2014 – 2020“ („ОПОС 
2014 – 2020“). Общият 
размер на инвестицията 
е над 37,4 млн. лв., като 
„ОПОС 2014 – 2020“ оси-
гурява безвъзмездна фи-
нансова помощ в размер 
на 29,4 млн. лв. Срокът за 

изпълнение на проекта е 
48 месеца. Анаеробната 
инсталация е с капацитет 
30 652 т/г. и се състои 
от: 8 биореактора, био-
газ система, система за 
перколата, газ хранилище 
и системи към тях, как-
то и мобилно оборудване; 
инсталация за компости-
ране; когенерационна сис-
тема за производство на 
електрическа и топлинна 
енергия от биогаза.

През 2019 г. ще про-
дължава изграждането на 
система от подземни кон-
тейнери за разделно съби-
ране на отпадъци. 

На дневен ред ще е и 
въвеждането на мерки за 
енергийна ефективност 
в административни и 
многофамилни жилищни 
сгради. Изпълнението на 
заложените проекти е 
свързано с продължаване 
на вече започнати обекти, 
финансирани по ОП „Регио-
ни в растеж 2014 – 2020“. 

Планирано е и стро-
ителството на буферен 
резервоар в кв. „Сарафово“ 
с цел предотвратяване на 
рискове от наводнения. 
Предстои да бъдат за-
вършени строителните 
дейности по първия етап 
на укрепването на свлачи-
щето южно от квартала, 
представляващ брегоу-
крепителна дамба. Съоръ-
жението, освен защитна 
функция, играе и роля на 
свързващо звено между 
Бургас и кв. „Сарафово“, 
като повърхността му ще 
се използва за пешеходно 
и велосипедно движение, а 
сигурността на граждани-
те ще бъде гарантирана с 
осветление и видеонаблю-
дение.

Индустриални терени за 

бизнеса

„В резултат на напра-
вените инвестиции в до-
веждаща инфраструктура 
в Индустриален и логис-
тичен парк Бургас и Ин-
дустриална зона Българо-
во, през 2019 г. врати ще 
отворят 14 нови предпри-
ятия с нови 650 работни 
места“, каза кметът Ди-
митър Николов при пред-
ставянето на бюджета. 
Този факт е взет предвид 
от общината и през тази 
година осигуряването на 
довеждаща инфраструк-
тура до индустриални 
терени със заявени инвес-
тиционни намерения ще 
бъде сред приоритетите 
на общината.

„Изчерпването на ка-
пацитета на свободните 
терени в Индустриален 
и логистичен парк в про-
мишлена зона – Север на-
лага да се търсят нови 

производствени терени. 
Затова през 2018 г. стар-
тира фаза 2 на Индустри-
ален логистичен парк. На 
територия от 600 декара 
в Южна промишлена зона 
в Бургас ще бъдат обо-
собени парцели от 20 до 
160 декара. Изготвен е 
Подробен устройствен 
план на Индустриален ло-
гистичен парк – Фаза 2, 
придружен със схеми на 
линейната инфраструк-
тура. В момента община-
та извършва засипване и 
подравняване на терена. 
Предстои сключване на 
договор за изработване 
на проекти за линейна ин-
фраструктура на зоната 
и преместване на подзем-
на инфраструктура. Във 
връзка с развитието на 
проекта за втора фаза 
на индустриалния парк 
се предвижда ремонт на 
улица „Търговска“, бивша 
„Комлушка низина“, която 
обслужва съществуващи-
те производствени и скла-
дови бази и в същото вре-
ме ще служи като връзка 
с терена на новия индус-
триален парк“, е записано 
в проекта за бюджет на 
общината.

Индустриална зона 
Българово е другото мяс-
то, където общината ще 
продължи да инвестира 
средства за инфраструк-
тура през 2019 г. През 
2018 г. започна изграж-
дането на довеждащата 
и подземните комуника-
ции, има електричество, 
довеждащ водопровод и 
канализация. Довеждаща 
инфраструктура ще се 
строи и към индустриални 
терени в посока кв. „Ве-
трен“. През 2018 г. беше 
изградена локална пътна 

Кметът Димитър Николов бе домакин на Европейския морски 

ден. Форумът събра над 700 лидери от сектора, включително 

министри, еврокомисари, депутати, академици, учени и 

морски експерти. Упълномощени представители на шестте 

държави с излаз на Черно море подписаха в Бургас обща 

декларация за неговото устойчиво развитие и опазване на 

природните му богатства

Стартира изграждането на новия Конгресен център на 

територията на Пристанище Бургас. Той ще се използва 

целогодишно като място за провеждане на изложби, 

концерти, образователни събития за извършване на 

научноизследователска дейност за контрол и изследване 

на Черно море. Сградата се състои от шест нива, 

многофункционална зала за 500 човека, офисни площи, 

кабинети за научноизследователска дейност и др.

Тази година официално бе открит най-модерният плувен комплекс в страната - Парк „Арена 

ОЗК“ – Бургас. Той отговаря на всички изисквания на Международната федерация по плувни 

спортове и на Европейската плувна лига
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връзка за достъп до част-
ни терени с реални ин-
вестиционни намерения. 
Предстои изработване 
на нов Подробен устрой-
ствен план на Индустри-
ална зона Равнец. 

Община Бургас е пла-
нирала през настоящата 
година да направи и Ин-
вестиционен портал. Той 
ще дава информация за 
свободните площи, реда 
и условията за сертифи-
циране на инвестиционни 
проекти, както и облек-
ченията, които са пред-
видени за сертифицирани 
инвеститори. Порталът 
ще съдържа данни и за 
всички гимназии в града, 
специалностите в бур-
гаските университети 
и инициативите, свърза-
ни с преквалифициране и 
идентифициране на кадри. 
За да се осигури бърз и 
лесен достъп до потен-
циални партньори, ще се 
доразработи бизнес кар-
та с информация за бурга-
ските фирми по сфери на 
дейност. Тя ще бъде от-
ворена за всички, които 
работят на територията 
на общината и желаят да 
се включат и идентифици-
рат. Чрез портала ще се 
отговаря на запитвания, 
свързани със стартиране 
на бизнес, разрешителни 
режими, икономическа и 
статистическа информа-
ция.

Инвестиции в градска 

инфраструктура 

За ремонт на улици във 
всички райони на Бургас, 
които ще бъдат изпълня-
вани поетапно, съобразно 
необходимостта от под-
мяна и на подземната ин-
фраструктура, в бюджета 
са заложени 10 750 000 лв. 
Очаква се старт на ре-
конструкцията на улици-
те „Демокрация“, „Заха-
ри Стоянов“, „Димитър 

Димов“ – в участъка от 
кръгово кръстовище за 
кв. „Сарафово“ до хотел 
„Фаворит“, както и на бул. 
„Проф. Яким Якимов“ – от 
входа на Бургас до кръгово 
кръстовище на КАТ. Пред-
стои да започне ремонтът 
на ул. „Г. Кирков“ – между 
ул. „Възраждане“ и ул. „Лер-
монтов“ . Ще продължат 
дейностите по улиците 
в жк „Братя Миладинови“, 
като там целта е да се 
осигурят повече места за 
автомобили и нови паркин-
ги. През 2019 г. местната 
власт смята да проекти-
ра и реализира нови 1000 
паркоместа. Продължават 
СМР и на по-малки пътни 
артерии в центъра, меж-
ду които са „Фотинов“, 
„Възраждане“, „Успенска“, 
„Гео Милев“, „Граф Игнати-
ев“, както и изпълнението 
на проектите за рекон-
струкции на улици и меж-
дублокови пространства, 
финансирани по ОП „Реги-
они в растеж 2014 – 2020“. 
Общината ще кандидат-
ства и по две програми 
за цялостен ремонт на ул. 
„Алеко Константинов“. 

През настоящата го-
дина се очаква да отвори 
врати първият в Бургас 
Конгресен център, стро-
ителството на който 
започна през май 2018 г. 
Инвеститор е Държавно 
предприятие „Пристанищ-
на инфраструктура“, като 
идеята е зданието да от-
говори на необходимост-
та на града от нови зали 
с различна квадратура за 
форуми, изложения, прес-
конференции, експозиции, 
културни събития. Във 
връзка с това общината е 
заделила в бюджета си фи-
нансов ресурс за ремонт 
на довеждащата инфра-
структура.

Предстоящо е и завършва-

нето на спортна зала 

„Арена Бургас“, 

като градската управа 
и тук е поела ангажимент 
за пътните връзки към нея. 

Местността Ъгъла 
също е предвидена за ур-
банизиране, но към момен-
та не са изградени мрежи 
и съоръжения на техниче-
ската инфраструктура, 
затова през 2019 г. като 
първи етап ще бъде реа-
лизирано осветление по 
трасето на временен път 
край брега – от паркинга 
до брегоукрепителната 
дамба. „По този начин ще 
бъде осигурен достъпът 
на гражданите до морския 
бряг и ще се създаде въз-
можност за ползване на 
цялото трасе за разходки“, 
обясняват от общината.

В плановете на мест-
ната власт е и старти-
рането на ремонти на 
фасади по ул. „Богориди“, 
които целят съхраняване 
на автентичния дух и кул-
турния силует. Предвиж-
да се поетапно да бъдат 
изпълнени дейности по 
възстановяване на есте-
тическите характеристи-
ки на уличните фасади на 
сгради. Ще се реализират 

мерки за опазване на съ-
ществуващата мазилкова 
декорация, облицовки, по-
кривни покрития, обшивки 
и др. При изпълнение на 
СМР цветовото решение 
на фасадите, растерът и 
детайлите на дограмата 
ще бъдат максимално съ-
образени с оригиналните 
характеристики на здани-
ята. Община Бургас вече 
е възложила изготвянето 
на проекти за сградите 
по ул. „Богориди“ – между 
улиците „Възраждане“ и 
„Лермонтов“. Те ще бъдат 
предоставени на собстве-
ниците за изпълнение с 
указан срок за реализация. 
Местната администрация 
има готовност и сама да 
възложи поръчки, а след 
това да претендира за 
възстановяване на вложе-
ните средства.

Библиотека и музей на 

съвременното изкуство 

– акцент в културната 

инфраструктура

Един от най-амбици-
озните проекти в това 
направление е за рекон-
струкция на сградата на 
бившето немско учили-
ще и превръщането му 
в модерен и атрактивен 
комплекс – библиотека и 
музей на съвременното 
изкуство. Там са включе-
ни зона с ателиета и рабо-
тилници за млади автори, 
зона със симултанна зала, 
лаборатория и кабинети. 
В сградата ще бъде обо-
собена още многофунк-
ционална зала за изложби, 
концерти и срещи, с при-
лежаща лятна градина. 
Предвижда се и подземен 
паркинг.

През 2019 г. ще стар-
тира и изпълнението на 
проекта „Реконструкция, 
ремонт и обновяване, 
внедряване на мерки за 
енергийна ефективност 
в Културен дом на Лукойл 
Нефтохим – гр. Бургас“, 

финансиран по ОП „Регио-
ни в растеж 2014 – 2020“. 
Както в. „Строител“ писа, 
той включва създаване на 
съвършено нова, индиви-
дуална визия на зданието 
и изграждане на частична 
надстройка в зоната око-
ло главния вход, където 
ще се обособят две мно-
гофункционални зали и об-
служващи помещения към 
тях. Пред фасадата ще 
бъде поставена нова аж-
урна конструкция, която 
да обвързва геометрията 
на старата постройка и 
надстройката. В края на 
годината общината обя-
ви обществена поръчка 
за изпълнител с прогнозна 
стойност 6 464 277 лв., 
като оферти могат да се 
подават до 19 февруари. 

Очаква се ново нача-
ло за Часовника, за който 
плановете са да се закупи 
механизъм и да се обнови 
прилежащото простран-
ство около него. Ще се 
кандидатства с проект 
за изграждането на мла-
дежки център в кв. „Ме-
ден рудник“, със зала за 
кино, концерти и театър. 
Пак там ще се проекти-
ра амфитеатрално прос-
транство със сцена на 
открито. Стартира и из-
граждане на парк на мини-
атюрите. Той ще е в парк 
„Света Троица“, където ще 
се извърши и облагородя-
ване на зелените площи, 
и изграждане на храмов 
комплекс със средства от 
дарители. Общината ще 
подпомогне и ремонта на 
сградата на Бургаската 
филхармония.

Местната власт има 
инвестиционна инициа-
тива да изгради брего-
защитни и пристанищни 
съоръжения, като реали-
зира дейности за рекон-
струкция и разширяване 
на съществуващ пристан 
за малки плавателни съдо-
ве на остров Света Ана-
стасия с цел защита на 
акваторията от опасни 
метеорологични условия. 

С фасадната рестав-
рация на катедрален храм 
„Св. св. Кирил и Методий“ 
ще бъде изцяло завършено 
екстериорното решение на 
сградата и прилежащото 
пространство. На обекта 
се работи вече няколко 

години, като целта на по-
следния проект е визията 
на храма максимално да се 
доближи до оригиналното 
обемно-пространствено и 
художествено въздействие 
на една от най-значимите 
в градската територия 
сгради, архитектурно-
строителна и художест-
вена недвижима културна 
ценност. Едновременно с 
фасадната реставрация 
се предвижда да се изпъл-
ни фасадно художествено 
осветление, както и озву-
чаване. 

В процес на подготовка 
е проектно предложение, 
с което община Бургас 
ще кандидатства за фи-
нансиране по ОП „Региони 
в растеж 2014 – 2020“ за 
създаване и маркетиране 
на туристически продукт, 
обединяващ значимите 
културно-исторически 
обекти на територията 
на града и общината.

Продължава и изграж-
дането на лодкостоянка 
в кв. „Крайморие“, с фи-
нансиране по Програма за 
морско дело и рибарство 
2014 – 2020“ и собствени 
средства на общината. 
Проектният капацитет е 
за 54 лодки с дължина от 9 
до 12 м, от 6 до 9 м и 6 м. 

Програма за модернизиране 

на базите в здравеопазва-

нето

Изпълнението на Про-
грамата за цялостно мо-
дернизиране на онкодис-
пансера (КОЦ – Комплексен 
онкологичен център) също 
ще е сред важните зада-
чи. Тя включва строител-
ство на нова сграда за 
разкриване на Отделение 
по нуклеарна медицина и 
брахитерапия, изграждане 
и оборудване на нова бол-
ница към „Комплексен онко-
логичен център – Бургас“ 
ЕООД. Там ще се премес-
тят всички отделения на 
КОЦ, които сега се поме-
щават в УМБАЛ – Бургас. 

Ще продължи и стро-
ителството и оборуд-
ването и на сградата на 
Медицински факултет към 
Университет „Проф. д-р 
Асен Златаров“ – Бургас, 
ще се проектира нов об-
щински футболен стадион 
в кв. „Меден рудник“.

Кметовете на общините Бургас, Айтос, Средец, Камено, 

Малко Търново, Созопол, Приморско, Царево, Поморие и 

Несебър сформираха работна група по общ мега проект 

с наименованието „Регионална мрежа Бургас“. Идеята бе 

на кмета Димитър Николов, а целта е в близко бъдеще да 

се изградят четирилентови пътища, които да свързват 

областния град с останалите общини в областта. Проектът 

предвижда проектирането на: Бургас – Айтос; Бургас – 

Средец; Бургас – Малко Търново; Бургас – Созопол – Приморско 

– Царево; Бургас – Поморие – Несебър

Обновяването на пешеходната „Богориди“ няма само 

инфраструктурно измерение. Подмяната на настилките, 

внасянето на удобна паркова мебел, зеленина, подземни 

контейнери за отпадъци, арт пластики и мозайки - това е 

видимият резултат след ремонта. Освен това улицата вече 

си има собствена система за безжично WiFi разпръскване, 

„масички“ за зареждане на мобилни устройства и др. Сега там 

предстои изпълнението на общинска програма за ремонт на 

фасадите

Предстоящо е и завършването на спортна зала „Арена Бургас“
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В рубриката „Строителни „Оскари 2017“ Ви представяме компаниите, 
които бяха наградени по време на традиционния Бал по повод Деня на стро-
ителя, който се проведе на 26 октомври 2018 г. 

В класацията участваха 4345 фирми, вписани в Централния професио-
нален регистър на строителя (ЦПРС) и изпълнили процедурата по чл. 20, 
ал. 2 от Закона за Камарата на строителите за 2017 г. към 10.10.2018 г. В 
първата група попадат 3370 компании, изпълняващи строежи от високото 
строителство (жилищно, обществено-обслужващо, промишлено), прилежа-
щата му инфраструктура, електронни 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 благоустрой-
ствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазва-
нето на околната среда.

Победителите са избрани от комисия на основание декларираната 
информация от годишните отчети за 2017 г. в електронната система на ЦПРС и по определените показатели 
за оценка съгласно чл. 3, ал. 2 от Правилника за годишната класация. Сред критериите за оценка от послед-
ната финансова година с най-голяма тежест е „Нетни приходи от продажби“, за който фирмите получават по 
15 точки. Следват „Средносписъчен персонал“ с 10 т. и „Дълготрайни материални активи“ – 5 т.

„Планекс” ЕООД
Златна награда в Първа група „Строежи от високото строи-
телство (жилищно, обществено-обслужващо, промишлено), 
прилежащата му инфраструктура, електронни съобщител-
ни мрежи и съоръжения“, раздел „Големи строители“

Инж. Христо Димитров, управител на „Планекс“ ЕООД,   
зам.-председател на УС на КСБ и председател на ОП на КСБ – Варна: 

„Планекс“ ЕООД е най-голямата компания в „Планекс Хол-
динг“, специализирана във високото строителство – бизнес и 
търговски комплекси, обществени, индустриални и жилищни 
сгради. Дейността си фирмата развива предимно в Североиз-
точна България и по Черноморието. 

В град Варна „Планекс“ разполага с два бетонови възела, с 
предприятие за производство на армировъчни заготовки, както 
и с цех за мебелно производство и такова на алуминиева и ПВЦ 
дограма. От близо 12 години фирмата е сертифицирана по три 
от най-приложимите стандарти – ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 
и OHSAS 18001:2007. Годишно компанията изпълнява проекти с 
над 150 000 кв. м. РЗП. За 2017 г. „Планекс“ ЕООД е реализирала 
приходи в размер на 62 млн. лв.   

Мартин Славчев

Инж. Димитров, как 

оценявате наградата, 

която получихте по вре-

ме на традиционния Бал 

по повод Деня на строи-

теля?

На първо място това 
е важно признание за мен 
и моя екип. Класацията се 
определя по финансови по-
казатели, но всички знаем, 
че зад данните от годиш-
ните отчети стоят добри 
професионалисти, които 
ежедневно влагат своите 
усилия и страст в работа-
та. Радвам се, че успяхме 
за поредна година да дока-
жем, че се справяме добре. 
Тази награда се дължи на 
постоянния ни стремеж 
да прилагаме фирмените 
правила и процедури, на 
подхода ни стриктно да 
проследяваме качеството 
на строително-монтажни-
те дейности, на използва-
нето на иновативни тех-
нологии, на търсенето на 
по-добри технически ре-
шения. Оценяваме довери-
ето и авторитета, които 
подобно отличие носи на 
притежателя си. 

Представете се с ня-

колко думи – какво сте 

завършили, как се насочи-

хте към строителство-

то?

Роден съм в Добрич. 
Дядо ми по майчина линия 
е бил строителен предпри-
емач и негово дело са едни 
от най-красивите къщи в 
родния ми град. Вуйчо ми 
също беше сериозен дюл-
гер. Затова нито за мо-
мент не съм се съмнявал в 
избора си на професия – за 
мен строителството бе 
призвание.

Завършил съм Технику-
ма по строителство „Пе-
ньо Пенев“, след което про-
дължих образованието си 
във Висшето военно стро-
ително училище „Любен 
Каравелов“ в София. След 
дипломирането си бях на-
сочен към Главно управле-
ние на строителни войски 
(ГУСВ), поделение 64470 
във Варна, като взводен 
командир. Впоследствие 
станах технически ръко-
водител, ръководител на 

техническия отдел, а по-
следните години в струк-
турата на ГУСВ бях главен 
инженер на полка. След 
1989 г. големите държав-
ни производствени струк-
тури претърпяха промени 
и сътресения, имаше все 
по-малко обекти и перс-
пективите бяха твърде 
лоши. Така през 1991 г. се 
присъединих към фирмата 
на моя дългогодишен прия-
тел, състудент и колега – 
инж. Пламен Андреев. От-
тогава „Планекс” е моят 
начин за усъвършенстване 
в професията, моето приз-
вание, моето всекидневие. 

Как се разви „Планекс“ 

ЕООД през годините? 

За 28 години организа-
цията ни се разшири, раз-
вихме структура, която ни 

дава възможност да реа-
лизираме мащабни, сложни 
проекти, изискващи специ-
фично планиране, изпълне-
ние и отчитане. Служите-
лите ни към момента са 
над 450 души – инженери, 
технически ръководители, 
икономисти и работници 
от различни строителни 
специалности, разпреде-
лени в няколко структурни 
звена. Компанията е носи-
тел на множество награди 
за качествено строител-
ство, включително и от 
областния конкурс „Зла-
тен отвес“, организиран 
от ОП на КСБ – Варна. Еки-
път, който сме създали, е 
основното ни предимство. 

Кои са най-интересни-

те обекти, върху които 

компанията е работила?

О б е к т и т е,  ко и т о 
фирмата ни е изпълнила 
през периода на своето 
съществуване, са много. 
Най-общо те са в няколко 
категории: многофунк-
ционални търговско-ад-
министративни здания 
за обществено ползване, 
така наречените молове, 
хотели и ваканционни ком-
плекси, жилищни и промиш-
лени сгради. 

В момента „Планекс“ 
довършва един от най-го-
лемите и функционални 
търговско-развлекателни 
комплекси във Варна – мол 
„Делта Планет“, с обща 
застроена площ от 111 
хил. кв. м и отдаваем те-
рен от 40 000 кв. м. Сгра-
дата разполага с четири 
нива, две от които са 
партерни и следват ес-

тествената денивелация. 
Работим интензивно и по 
изпълнението на най-голе-
мия кинокомплекс от вери-
гата Cinema City извън Со-
фия, който ще е с 12 зали 
и единствената в града 
4DX конозала. Други инте-
ресни и значими обекти на 
„Планекс“ през последните 
години са: хотел „Интер-
национал“ в кк „Златни пя-
съци“, мол „Галерия Бургас“, 
спортен комплекс „Камчия“ 
с прилежащия му амфи-
театър, база на фирма 
WEBER за Североизточна 
България, производстве-
но-логистичен център на 
„Софарма“ и др.

Кое за Вас е предиз-

викателство в професи-

ята?

През последните годи-
ни, освен с управлението 
на „Планекс“ ЕООД, съм 
се ангажирал и с опреде-
лени функции в Камарата 
на строителите в Бълга-
рия и в Областното пред-
ставителство на КСБ във 
Варна. Напълно осъзнавам, 
че браншът има нужда от 
активна позиция и защита 
на интересите, и затова 
се стремя да бъда полезен 
освен на бизнеса си, и на 
сектора в България като 
цяло. В този смисъл, пре-
дизвикателството пред 
мен е да съчетая всички 
мои задачи и ангажимен-
ти.

Каква според Вас е 

ролята на Камарата на 

строителите в Бълга-

рия?

Основната роля на КСБ 

като браншова организа-
ция е да създава коректни 
правила за развитие на 
строителния бизнес и да 
защитава своите члено-
ве, да проучва и синтези-
ра добрите практики, да 
съдейства за популяризи-
ране на иновациите и но-
вите технологии в секто-
ра. Много пъти съм казвал, 
че Камарата трябва да е 
платформа за професио-
нални спорове, обучение на 
специалистите, лобиране 
– в добрия смисъл на ду-
мата – пред държавните 
институции за една конку-
рентна среда на фирмите, 
в която водещи ще са ка-
чеството, производител-
ността, коректността. 
КСБ трябва да е двигател, 
инициатор и визионер на 
строителния бранш! 

Какво още бихте ис-

кали да споделите с на-

шите читатели?

Тъй като в. „Строител“ 
е основна медия на КСБ, 
е важно към читателите 
да бъде изпратено посла-
нието, зад което застана 
Камарата като организа-
ция, обединяваща и пред-
ставляваща българските 
строители. Настояваме 
да спре използването на 
бранша за политически 
цели, като бъдат преуста-
новени необоснованите и 
неподкрепени с доказател-
ства публични твърдения 
за корупция и злоупотреби 
в бранша, за да се гаран-
тират спокойствието и 
сигурността на заетите 
в сектора компании, ра-
ботници и служители.

К АМАРА НА С ТРОИТЕ ЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

)

Мол „Делта Планет“ Стадион „Варна“

Снимка Румен Добрев
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Емил Христов

Кметът на Столичната об-
щина (СО) Йорданка Фандъкова 
и зам.-министърът на регионал-
ното развитие и благоустрой-
ството Деница Николова подпи-
саха договор за изпълнение на 
проект „Подкрепа за деинсти-
туционализация на социалните 
услуги за възрастни и хора с 
увреждания“ по Оперативна про-
грама „Региони в растеж 2014–
2020“. Той е на обща стойност 
над 5 млн. лв., които са 100% без-
възмездна финансова помощ от 
„ОПРР 2014–2020“.

Проектът предвижда стро-
ителство на нова подходяща 
и ефективна социална инфра-
структура в 2 обекта, чрез 

което ще се създадат 9 нови 
социални услуги за задоволява-
не на нуждите и потребности-

те на общо 160 пълнолетни 
лица с увреждания и възраст-
ни хора. Единият обект ще се 

намира в кв. „Княжево“, район 
„Витоша“, в двора на Дома за 
пълнолетни лица с деменция. 
Планира се там да бъде изгра-
ден Дневен център за подкрепа 
на лица с различни форми на де-
менция и техните семейства. 
Вторият обект ще се реали-
зира в кв. „Подгумер“, район 
„Нови Искър“, където има Дом 
за пълнолетни лица с умстве-
на изостаналост и Защите-
но жилище за лица с психични 
разстройства. Там ще  бъдат 
изградени нови шест центъра 
за грижа за лица с умствена 
изостаналост и два центъра 
за грижа за лица с психични 
разстройства. По проекта ще 
се осигури и необходимото обо-
рудване и обзавеждане. 

Росица Георгиева

В Столичната община (СО) 
се проведе обществено обсъж-
дане на проектобюджета за 
2019 г., което продължи пове-
че от 5 часа. В него участваха 
зам.-кметовете на СО Дончо 
Барбалов, Йоанна Христова, Ал-
бена Атанасова, доц. д-р Тодор 
Чобанов, главният архитект на 
София Здравко Здравков, общин-
ски съветници и граждани. На дискусията 
присъстваше и Красимир Милушев, зам.-
председател на Областното представи-
телство на Камарата на строителите в 
България в София.

На събитието бяха представени раз-
личните пера на проектобюджета, който 
за 2019 г. е 1 623 054 846 лв., като в тази 
сума не е включен преходният остатък 
за 2018 г. Капиталовата програма е над 
551 млн. лв., като 58% от тях, или 324 
млн. лв., са осигурени от европейски про-
грами. 

Най-коментираната тема бе намере-
нието на Столичната община за рестав-
рация и адаптация на второто крило на 
Централната минерална баня за нуждите 
на Музея за история на София. Предста-
вителите на администрацията обясниха, 
че не е намерен инвеститор, който да из-
гради СПА център. Най-доброто решение 
е превръщането на пространството в 
място за култура. 

Бюджетът на София за 2019 г. ще 
бъде гласуван от Столичния общински съ-
вет по време на сесията му на 30 януари. 

Росица Георгиева

„Столичната община (СО) извършва 
авариен ремонт на покрива на бившите 
Царски конюшни, който изгоря през лято-
то на 2018 г. Дейностите са на стой-
ност 130 хил. лв. и трябва да приключат 
до два месеца.“ Това съобщи зам.-кметът 
на София по направление „Култура, 
образование, спорт и превенция 
на зависимости” доц. д-р Тодор 
Чобанов по време на инспекция на 
СМР. Новият покрив е със стома-
нена конструкция и ще даде необ-
ходимото време за изработване 
на проектите за цялостна кон-
сервация и реставрация на ста-
рината. 

По думите на доц. Чобанов 
дейностите започват едва сега, тъй 
като е било необходимо разрешението 
на собствениците. По-голямата част 
от зданията от комплекса са на Минис-
терството на вътрешните работи, но 
има и още над 30 други собственици на 
различни части. След извършването на 
ремонта, изпълнител на който е общин-
ската фирма „Софпроект”, СО ще потър-
си компенсации за разходваната сума за 
СМР от собствениците. 

Зам.-кметът припомни, че още през 
2015 г. е изработен подробен устрой-

ствен план, кой-
то  защитава 
комплекса  от 
допълнителни 
интервенции, и 
през годините 
са отхвърлени 
големи инвес-
тиционни  на -

мерения, свързани с него. Той обясни, че 
Министерството на културата е проя-
вило интерес към Царските конюшни и 
предстои да се работи за обявяването 
на комплекса за недвижима културна цен-
ност от национално значение. „Община-
та има готовност да участва във всички 
дейности и държавни проекти, свързани 
със запазването и възстановяването на 
Царските конюшни”, каза още доц. д-р 
Тодор Чобанов и подчерта, че сградите 
са идеални за обособяването на музей и 
места за култура в тях. 

Росица Георгиева

„Нов буферен паркинг със 193 паркомес-
та ще заработи в средата на август тази 
година на метростанция „Стадион Васил 
Левски“ в центъра на София. Довършителни-
те работи по съоръжението ще стартират 
от началото на февруари.“ Това съобщи изп. 
директор на Центъра за градска мобилност 
(ЦГМ) Христиан Петров. Дейностите ще бъ-
дат извършени от фирма „Калистратов Груп” 
ООД в рамките на 6 месеца. Предвижда се 
в него да бъдат вложени над 200 хил. лв. от 
бюджета на ЦГМ.

ЦГМ стопанисва общо 10 надземни пар-

кинга и 4 подземни съоръжения при стан-
циите на метрото. Програмата на ЦГМ за 
2019 г. предвижда да бъдат ремонтирани 
още паркингът при метростанцията на 
Централна гара и едно наземно съоръжение 
в кв. „Надежда”.  Предстои да бъде обявена 
процедура за избор на изпълнител на довър-
шителните дейности на буферен паркинг при 
бул. „Сливница”.

Кметът Йорданка Фандъкова 
посочи, че СО е успяла да закрие 
всички домове за деца от стар 
тип и е разкрила общо 23 цен-
търа за настаняване от семеен 
тип.

„В предишния програмен пе-
риод МРРБ вложи над 153 млн. лв. 
чрез ОП „Регионално развитие 
2007–2013“ в социални услуги за 
подкрепа на домовете за деца, 
лишени от родителски грижи, 
като създадохме десетки цен-
трове, в които те се отглеж-
дат и възпитават в модерна и 
по-близка до семейната среда. В 
настоящия програмен период по 
„ОПРР 2014–2020“ са осигурени 
45 млн. лв. безвъзмездни евро-
пейски средства и почти още 
толкова финансиране от нацио-
налния бюджет за завършване на 
политиката по деинституцио-
нализация на децата, и с почти 
аналогичен ресурс в подкрепа на 
възрастните“, съобщи зам.-ми-
нистър Деница Николова. 

Снимки Румен Добрев
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С първа копка старти-
ра строеж на общежитие 
в двора на Националната 
художествена гимназия 
„Димитър Добрович“ в 
Сливен. Той е планиран още 
преди учебното заведение 
да се нанесе през 2009 г. в 
сградата, която се намира 
в центъра на града и е па-
метник на културата. Про-
ектът за общежитието е 
на арх. Маргарита Козов-
ска и предвижда 12 стаи 
по 18 кв. м за по двама оби-
татели, с кухня и баня към 
всяко помещение. Грубият 
строеж трябва да завърши 

до есента. 
Министерството на 

културата осигурява 200 
хил. лв. за обекта, които 
ще покрият разходите за 

първия етап. Гимназия-
та ще кандидатства за 
финансиране и по проект 
„Красива България“. През 
март ще открие и дари-

телска кампания, сред-
ствата от която ще се 
изразходват за оборудва-
не. За цялостното завърш-
ване на общежитието ще 
са необходими общо над 
600 000 лв.

В НХГ „Димитър Доб-
рович“ се обучават сред-

но 120 ученици в три спе-
циалности – „Рекламна 
графика“, „Иконопис“ и 
„Художествена тъкан“. 
Гимназията е предпочита-
на традиционно от деца 
от Стара Загора, Ямбол, 
Котел, Нова Загора и др. По 
думите на директора на 

НХГ Александър Дойчинов, 
тя губи между 5 и 8 учени-
ци на година заради липса-
та на общежитие. Учебно-
то заведение, в което са 
се дипломирали над 1200 
художници, иконописци и 
дизайнери, е създадено пре-
ди близо 4 десетилетия.

С ресурс от 4 540 000 лв. ще 
бъдат рехабилитирани пано-
рамният път на Балчик, отсеч-
ката към местността Тузлата 
и обекти от уличната мрежа в 
крайморския град, съобщават 
от общината. Средствата 
са осигурени чрез партньор-
ски проект с град Мангалия по 
Програмата за трансгранич-

но сътрудничество INTERREG 
V-A „Румъния – България 2014 – 
2020“.

Предвижда се да бъдат въз-
становени пътната настилка, 
банкетите, отводняването в 
участък от 5520 м на панорам-
ната отсечка. Ще бъдат оси-
гурени нова хоризонтална 
маркировка и вертикална сиг-

Общинският съвет на Пле-
вен даде съгласие общината да 
кандидатства за привличане на 
финансови средства по проект 
„Красива България“ за ремонт 
на историческа сграда, съобщи 
пресцентърът на ОбС. Целта 
е да се осигури инвестиция за 
покрив и вътрешни фасадни 
стени на Център за работа 
с деца (ЦРД). Предложението 
ще бъде внесено по мярка „По-
добряване на обществената 
среда в населените места“. 

Община Плевен ще осигу-
ри като собствен финансов 

принос 55% от общия бюджет, 
което е не повече от 70 847 лв. 
Местната администрация 
разполага с готова проекто-
сметна документация на обща 
стойност 128 812 лв. 

По проект „Красива Бълга-
рия“ вече е направена фасадна 

реставрация и е подменена 
дограмата на тази сграда. На 
постройката, която се намира 
в градската градина, са поста-
вени две паметни плочи, които 
напомнят за нейното минало. 
Тя е била Винарско училище, в 
което от 1895 г. до 1898 г. е 
учил земеделският водач и дър-
жавник Александър Стамболий-
ски. Втората плоча припомня, 
че в сградата се е помещава-
ла Земеделската гимназия в 
Плевен, в която от 1946 г. до 
1950 г. е учил големият българ-
ски актьор Григор Вачков.

Зам.-министърът на околната среда и 
водите Николай Кънчев и председателят на 
парламентарната Комисия по околната сре-
да и водите Ивелина Василева участваха в 
официалното откриване на новоизградената 
инсталация за предварително третиране на 
смесени битови отпадъци на територията на 
Претоварна станция за отпадъци – Несебър 
в землището на с. Равда, местност Мерата. 

Съоръжението е разположено в две ха-

лета с обща площ 2160 кв. м. То е проекти-
рано и изградено по такъв начин, че да не се 
допуска замърсяване на околните простран-
ства с битови отпадъци. Към момента на 
инсталацията се обработват битовите 
отпадъци на община Несебър (около 40 000 
тона годишно). Капацитетът й обаче може 
да достигне до 120 000 т/г. при непрекъснат 
3-сменен режим на работа. Проектният ка-
пацитет на машините е 25 т/ч.

Направените инвестиции за изграждане 
на съоръжението и съпътстваща инфра-
структура са в размер на 5 млн. лв. 

Планирано е да се отделят всички видо-
ве рециклируеми материали – безцветни и 
цветни фолия (LDPE), смесена хартия, вел-
папе, РЕТ бутилки, HDPE, РР, стъкло, цветни 
и черни метали, както и фракции материали, 
подходящи за оползотворяване чрез различни 
технологии.

Първата копка направи Сливенският митрополит Йоаникий

Проектът на общежитието в НХГ „Димитър Добрович“ е на арх. Маргарита Козовска

Първият етап ще възлезе на 200 хил. лв.

БАЛЧИК

Велоалеята между Балчик 
и курортния комплекс „Албена“ 
ще бъде възстановена. Това съ-
общиха от местната админи-
страция в Балчик. Отсечката 
е в сервитута на общинския 
път, изградена е преди повече 
от трийсет години и има много 
компрометирани участъци. Про-
ектното предложение на община 
Балчик предвижда теренът да 

бъде разчистен от надвиснали 
клони на храсти и дървета, и в 
участъците, които ще бъдат 
рехабилитирани, да бъде поло-
жен асфалтобетон. Велоалеята 
отново ще бъде маркирана с боя 
с перли според стандарта, по-
сочват от общината.

За проекта ще се търси фи-
нансова подкрепа чрез Местна-
та инициативна група „Балчик – 

Генерал Тошево“ от Програмата 
за развитие на селските райони.

ЧЕЗ Разпределение из-
вършва стриктен контрол 
на процеса на отчитане на 
електромерите, съобщиха от 
компанията. От дружеството 
обясниха, че е въведен рулиращ 
принцип на отчитане, като 
се редуват трима различ-
ни отчетници в три поредни 
месеца, а служители на ЧЕЗ 
се сменят със служители на 
външна фирма. За да се намали 
възможността за субективна 
грешка, самото отчитане се 
извършва чрез мобилни тер-
минали. Съответно GPS коор-
динатите на електромера се 
снемат в момента на отчета. 

При съмнения за нередно-
сти в показанията проверя-
ващият прави снимка на елек-
тромера, която се съхранява 
директно в системата. Из-
вършва се и софтуерен кон-
трол още в момента на въвеж-
дане на данните. Въз основа на 
натрупаните данни за всеки 
обект системата изчислява 
очаквано потребление със за-
ложен процент на отклонение. 
Когато отчетникът въведе 
показанията на преносимия 
терминал и отклонението се 
окаже по-голямо, терминалът 
издава звуков сигнал и се поя-
вява системно съобщение. 

След софтуерния контрол 
се извършва и ръчна проверка 
в така наречения валидиращ 
център. Всички показания, кои-
то са извън зададеното откло-
нение, се блокират и трябва да 
бъдат деблокирани ръчно. Това 
се прави от служителите във 

валидиращия център на база-
та на анализ на потребление-
то, на снимки от отчетите 
или на повторни проверки на 
място. Друг метод за контрол 
е извършването на проверки 
на случаен принцип на място. 
По-късно контрол се осъщест-
вява и от снабдителното дру-
жество, като там се блоки-
рат автоматично фактури с 
високи стойности и се правят 
анализи на предходни периоди, 
а при нужда данните се връ-
щат в ЧЕЗ Разпределение за 
нови проверки.

„Системата не е прос-
та и е създадена така, че да 
гарантира сигурността на 
клиентите. Човешка грешка 
винаги е възможна, но ние сме 
разработили достатъчно си-
гурни механизми за контрол“, 
каза Илиян Мутафчиев, дирек-
тор „Мерене и управление на 
данните“ в „ЧЕЗ Разпределение 
България”.

„За да гарантира сигурен 
отчет, компанията се съо-
брази с 31-дневния период на 
отчитане и по време на праз-
ниците. Компанията си нала-
га този срок и стриктно го 
спазва, като служителите на 
дружеството работиха при 
сложни метеорологични усло-
вия, както и през почивните 
дни. Всеки един отчетник е 
контролиран чрез GPS систе-
ма дали посещава конкретни-
те обекти, които са част от 
ангажиментите му в опреде-
ления ден“, уточняват още от 
„ЧЕЗ Разпределение България”.

нализация. Ремонтните работи 
ще обхванат и пътя с дължина 
1913 м към местността с лечеб-
на кал. 

В рамките на проекта ще 
бъдат рехабилитирани и площад 
„Рибарски“ и участъци от край-
брежните улици „Приморска“ и 
„Черно море“.

Общината вече обяви об-
ществена поръчка за строител-
ните дейности. Офертите на 
кандидатите ще бъдат отворе-
ни на 29 януари.
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Проф. д-р инж. Петър Павлов, преподавател в Хидротехническия факултет на УАСГ:

Георги Сотиров

Проф. Павлов, каква 

е причината да бъде раз-

работено проектното 

предложение „Изграждане 

и развитие на Център за 

компетентност по се-

измично инженерство“, 

което беше подадено по 

Оперативна програма 

„Наука и образование за 

интелигентен растеж“ 

(ОП НОИР)? Водеща ор-

ганизация по проекта е 

Университетът по архи-

тектура, строителство 

и геодезия (УАСГ).

През последните години 
усилията на научните сре-
ди в България бяха насочени 
към усвояване на европей-
ски средства по Приори-
тетна ос 1 на ОП НОИР, за 
която отговаря Министер-
ството на образованието 
и науката (МОН). Разрабо-
тени бяха качествени про-
ектни предложения по про-
цедурите за центрове за 
върхови постижения (ЦВП) 
и центрове за компетент-
ност (ЦК). Най-високо оце-
нените предложения бяха 
одобрени и получиха фи-
нансиране. Очаква се към 
края на програмния период 
в България да има 4 рабо-
тещи ЦВП и 9 ЦК. 

УАСГ, като водеща на-
учна организация по научно 
направление 5.7 „Архитек-
тура, строителство и ге-
одезия“, също не остана 
настрана от тази кампа-
ния, а нашето мнение за 
проектното предложение 
бе, че то притежава някои 
впечатляващи като коли-
чество и качество показа-
тели. Ще започна с това, 
че става дума за една из-
ключително важна за об-
ществото тема. Тя беше 
разработена от много 
добре подбран консорциум 
от 16 партньорски органи-
зации, включващ държав-
ни и частни висши учебни 
заведения, институти от 
БАН, международни научни 
партньорски организации 
от Гърция, Италия, Герма-
ния, четири бизнес органи-
зации. Към това ще допъл-
ня и един надежден като 
качество и количество на-
учен екип, включващ акаде-
мици, големи доктори, пре-
подаватели, докторанти, 
пост докторанти, студен-
ти, международни учени, 21 
представители на бизнеса 
и др., които съвместно 
разработиха проекти, на-
сочени в различните аспе-
кти на сеизмичното инже-
нерство.

Не мога да не спомена 
и моите колеги и съмишле-
ници, с които в продълже-
ние на 2 години влагахме 
време и сили за разработ-
ването на този проект. 
Позволете ми да отбележа 
приноса на проф. Димитър 
Кисляков, проф. Йордан Ми-
лев, проф. Владимир Кос-
тов, проф. Здравко Бонев, 

доц. Цветан Георгиев, доц. 
Михаела Кутева, доц. Пе-
тър Христов, доц. Методи 
Андреев, проф. Васил Кър-
джиев, инж. Огнян Ганчев и 
г-жа Сия Христова. Всич-
ко това се извършваше с 
подкрепата, помощта и 
стратегическата визия 
на нашия ректор, проф. 
Иван Марков, и неговите 
заместници проф. Вале-
ри Иванов, проф. Славейко 
Господинов и проф. Стойо 
Тодоров.

Получи ли финансиране 

проектното предложение 

от ОП НОИР? 

То бе оценено високо 
като качество от оце-
нителната комисия. За 
съжаление, оценката по 
последната група крите-
рии – научен потенциал на 
кандидатстващия консор-
циум, бе ниска. Така край-
ната комплексна оценка бе 
по-малка от минималната, 
предвидена за одобрение. 
Академичните ръковод-
ства на УАСГ и на парт-
ньорските организации 
бяха изненадани от факта, 
че научният потенциал на 

консорциума е получил по-
малко от една четвърт 
от максималната оценка. 
В момента университе-
тът обжалва решението 
на Управляващия орган на 
ОП НОИР за отказ на фи-
нансиране. Делото бе спе-
челено на първа инстанция: 
Административен съд – 
град София. Решението на 
съда е цялостна преоценка 
на проектното предло-
жение поради допуснати 
съществени нередности 
по време на оценителния 
процес. В момента делото 
е на втора, последна ин-
станция – Върховен адми-
нистративен съд. 

Независимо от изхода 

на делото и от евентуал-
ната нова оценка, акаде-
мичното ръководство на 
УАСГ и екипът, подготвил 
проекта, отчете грешки-
те, които са допуснати, 
и реши да се търсят ал-
тернативни методи за фи-
нансиране на заложените 
за изпълнение намерения. 
Те бяха подкрепени, вклю-
чително и финансово, от 
МОН. Така се стигна до 
идеята в структурата на 
УАСГ да се създаде Нацио-
нален център по сеизмич-
но инженерство (НЦСИ). 
Дейността му ще бъде 
свързана с изпълнение на 
заложените в проектно-
то предложение основни 

задачи. Той се създава с 
мисията да се превърне в 
национално значим инсти-
тут, част от УАСГ, който 
ще работи за прогресивно 
намаляване на сеизмич-
ния риск чрез увеличаване 
на националното знание 
и опит в областта на се-
измичното инженерство, 
необходими за изграждане 
и осигуряване на устойчи-
ва застроена среда. Тук е 
мястото да се отбележи, 
че България е единстве-
ната от големите стра-
ни на сеизмично активния 
Балканския полуостров, в 
която няма построен спе-
циализиран лабораторен 
комплекс за изследване на 
конструкции, подложени на 
сеизмични въздействия.

В творческите ни на-
мерения влиза още спо-
делянето на знания и 
компетентност и популя-
ризиране на дейността на 
НЦСИ чрез организиране на 
специализирани семинари, 
електронни издания и ди-
гитална свързаност със 
заинтересовани организа-
ции и специалисти, както 
и изготвяне на експертизи 
и предписания за оценка на 
техническото състояние и 
сеизмичната осигуреност 
на сгради, съоръжения и 
земна основа. 

Кои са най-важните 

дейности, които пред-

стои да се реализират?

Приоритет в научно-
изследователската ни 
работа е поетапното ре-
ализиране на научния план, 
заложен в проектното 
предложение „Изграждане 
и развитие на Център за 
компетентност по сеиз-
мично инженерство“. Някои 
от научните проекти каса-
ят изключително важни за 
обществото нерешени и 
задълбочаващи се пробле-
ми в областта на сеиз-
мичната осигуреност на 
сгради и съоръжения. Най-
важните проекти, за които 

се търсят и алтернативни 
начини на финансиране, са: 
„Предпазване на памет-
ниците на културата и 
културно-историческото 
наследство от повреди 
при силни земетресения 
чрез сеизмично изолира-
щи системи”, „Намаляване 
сеизмичната уязвимост 
на съществуващи мосто-
ви конструкции”, „Анали-
тично, числено и експери-
ментално изследване на 
поведението на връзките 
в едропанелни сгради при 
сеизмично въздействие”, 
„Числен и тестов анализ 
на сеизмичното поведение 
на неинженерни строител-
ни конструкции”, „Сеизмич-
на осигуреност на обекти 
от социалната и образо-
вателната инфраструк-
тура – училища, детски 
градини, социални домове 
и др.”, „Еврокод 8 – актуал-
ни проблеми и хоризонти за 
развитие”. Разработен е и 
технически проект на „Из-
следователски център по 
сеизмично инженерство“ за 
разполагане на съвременно 
shaking table оборудване за 
експериментално изслед-
ване на мащабни модели на 
конструкции на сеизмични 
въздействия. 

Благодарение на отпус-
натата целева субсидия 
от МОН във вид на капита-
лови разходи бе поставено 
началото на изграждането 
на подходяща материална 
база. Извършваме ремонт, 
офис оборудване и дигита-
лизация на администра-
тивно-информационния и 
на научния център. За вре-
менен експериментален 
център ще ползваме една 
от големите лаборатории 
в УАСГ. В нея могат да се 
провеждат експерименти 
в областта на сеизмично-
то инженерство с малки 
мащабни модели на кон-
струкции или възли от кон-
струкции. 

За провеждане на екс-
перименти със специализи-
рано shaking table оборудва-
не предстои сключване на 
меморандуми с универси-
тети, които имат подобно 
– в Гърция, Румъния, Маке-
дония и Италия.

В централното фоайе 
на УАСГ оформяме и диги-
тална информационна точ-
ка и съответното облачно 
пространство за нуждите 
на потребителите на услу-
гите на НЦСИ – студенти, 
докторанти, специализан-
ти, научни работници, ин-
женери и др. Постепенно 
оборудваме и мобилна ла-
боратория с необходимите 
акселерометри, сигнални 
станции, скенери, бето-
носкопи, термокамери, ви-
деокамери, дронове и не-
обходимата съпътстваща 
техника. За извършването 
на мобилни изследвания се 
приспособява и подходящ 
микробус от автопарка на 
УАСГ. 

Проф. д-р инж. Петър Павлов е преподавател в 

Хидротехническия факултет на Университета по 

архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), катедра 

„Техническа механика”, директор на Центъра за електронно 

и следдипломно обучение и ръководител на работна група, 

създаваща Национален център по сеизмично инженерство. 

Той е завършил ВИАС (сега УАСГ) през 1986 г. с квалификация 

магистър-инженер по „Промишлено и гражданско 

строителство”, профил „Конструкции”. Година по-

късно се дипломира и във ВМЕИ „Ленин“ (сега Технически 

университет) с инженерна специалност по „Приложна 

математика”. През 1999 г. във ВВТУ „Т. Каблешков" (сега 

ВТУ) става доктор по н.с. 02-15-08 „Динамика, якост 

и надеждност на машините, уредите, апаратите и 

системите“.

Снимки авторът
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Превод Радостина Иванова

The topic of the international conference, which is held in partnership with the „Stroitel“ 
Newspaper, will be „European solidarity in the EU investment policy, implemented in Bulgaria“ 

Iskra Minaylova, Chair of the Committee on Regional Development of the European Parliament: 

Krasen Kralev, Minister of Youth and Sports: Eng. Hristo Dimitrov, Managing director of „Planex” EOOD, deputy chairman 

of the MB of BCC and Chairman of the BCC’s Regional Office – Varna:

For a fifth consecutive year the 
Bulgarian Construction Chamber 
(BCC) and the Chair of the Commit-
tee on Regional Development (REGI) 
of the European Parliament (EP) Iskra 
Mihaylova, in partnership with „Stroitel“ 
Newspaper organise an International 
conference. The topic of this year's 
event is „European solidarity in the 
EU investment policy, implemented in 
Bulgaria“. The forum will take place on 
March 15th in the „Sofia Hotel Balkan“.

The purpose of this conference is 
to present the results of the EU invest-
ment policy implemented in Bulgaria 
through the construction industry and to 
enable the business to get acquainted 
with the vision for the development of 
the Cohesion Policy' of the European 
Union 2021-2027, as well as with the 

new funding opportunities. Representa-
tives of the EP, the EC, the European In-
vestment Bank, the European Bank for 
Reconstruction and Development, the 
European Construction Industry Feder-
ation (FIEC), members of Parliament, 
ministers, mayors, BCC members, rep-
resentatives of academic circles and 
business organizations are invited to 
participate in the forum.

„I am very glad that we succeeded 
together with BCC to effectively use our 
good cooperation and partnership and 
to organise annually, from 2015 up to 
now, such a sign-event. It has always 
been devoted to significantly impor-
tant topics, which affect the construc-
tion Branch in Bulgaria as well. I hope 
that in 2019 we will be again up to the 
standard, and together with BCC and 

our permanent partner 
in the organization of 
our initiatives - „Stroi-
tel“ Newspaper, we will 
discuss, on one hand - 
the contribution of the 
construction industry 
to the materialization 
and realization of the 
European solidarity on 
the territory of Bulgaria, 
and on the other - the 
opportunities in the fu-
ture.“ This is what the 
Chair of the REGI of 
the European Parlia-
ment (EP) Iskra Mihay-
lova said in a special 
interview for „Stroitel“ 
Newspaper.

The builders materialise the idea of European solidarity in Bulgaria

2019 is going to be more dynamic, more challenging 
and more interesting in respect to „OPTTI 2014 – 2020”

Dear Mrs. Mihaylova, let in the 

beginning of 2019 to start with a 

wishing to our readers – builders 

of the modern Bulgaria and their 

teams, families and partners?

First of all – thank you for the 
invitation! This is a wonderful begin-
ning of 2019, which I believe will be 
successful year for all builders and 
their families, for their partners, for 
those, who rely on them. I would 
wish a good health, projects that 
bring satisfaction, good understand-
ing and respect from the society for 
the work of builders in 2019. There 
are traditions in Bulgaria in this re-
spect. We are one of the few coun-
tries, where the Day of the Builder 
is celebrated. On Dimitrovden (St. 
Demetrius Day), the builders used 
to return to their homes and to 

celebrate after being 
strenuously working 
during the entire sum-
mer. But nowadays they 
are being working dur-
ing the entire year and 
are creating a product 
that is the basis of our 
country's development. 
In connection with my 
work, I would say that 
the builders in Bulgaria 
material ize the idea 
of European solidar-
ity, they give it shape, 
value, contribute to the 
development of our 
country. Let them be 
alive and healthy!

How would you de-

scribe 2018 in the context of the 

Committee on Regional Devel-

opment (REGI) of the European 

Parliament (EP), and which were 

the most important areas in your 

work, how would you evaluate the 

past year?

For the Committee on Regional 
Development of the European Par-
liament the 2018 was a strenuous 
year, during which our work was 
devoted to a major task of preserv-
ing cohesion policy as a core EU 
policy. At the beginning of 2018, 
we have held a series of important 
meetings with EC Representatives 
- the Commissioner responsible for 
the budget, the Vice-Presidents of 
the European Commission, and with 
them we discussed the opportuni-
ties for Cohesion Policy after 2020. 

We have been organizing special-
ised extraordinary meetings of our 
Committee, inviting all European 
non-governmental organizations 
that bring together local and region-
al authorities, so that we hear their 
voice and their vision of what the 
EU's regional policy should be af-
ter 2020. In early May we received 
the proposal for the EC Multiannual 
Financial Framework after 2020. 
On 29 May arrived the proposal 
for the cohesion policy package 
- for the organization of the new 
regional development funds, the 
Cohesion Fund, the Social Fund 
and everything we associate the 
EC' investment policy with. We have 
also started working hard on Parlia-
ment's legislative initiative on these 
proposals of the EC.

Minister Kralev, 2018 was quite suc-

cessful year in respect to developing 

the sports infrastructure in our country. 

What are the most important projects 

that have been implemented over the 

past year?

We have been working very hard in 
this direction during the past few years, 
and not only in building of big projects, 
but also in reconstructing existing train-
ing halls. The hosting of competitions of 
a highest level brings very positive atti-
tude to Bulgaria. It is important, however, 
to provide spaces with good facilities for 
athletes to train. I am most happy with the 
Winter Sports Palace project, because we 
managed to realise it with funds in times 

less than the envisaged ones. This repair 
is very important for the preparation of our 
athletes in the winter sports. Our ambition 
is to ensure availability of budget contrib-
uting the icing there to be ensured dur-
ing the entire the year. Because one can 
not train these athletes for only 6 months, 
as like in track-and-field athletics one 
can not train them only in the summer. 
Since we did not have enough premises 
for training after we discovered the Arena 
ASICS, we put a lot of effort into the re-
construction of the Winter Sports Palace. 

What you would be your wishing to 

Bulgarian sportsmen and sportswom-

en, as well as to all sporting figures, for 

the new 2019 year?

I want to wish Bulgarian sportsmen 
and sportswomen a good healt and a 
good luck, because for each sportperson 
this is of most importance. To all our com-
patriots my wishing is they to be healthy, 
very happy, to have love in their families, 
to be positive and not to stop believing in 
ourselves. We should not be so skepti-
cal about our own skills. We have held 
the presidency of the Council of the EU 
in a wonderful way. I am convinced that 
Bulgarians can and will continue to man-
age well!

The total budget of the „Trans-
port and Transport Infrastructure 
2014 – 2020” Operational Pro-
gramme (OPTTI)  for the program-
ming period 2014 – 2020 amounts 
at BGN 3 691 799 790,72, where 
the funding coming from the EU is 
BGN 3 138 029 816,24 and the size 
of the national co-funding is BGN 
553 769 974,48. The official data, 
provided by the OPTTI Managing Au-
thority, about financial implementation 
of the Operational Programme shows 
that at the end of 2018 the amount of 
the contracted under „OPTTI 2014 – 

2020” funds is 82,75%, where 27,97% 
are the paid ones, and the share of 
agreements signed with contractors 
is 41% from the total budget of the 
financial grant (FG). As indicated by 
the MA, in respect to the set up sys-
tems and the established clear pro-
cedures, the process of verification of 
the expenditures made, is going on in 
parallel with the payments. The certi-
fied amounts, as per the end of 2018, 
are amounting at 22%.

It has been specified by the Man-
aging Authority, that according to the 
arrangements for automatic decom-

mitment from the budget (known as 
the n+3 rule), there is no risk to loose 
funds under the „OPTTI 2014 – 2020”, 
as the targeted value per 2018 – certi-
fied amounts summary per two funds 
(Structural and Cohesion), had been 
achieved yet in the beginning of the 
past year. „The results achieved rep-
resent also a basis for assessment for 
the implementation of the indicators 
of the 2018 implementation frame-
work, which is to be made in 2019”, 
complemented the MA. 

Eng. Dimitrov, how do you eval-

uate the prize you received during 

the traditional Ball on the Day 

of the Builder?

First of all, this is an im-
portant recognition for me 
and my team. The ranking 
is determined by financial 
indicators, but we all know 
that behind the data from the 
annual reports are good pro-
fessionals who daily put their 

efforts and passion in their work. I 
am glad that for another year we 

managed to prove that we are do-
ing well. This award is a result from 
our constant commitment to imple-
menting company rules and proce-
dures, from our approach to strictly 
observe the quality of construction 
and assembly activities, from the 
use of innovative technologies, and 
the search for better technical solu-
tions. We appreciate the confidence 
and authority that such award brings 
to its holder.

In the early autumn we might open the 
„Arena Burgas”

Construction is my vocation 
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Bulgarian Construction Chamber 
and Mrs. Iskra Mihaylova, Chair of the Committee 

on Regional Development of the European Parliament,

ORGANISE FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE

ИЗДАН И Е  Н А  КА М АРАТА  Н А  СТ РО И ТЕ ЛИ ТЕ  В  Б ЪЛГАРИ Яwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg

Why to be our partner:

 Presentation of your company to the proper audience - ministers, 
directors of managing authorities, mayors, potential business partners

 Promotion of your products and services
 Opportunities to expand your business contact list

We offer you the following partnership packages:

European solidarity in the EU investment policy, 
implemented in Bulgaria

GOLD PARTNER  

Logo of your company on the event’s advertising wall 

Opportunity of exposition of 2 roll-up banners

Placing an advertising stand in the lobby in front of the hall

Advertisement in „Stroitel“ Newspaper – 2 pages

Display of video ad before the beginning of conference

Price: BGN 5000 excluding VAT

PLATINUM PARTNER   

Logo of your company on the event's advertising wall

Production of vinyl and its installation on the wall in the hall 
(only 4 positions available)

Opportunity of exposition of 2 roll-up banners

Placing an advertising stand in the lobby in front of the hall

Advertisement in „Stroitel“ Newspaper – 2 pages

Display of video ad before the beginning of conference

Filming a video-interview up to 3 min, that will be included in an 
event’s video-presentation 
Price:  BGN 7500  excluding VAT

SILVER PARTNER  

Logo of your company on the event’s advertising wall 
Opportunity  of exposition of 1 roll-up banner
Advertisement in „Stroitel“ Newspaper – 1 page 

Price: BGN 3000 excluding VAT

BRONZE PARTNER  

Logo of your company on the event’s advertising wall 
Advertisement in „Stroitel“ Newspaper – 1/2  page

Price: BGN 2000 excluding VAT

BG20102

„Stroitel Newspaper“ EAD is certified 
with ISO 20121 Event sustainability 

management systems by Bureau 
Veritas Certification.

WE INVITE YOU TO PARTNER WITH US

Contact persons: 0888 55 39 50 – Reneta Nikolova 

          0884 20 22 57 – Kaloyan Stanchev

 news.stroitel@gmail.com

Deadline for submitting notices of participation: 6 March 2019
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Центърът по природни науки и предприемачество в I ОУ „Н. Й. Вапцаров“ е изключение, което трябва да стане норма
Елица Илчева

В София има няколко 
примера на помещения за 
образователни цели с нес-
тандартен, оригинален и 
креативен дизайн, които 
подсказват, че и у нас са 
осъзнати възможностите 
с пространствата да се 
въздейства положително 
на учебния процес. Натък-
нахме се на такова и в мал-
ка община в Северозападна 
България. Първо основно 
училище „Н. Й. Вапцаров“ в 
Берковица е номинирано в 
годишните награди за ар-
хитектура WhATA Awards 
с новооткрития си Цен-
тър по природни науки и 
предприемачество. Плат-
формата за архитектур-
на критика и публицисти-
ка отличава проекти от 
2010 г., като номинациите 
и призовете на журито се 
определят от WhATA, а от-
личията се избират от пуб-
ликата с онлайн гласуване 
до 31 януари. Победители-
те ще станат ясни на 15 
февруари. 

Берковското училище е 
номинирано в категорията 
„Нормалност на годината 
– малките добри изключе-
ния, които се надяваме да 
станат норма”. На офици-
алния сайт на наградите 
обосновават избора на 
проекта така: „Центърът 
за природни науки и пре-
дприемачество в I ОУ „Н. Й. 
Вапцаров“ дава на децата 
люлки в коридорите, стран-
ни шкафове, добър графичен 
дизайн и удачен подбор на 
цветове и материали. Все 

неща, които да възпита-
ват много повече от еле-
ментарната PVC дограма 
и зле подбраните цветове 
и мебели в масово ремонти-
раните български училища“.

От училищното ръ-
ководство споделят, че 
идеята за интериора е на 
самите деца, които я пред-
ставили в свои рисунки. Из-
пълнението е на младите 
архитекти от студио „Лу-
сио“. Проектът е завършен 
миналото лято и официално 
открит през октомври. 

Необичайната учебна среда 

се доближава до реалния 

живот

Пространството е раз-
пределено в 4 основни зони 
– експериментариум с лабо-

раторен остров и маса за 
събрания, преходна зона с 
животни и растения, каби-
нет за предприемачество и 
обучения, и зона за отдих в 
коридора, обединяваща ос-
таналите три зони. За да 
се преплете всичко на ниво 
функционално зониране, 
дизайнерите заменили съ-
ществуващите преградни 

стени между лаборатори-
ята и кабинетната част 
със стъклена нагъваща се 
преграда. Създали и много-
функционална стена тип 
„пчелна пита“, която всъщ-
ност има различни прояв-
ления.

Материалите, цвето-
вете, както и формата на 
питите са вдъхновени от 

тези, вече използвани в 
главното фоайе на учили-
щето – така се осигурява 
продължение на дизайна и 
еднородност на простран-
ството. В същото време 
се добавя допълнителна 
функционалност в нова-
та дебелина на стената, 
която вече се използва за 
съхранение на материали, 
модулни мебели, както и 
за наблюдение на животни 
(папагали, хамстери, гу-
щери, рибки) и растения. 
Отворите са прозрачни, 
така че освен за наблюде-
ние на животни, служат и 
за визуален контакт между 
пространствата, които 
изобилстват от компютри, 
има лабораторен остров, 
аквариум, терариум, къто-
ве за отдих. 

Чиновете са заменени с 

модулни маси, които лесно 

могат да променят форма-

та си 

или да бъдат приби-
рани в шкафовете, за да 
освободят място за игра. 
Черна дъска няма, а да се 
пише и рисува може по 
стените, обработени със 
специална боя. В междуча-
сията децата могат да 
сядат на меки възглавни-
ци, пуфове или да се люле-
ят в люлки.

Центърът по природни 
науки и предприемачество 
става факт след няколкого-
дишни усилия от страна на 
ръководството на I ОУ „Н. 
Й. Вапцаров“ в Берковица. 
Изграден е в едно от крила-
та на училището с финан-
совата помощ на Фондация 
„Америка за България“, Об-
щина Берковица и волното 
спомоществователство на 
цялата берковска общест-
веност.

„Интериорът възпитава”, 
твърдят младите архитекти от 
студио „Лусио”. Те работят за 
това възпитание на най-подходя-
щите места – в училища и дет-
ски градини, опитвайки се да съз-
дадат креативни пространства, 
в които не е изпълнен просто 
един ремонт или качествена ди-
зайнерска промяна, а е постигна-
то провокиращо мисленето обно-
вяване на интериора. Арх. Мария 
Стайнова и арх. Виолетка Славо-
ва освен основатели на „Лусио“, 
са и преподаватели по дизайн ми-
слене. Те поставят в основата на 
работата си нуждите на хората 
и внимателното проучване. 

Двете млади жени се позна-
ват още отпреди университета, 
от уроците си по рисуване, и ви-
наги са били на „един акъл”. Лети 

Така изглеждат малките 

добри изключения в I ОУ  

„Н. Й. Вапцаров“ в Берковица

завършва Politecnico di Milano в Ита-
лия, а Мария – Университета по архи-
тектура, строителство и геодезия у 
нас, но стажува в Холандия. Не след 
дълго и двете се оказват обратно в 
родината, а когато Фондация „Америка 
за България“ обявява конкурс за млади 
архитекти с проекти на иновативна 
учебна среда на тема „Училища на бъ-
дещето”, двете създават екип и пе-
челят. 

Казват, че различното в работата 
им е това, че влагат методи като ди-
зайн мислене, което поставя хората в 
центъра на всеки продукт или услуга, 
за да може тя да е истински смислена 
за своите ползватели, и participatory 
design, което означава, че преди да 
пристъпят към решения за определен 
дизайн, изучават подробно на кого и 
как влияе той и дали е дефиниран пра-
вилно. 

Младите жени вярват, че прос-
транството може да отключва ес-
тествената креативност и да извли-
ча най-доброто у хората, a училището 
е мястото, където тази закономер-
ност е с най-силен ефект и е най-смис-
лена. Казват, че най-трудното нещо, с 
което са се сблъсквали, е работата с 
хора, които не познават, но в крайна 
сметка трябва да се постигнат резул-
тати до определен краен срок.

Арх. Мария 

Стайнова и 

арх. Виолетка 

Славова 

създали 

студио „Лусио“ 

с вярата, 

че околната 

среда 

отключва 

естествената 

креативност  

у хората
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Организационният комитет 
на Катар за Световното първен-
ство по футбол през 2022 г. раз-
кри с впечатляваща мултимедийна 
презентация дизайна на основния 
стадион за шампионата. Съоръже-
нието ще е с капацитет за 80 000 
души. Местоположението му е в 
град Лусаил, който се строи на 
15 км северно от центъра на сто-
лицата Доха. Районът някога е бил 
дом на основателя на съвременен 
Катар шейх Джасим бин Мохамед 
ал Тани. 

Проектът на стадиона, който 
ще носи името на града, където се 
намира, е на британското архите-
ктурно студио Foster + Partners. Ди-
зайнът на съоръжението е повлиян 
от арабската култура, по-точно 

от златни съдове с овална форма 
и красиви декорации.

Строежът на „Лусаил“ започна 
през 2017 г. и се планира да завър-
ши през 2020 г. Очаква се на него 
да се играе откриващият мач. 
Любопитно е, че след края на Све-
товното част от съоръжението 
ще бъде демонтирана и то ще се 
трансформира в няколко спортни 
обекта, здравни заведения, учили-
ща, кафенета и магазини.

Досега само един от стади-
оните за Мондиал 2022 е напълно 
готов. Това е „Халифа“ в Доха с 
капацитет от 40 000 места. Тази 
година трябва да бъдат завършени 
още два. 

Световното първенство по 
футбол в Катар ще е първият 
шампионат на планетата, който 
ще се проведе през зимата – от  
21 ноември до 18 декември.

Съоръжението ще е с капацитет за 80 000 души

Premier Inn Edinburgh Park hotel 
в Шотландия започна тестовете 
на 100-киловатова литиево-йонна 
батерия, с която иска да подпо-
могне захранването на сградата 
и да управлява по-добре енергий-
ното потребление на своите 200 
стаи. Това е първият хотел в Обе-
диненото кралство, който ще из-
ползва подобен метод на захранване. Той е собственост на гиганта 
в областта на настаняването Whitbread, който притежава и марки 
като Beefeater и Brewers Fayre.

Литиево-йонната батерия ще се зарежда от националната елек-
трическа мрежа извън пиковите часове. Тя тежи около 5 тона и са й 
нужни около 2 часа, за да се зареди напълно. След това тя ще осигу-
рява цялостно захранване на хотела в продължение на около 3 часа. 
Очаква се инсталацията да спести на хотела 25 345 долара годишно 
от сметки за електричество. Ако изпитанието се окаже успешно, 
технологията може да бъде въведена и в други обекти на Premier Inn.

 „Батериите са ежедневни предмети, по-често свързани със за-
хранването на малки домакински стоки като дистанционното уп-
равление на телевизора, така че е невероятно вълнуващо да пуснем 
първия във Великобритания захранван от батерия хотел – иновация, 
която ще спести пари, ще гарантира сигурността на доставките 
и ще подкрепи прехода към по-гъвкава мрежа“, е заявил Сиан Хатън 
от Whitbread. 

Хотелът в Единбург неслучайно е избран да изпробва батерия-
та. Причината е, че Шотландия е голям производител на енергия 
от възобновяеми източници като вятърната, която може да бъде 
нестабилна.

Лондонските дизайнери Роуан 
Минкли и Робърт Никол, както и на-
учният изследовател Грег Купър, са 
разработили нов строителен мате-
риал от картофени обелки. Тази нова-
торска идея е свободна от токсични 
смоли, химикали и е без формалдехид. Минкли, Никол и Купър искали да 
решат едновременно два проблема – със строителните и с хранителните 
отпадъци. Резултатът е устойчив заместител на дървесината. 

Изобретателите са обяснили, че обелките първо се прекарват през 
различни процеси за усъвършенстване, за да се създаде свързващо веще-
ство. След това тази смес се нанася върху влакна като бамбук, бирен 
хмел и рециклирано дърво.

После екипът формира „картофената дъска“ чрез топлинно пресоване 
на композита в лист, който може да бъде преработен в различни проду-
кти, като мебели и строителни материали. След като тези продукти 
достигнат края на своя живот, те могат да бъдат биоразградени в тор.

Технологичните подробности за създаването на дъските не са опове-
стени. Минкли и Никол са разкрили само това, че процесът на пресоване 
имитира условията, открити в производството на MDF (дървесновлак-
нести плоскости със средна плътност), но заместват смоли на базата на 
формалдехид с биоразградими свързващи вещества, получени от отпадъци.

От началото на 2019 г. веригата от истори-
чески хотели в Испания – Paradores, премина към 
използване на „зелена“ енергия, давайки пример на 
туристическата индустрия в останалата част от 
страната. Основана през 1928 г., Paradores разпо-
лага с над 10 000 хотелски стаи и в нея работят 
повече от 4000 служители. Много от имотите на 
веригата са в близост до националните паркове и 
биосферните резервати на страната.

Компанията е сключила договор с испанския ги-
гант Endesa, за да гарантира, че цялата електро-
енергия, използвана в хотелите, ще се добива само 
от „зелени” източници. Нововъведението е в сила от 
1 януари, като Paradores няма да спре използването 
на природен газ.

„Ние подкрепяме устойчивия туризъм във всеки 

смисъл на думата. Нещо повече – като публично дру-
жество ние искаме да дадем пример за инвестиции, 
които насърчават енергоспестяването и отговор-
ното потребление“, е заявил Оскар Лопес Агеда, соб-
ственик на Paradores.

Хотелската управа има амбициозен план за въ-
веждане и на нови възобновяеми енергийни източни-
ци, като биомаса, слънчева и геотермална енергия.

В столицата на Норвегия – Осло ще бъде по-
строена метростанция, с дизайн, наподобяващ 
формите на ледници, по проект на Zaha Hadid 
Architects и A-lab. Тя ще е част от новата линия 
„Форнебюбанен“, която ще свърже центъра на 
Осло с полуостров Форнебю на югозапад. Станци-
ята ще е една от общо 6-те за линията от 8 км. 
Тя ще е крайна, като ще бъде и операционна база. 

Дизайнът на обекта се асоциира със следи-
те, оставяни от ледниците, от потоците ледена 
вода, от ветровете. Формата и площта, на коя-
то ще се простира станцията, символизират и 
човешкия поток. Подстъпите към нея ще са два 
– кръгъл и правоъгълен. Таваните ще могат да 

В края на 2018 г. най-големият музей на съвременно-
то африканско изкуство Zeitz MOCAA бе обявен за най-
добрата сграда в света в категорията „Старо – ново“. 
Наградата е на Световния архитектурен фестивал, на 
който се отличават най-впечатляващите постижения в 
архитектурата и интериорния дизайн. 

Музеят Zeitz MOCAA се намира в бивш силоз в юж-
ноафриканския град Кейптаун. Проектът за ефект-
ната трансформация е на лондонското Heatherwick 
Studio. Силозът е построен през 1920 г. и е функцио-
нирал до 1999 г. По-късно в него са обособени 80 зали 
за експозиции с обща площ 6000 кв. м. Особеностите 
на конструкцията и голямата й височина са били пред-
поставката за създаването на най-ефектния архитек-
турен елемент в музея – атриума. Той е висок 27 м и 
заема обем от 4600 куб. м. Стените на корпуса на 
сградата, които са били с дебелина 170 мм, са укрепени 
до 420 мм. 

променят цвета си според часа от денонощието. 
Строителството на линия „Форнебюбанен“ 

трябва да се извърши в периода 2020 – 2025 г.
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11-ото издание на фес-
тивала за кино от Близкия 
изток, Централна Азия 
и Северна Африка Sofia 
MENAR бе открито с ли-
ванския хит „Оскърбле-
ние“, който е с номинация 
за „Оскар“ в категорията 
за най-добър чуждоезичен 
филм, а изпълнителят на 
главната роля Камел Ел 
Баша спечели купа „Волпи“ 
за най-добър актьор от 
фестивала във Венеция.

Sofia MENAR старти-
ра на 15 януари и ще про-
дължи до края на месеца 
в салоните на Дома на 
киното, Културен център 
G8, „Евро Синема“ и Чешки 
център – София. По вре-
ме на форума зрителите 
ще имат възможността 
да видят над 40 преми-

ерни заглавия, както и 
множество съпътстващи 
събития, като музикални 
изпълнения, презентации, 
изложби, премиери на кни-
ги и лекции.

Суперпродукцията на 
Казахстан „Да пееш в Па-
риж”, отличена с първа на-
града и с тази на журито 

от Hollywood Film Festival, 
е друг от акцентите в 
програмата. Лентата ни 
потапя във вълнуващата 
история на младия казах-
ски певец Амре Кашаубаев, 
който заминава за Париж 
през 1925 г., за да участва 
в международен конкурс, 
запознава се с легендар-
ния Джордж Гершуин и се 
гмурва в един живот, на-
пълно различен от съвет-
ската действителност.

Носителката на „Сре-
бърна мечка“ Сарех Баят 
(„Раздяла“ на Асгар Фар-
хади) ще може да видим в 
един от иранските шедьо-
ври тази година – „Тъмна-
та стая“, под режисурата 
на Рухолах Хеджази, чийто 
филм „Споделените съдби 
на семейства Махмуди“ 
беше сред фаворитите на 
зрителите на Sofia MENAR 
преди 3 години. Красива 

еманципирана жена на 
средна възраст, значи-
телно по-млад съпруг и 
една семейна тайна, коя-
то ще извади на бял свят 
проблемите, таящи се в 
перфектно обзаведения 
дом на края на града.

Фани Ардан е звездата 
в новия филм на Надир Мо-
кнеш „Татко Лола“. Исто-
рията следва живота на 
Зинедин, който се съвзема, 
след като ненадейно губи 
майка си и в душата му 
зейва огромна празнина. 
Баща му ги е изоставил, 
когато момчето било на 2 
години, и никога не е тър-
сил контакт със сина си. 
За него Зинедин знае само 
това, че се казва Фарид и 
че е от Типаза. Иска му се 
да научи още и тръгва да 
го търси, но когато го от-
крива, разбира, че ръково-
ди школа по ориенталски 
танци, обича пица „Крали-
ца” и вече се казва… Лола.

Сред документални-
те премиери в рамките 
на Sofia MENAR е новият 
филм на прочутия фото-
граф Ян Артюс-Бертран 
„Мароко отвисоко“, който 
ще поведе зрителите от 
заснежените върхове на 
Атласките планини, през 
хилядите светлини на пло-
щад „Джема ел Фна” в Ма-
ракеш и внушителния силу-
ет на джамията „Хасан II” 
в Казабланка до синия пей-
заж на Шефшауен и пясъч-
ните дюни на Мерзуга.

Тази увлекателна история за една от най-ярки-
те личности на американската „позлатена епоха“ 
ни връща в края на XIX в. – време на бурно ико-
номическо развитие, но и на закостенели нрави, 
предразсъдъци и липса на равноправие.

Алва, дъщеря на разорен плантатор, се омъж-
ва за наследника на най-богатия мъж в Америка 
– железопътния магнат Корнилиъс Вандербилт. 
Амбициозната южнячка попада в центъра на ню-
йоркския светски живот, организира бляскави ба-
лове и строи имения, които и днес се смятат за 
архитектурни забележителности. Алва има не-
ограничени възможности да осъществява гран-
диозните си планове, но трябва да преодолява и 
много емоционални сътресения. Тя посреща труд-
ностите и предателствата по нестандартен на-
чин – скандализира обществото със своя развод и 
става лидерка на суфражетките.

Алва Вандербилт е забележителна личност, 
която използва своето огромно богатство, за да 
се бори за правата на жените преди повече от 
век.

Фестивалът за кино от Близкия изток, Централна 
Азия и Северна Африка продължава до края на януари

Суперпродукцията на Казахстан „Да пееш в Париж“ е сред 

акцентите в програмата

Сред документалните премиери е новият филм на прочутия 

фотограф Ян Артюс-Бертран „Мароко отвисоко“

Escape Room: 

Шестима непознати 
са заключени в една стая 
– без прозорци и само с 
една врата. Те трябва да 
използват целия си инте-
лект, за да оцелеят. Без-
умецът, който ги е вкарал 
в капана, е създал поре-
дица от дяволски хитри и 
трудни загадки, които ако 
бъдат решени в правилния 
ред, ще им осигурят ключ 
към свободата. И за да 
направи нещата още по-
трудни, той е поставил 
тиктакащ часовник, кой-
то им показва, че имат 
един час, за да разрешат 
пъзела и да избягат... или 
да се сблъскат с послед-
ствията.

Това,  което  звучи 
като филм на ужасите, 
всъщност е едно от най-
разрастващите се заба-
вления в света – феноме-
нът escape room (стаи 
за бягство). Въоръжени 
единствено със своя ум 
– и с различните способ-
ности на хората вътре 

– играчите трябва да 
разбиват кодове, да де-
шифрират загадки и да 
отключват скрити сей-
фове възможно най-бър-
зо. Всяка стая има тайно 
условие, като играчите 
трябва да работят в 
екип и да се забавляват 
заедно. Още от зараж-
дането на идеята през 
2010 г. escape room се 
радва на невероятна по-
пулярност по целия свят, 
задоволявайки желанието 

на хората за забавление и 
бягство от реалността.

Именно върху това е 
изграден психологически-
ят трилър „Escape Room: 
Играй или умри“. Докато 
героите разрешават за-
гадки, които са част от 
преживяването, те се из-
правят пред един по-голям 
пъзел за разрешаване – 
защо всеки от тях е ре-
шил да участва. Оказва се 
и че всички те имат нещо 
общо помежду си…

В края на 2018 г. Виен-
ската филхармония и Sony 
Classical подписаха дого-
вор, с който продължиха 
дългогодишното си твор-
ческо сътрудничество. 
Основен фокус е Нового-
дишния концерт – най-го-
лямото музикално събитие 
на годината в света на 
класическата музика. По 
традиция той се провеж-
да на 1 януари в златна-
та зала на Musicverein. 
Изданието на прочутия 
концерт през 2019 г. бе 
под диригентството на 
Кристиан Телеман. 

„Между  Виенската 
филхармония и него съ-
ществува изключително 
доверие, споделено от 
обща музикална визия. Ре-
ализирането на Нового-
дишния концерт под пал-
ката на маестро Телеман 
е естествен връх в про-
фесионалните отношения 
помежду ни“, е коментирал 
председателят на Виен-
ската филхармония Даниел 
Фрошауер.

Програмата, предста-
вена на 1 януари 2019 г., 
включи редица творби от 
семейство Щраус, като че-
тири от тях се изпълниха 
за първи път от оркестъра, 

както и произведения от 
Йозеф Хелмесбергер – син.

Традицията на Нового-
дишния концерт е поста-
вена в далечната 1939 г. 
от Виенската филхармония 
и диригента Клеменс Кра-
ус, наследен през 1955 г. 
от Вили Босковски, който 
дирижира концерта в про-
дължение на 25 години до 
1979 г. Списъкът с дири-
гентите, които застават 
зад пулта на всяко издание 
на Neujahrskonzert, включва 

най-прочутите и утвър-
дени имена. С ежегодния 
си Новогодишен концерт 
Виенската филхармония 
отправя своя музикален 
поздрав към публиката и 
послание за надежда и мир 
към света. 

Изданието от 2019 г. 
ще е достъпно в дигитал-
ните платформи и на всич-
ки възможни формати на 
физически носители: 2CD, 
DVD и Blu-Ray, и тройна 
плоча.
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Светослав Загорски

Мексиканският залив 
е едно от най-красивите 
места в САЩ. В него са 
разположени остров Гал-
вестън и едноименният 
град, който е исторически 
свързан с щата Тексас. 
Населеното място е из-
вестно с приказните си 
плажове и страхотната 
архитектура, които при-
вличат милиони туристи 
всяка година.

Град Галвестън е кръс-
тен на испанския военен и 
политически лидер от XVIII 
век Бернардо де Галвес, 
който е роден в Испания. 
Първите европейски сели-
ща са построени в района 
около 1816 г. от френския 
пират Луи-Мишел Аури в 
помощ на младата Репу-
блика Мексико в борбата й 
за независимост от Испа-
ния. Малко по-късно, през 
1825 г., Конгресът на Мек-
сико създава пристани-
щето на Галвестън. Това 
става веднага след обявя-
ване на независимостта 
на страната от Испания. 

В годините на Тек сас-
ката революция градът 
е бил основно пристани-
ще за нейния флот. При 
превръщането на Тексас 
в независима република, 
непризната напълно от 
Мексико, Галвестън става 
негова временна столица.

През XIX век Галвес-
тън е главен търговски 
център на САЩ и едно 
от най-големите приста-
нища. За известно време 
е и най-големият град в 
щата Тексас, известен 
като Кралицата на Зали-
ва. През 1900 г. е опусто-
шен от страховит ураган, 
наречен „Ураганът Галвес-
тън“, и възходът му спира. 
Впоследствие населеното 
място се възстановява от 
тежкото бедствие. 

По време на забраната 
на хазартни игри от 1919 
- 1933 г. тук всичко е раз-
решено и хората започват 
да го наричат Свободната 
държава Галвестън.

Великолепието на гра-
да от периода, когато е 
бил най-големият и богат 
в щата Тексас, е запазено 
и може да се види в много-
бройните му исторически 
сгради и красиви имения и 
по-специално във викто-
рианските забележител-
ности като 

Епископския дворец и  

The Grand 1894 Opera House.

 Те се намират в исто-
рическия район Странд, в 
който има предимно сгра-
ди от Викторианската 
епоха. В комплекса са раз-
положени около 60 здания, 
които създават уникална 
атмосфера. Странд се 
простира в близост до кея 
и е до Старите складове, 
които също са атракция 
за туристите. Именно 
тук се провежда и извест-
ният Коледен Дикенсов 

фестивал.
The Grand 1894 Opera 

House е прекрасно рес-
тавриран викториански 
театър, който все още 
е домакин на различни 
представления, включи-
телно и популярния Grand 
Kids Fest ival .  Изграден 
като частна резиденция, 
Епископският дворец е 
завършен през 1893 г. 
Строителството му от-
нело седем години. Той е с 
голямо архитектурно зна-
чение за САЩ - замъкът 
представлява уникална 
викторианска адаптация 
на ренесансовия стил. Ак-
центите включват кули 
от гранит, варовик и пя-
съчник, сложна дърворез-
ба, високи тавани, камини 
и фини мебели. Библио-
теката на Конгреса го е 
класифицирала като една 
от четиринадесетте най-
представителни виктори-
ански структури в стра-
ната. 

На бреговата линия е 
разположен исторически-
ят хотел „Галвес”, който 
е открит през 1911 г. На 
4 април 1979 г. е добавен 
към Националния регистър 
на историческите места.

Друг интересен обект 

за туристите в района 
Странд е

къщата на Мишел Менар,

която е построена 
през 1838 г. Тя е най-ста-
рата в Галвестън и е про-
ектирана в гръцки възрож-
денски стил. През 1880 г. е 
купена от Едуин Кетчъм, 
който е бил шеф на поли-
цията в града по време на 
урагана от 1900 г. Архи-
тектурен бисер в Странд 
е и вилата „Аштън” – вик-
ториански италиански 
дом с червени тухли. Тя 
е построена през 1859 г. 
от Джеймс Моро Браун и е 
една от първите тухлени 

сгради в Тексас. Последна 
в колекцията, но не и по 
значение, е къщата Moody, 
изградена през 1895 г. Ин-
териорът й се отличава с 
множество арки, витражи, 
дърворезби, декоративни 
плочки. Домът също така 
впечатлява с изобилие от 
антики, снимки и произве-
дения на изкуството. 

В града има и немалко 
храмове, сред които най-
посещавана е църквата 
„Св. Йосиф“, построена 
от немски имигранти в 
периода 1859 - 1860 г. Тя е 
най-старата дървена цър-

ковна сграда в Галвестън, 
както и най-старата нем-
ска католическа църква в 
Тексас. Храмът носи име-
то на светеца покровител 

на работниците. 
Търговската част на 

Галвестън е съсредото-
чена около три стъклени 
пирамиди в Moody Gardens. 
Най-голямата атракция е 

пирамидата на Аквариума,

която е една от най-
големите в Тексас и пред-
ставя морския живот на 
Тихия океан, Антарктика, 
Големия бариерен риф, Ко-
ралско море и Карибите. 
В другите две са Пирами-
дата на дъждовните гори, 
която показва флората и 

фауната от тропиците, и 
Discovery Pyramid, с научно 
ориентирани експонати и 
дейности.

Галвестън е известен 
и със своите любопитни 
музеи. Най-много посети-
тели събира Тексаският 
пристанищен музей, дом 
на високия кораб „Елиса”. 
Плавателният съд е по-

строен през 1877 г. и е 
считан за един от най-до-
бре възстановените ис-
торически кораби в САЩ. 
Други акценти на музея 
включват историята на 
пристанището на Галвес-
тън, включително плоча 
с имената на повече от 
133 000 мигранти, които 
са преминали оттук. 

Музеят на самолетните 

полети 

описва историята на 
авиацията чрез своите 
многобройни летателни 

машини и артефакти. 
Сред най-забележителни-
те експонати е огромна-

та летяща крепост B17 
- бомбардировач, който е 
бил на въоръжение по вре-
ме на Втората световна 
война.

Музеят на железници-
те в Галвестън Roy Luck 
също е забавна атракция 
за млади и стари. Той раз-
полага с голяма колекция 
от парни и дизелови дви-
гатели, пътнически и то-
варни машини и свързани 
с тях артефакти. Акцен-
тът в него е известният 
„Тексас Лимитед” - пътни-
чески влак, и впечатлява-
щите „Санта Фе” с дизе-
лово гориво.

Можете да посетите 
остров Галвестън по всяко 
време на годината, но ако 
искате да се порадвате 
на плажовете, е добре да 
избирате по-топлите ме-
сеци от края на пролетта 
до началото на есента. 
При всички положения, ако 
сте в Галвестън, не про-
пускайте да се качите на 
ферибота и да отидете и 
разгледате съседния ос-
тров Боливар.

Монументът на героите от Тексаската революция

Красивата вила „Аштън”

Сградата на библиотеката в града

Входът на The Grand 1894 

Opera House

Хотел „Галвес”

Монумент, който напомня 

за унищожителния ураган 

от 1900 г.

Градините Moody

Епископският дворец
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: Реконструкция на гаров комплекс Стара Загора – 
проектиране, строителство и авторски надзор

Наименование: Строително-монтажни работи за реконструкция 
на вътрешната водопроводна мрежа на с. Сборище, община Твърдица

Наименование: Инженеринг (проектиране, авторски надзор и из-
пълнение на  строителни работи) за реконструкция на водопроводната 
мрежа на село Бистрица, община Дупница

Наименование: Инженеринг–проектиране, упражняване на ав-
торски надзор и изпълнение на СМР на обект „Довеждащ водопровод, 
обслужващ с. Михнево и с.Кърналово, община Петрич, и подмяна на амор-
тизирани -прод. в р. II.2.14

Наименование: Инженеринг (проектиране, авторски надзор и из-
пълнение на  строителни работи) за реконструкция на водопроводната 
мрежа на село Самораново, община Дупница

Наименование: Избор на изпълнител за извършване на ремонт на 
сградата на Трето ОУ „Димитър Талев“ и дворното пространство към 
нея във връзка с реализацията на проект „Обновяване и модернизация 
на образователната инфраструктура в Благоевград”

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

Възложител: ДП „Национална компания Желе-
зопътна инфраструктура”
Oсн. предмет: 45210000
Прогнозна стойност: 10 951 192 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 24
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие:  21/03/2019    
Местно време: 16:45
Отваряне на офертите: ДП НКЖИ, гр. Со-

фия, бул. „Княгиня Мария Луиза“ №110, партер
Дата: 22/03/2019    Местно време: 10:00
За контакти: Александър Туджаров
Факс: +359 29310663
Адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза“ №110
Адрес на възложителя: www.rail-infra.bg
Телефон: +359 29322287
E-mail: tz.nikolova@rail-infra.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=887115&mode=view

Възложител: Община Твърдица
Oсн. предмет: 45231300
Прогнозна стойност: 5 185 445,24 лева
Краен срок за изпълнение: Крайна Дата: 
02/07/2021 
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 
Отваряне на офертите: гр. Твърдица, пл. 
„Свобода“ №1

Дата: 15/02/2019   Местно време: 11:00
За контакти: Атанас Атанасов
Факс: +359 45444049
Адрес: пл. „Свобода“ №1
Адрес на възложителя: http://www.tvarditsa.org
Телефон: +359 45442311
E-mail: oba_tv@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=887482&mode=view

Възложител: Община Дупница
Oсн. предмет: 45231300
Прогнозна стойност: 1 842 500,00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 300
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 11/02/2019   
Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: В сградата на Об-
щина Дупница – гр. Дупница, пл. „Свобода”  

№ 1, Кръгла зала
Дата: 12/02/2019    Местно време: 11:00 
За контакти: Мария Пилева
Факс: +359 70159257
Адрес: пл. „Свобода“ №1
Адрес на възложителя: http://www.dupnitsa.bg
Телефон: +359 70159270
E-mail: admin_dupnitsa@dupnitsa.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=887933&mode=view

Възложител: Община Петрич
Oсн. предмет: 45232150
Прогнозна стойност: 1 643 000,00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 200
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 11/02/2019    
Местно време: 17:00
Отваряне на офертите: гр.Петрич, ул. „Цар 
Борис III” № 24, Община Петрич, заседателна 

зала
Дата: 12/02/2019    Местно време: 11:00
За контакти: инж. Минка Салагьорова
Факс: +359 74562090
Адрес: ул. „Цар Борис III“ № 24
Адрес на възложителя: www.petrich.bg
Телефон: +359 74569123
E-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=887244&mode=view

Възложител: Община Дупница
Oсн. предмет: 45231300
Прогнозна стойност: 1 641 000,00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 300
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 12/02/2019   
 Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: В сградата на Об-
щина Дупница – гр. Дупница, пл. „Свобода“  

№1, Кръгла зала.
Дата: 13/02/2019    Местно време: 11:00 
За контакти: Мария Пилева
Факс: +359 70159257
Адрес: пл. „Свобода“ №1
Адрес на възложителя: http://www.dupnitsa.bg
Телефон: +359 70159270
E-mail: admin_dupnitsa@dupnitsa.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=887939&mode=view

Възложител: Община Благоевград
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 373 640,13 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 210
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 18/02/2019    
Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: Зала 101 на Община 
Благоевград
Дата: 19/02/2019    Местно време: 14:00 

За контакти: Костадин Марулевски – стар-
ши юрисконсулт
Факс: +359 73884451
Адрес: пл. „Георги Измирлиев“ №1
Адрес на възложителя: http://www.blgmun.
com
Телефон: +359 876380039
E-mail: kmarulevski@blgmun.com

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=887315&mode=view

П р е з  з и м а т а  с м е 
склонни да използваме 
повече електроенергия, 
основно за отопление на 
домовете ни. Близо 59% 
от сметката ни за елек-
троенергия на месец през 
зимния период плащаме за 
отопление на дома.

Консумацията през 
студените месеци при 
някои клиенти нараства 
с до 70% спрямо тази 
през лятото, съответно 
сметките ни за електро-
енергия също се увели-
чават. Причина е срав-
нително високият дял на 
използването на елек-
тричество за отопление 
в България – около 40% от 
консумираната електро-
енергия. За сравнение – в 
Европейския съюз този 
дял е значително по-нисък 
– едва 24%. 

Невероятно е,  но е 
факт: ако направим жили-
щето си енергийно ефек-
тивно, можем да спестим 
от 70 до 90% от парите, 
които даваме за „топло“. 
Пак с толкова ще намалим 
и вредните емисии в окол-
ната среда. 

Оказва се, че съвсем 
малка промяна в ежеднев-
ните навици на дома-
кинствата може да има 
реален и измерим ефект 
върху консумацията и 
сметките за ток.

Намалете отопле-
нието си с 1°С – това 
може да понижи сметки-

те Ви с до 10%.
Задайте правилна 

температура на термос-
тата: между 18 и 21°С. 
Температура от 23°С е 
подходяща само ако има 
възрастни или малки деца 
в дома.

Избягвайте поста-
вянето на завеси, мебели 
и други, големи по размер 
вещи, пред отоплителни-
те тела. Монтирайте ра-
фтове над радиаторите и 
сложете фолио зад тях.

Пуснете завесите 
по здрач през зимата, за 
да предотвратите за-
губата на топлина през 
прозорците.

Проветрявайте по-
мещенията редовно, но 
за кратко и с широко от-
ворени прозорци и врати.

Използвайте таймер 
за отопление, който да 
включва „топлото“, кога-
то Ви е необходимо.

Ако използвате кли-
матици, тези от енерги-
ен клас А/А са оптимален 
вариант.  Съобразете 
мощността на климатика 
с големината на помеще-
нието, което ще отопля-
вате.

Добрата изолация на 
дома и запечатването на 
дребните пролуки в сте-
ните, изпускащи въздух, 
са най-бързите и най-рен-
табилни начини да нама-
лим загубата на енергия 
и да спестим пари. Преди 
да сложите изолацията, 

трябва да сте сигурни, 
че въздушните течове са 
запечатани, тъй като из-
олационните материали 
не блокират течове.

Прозорците могат да 
бъдат едно от най-при-
влекателните места в 
дома ни. Те осигуряват 
гледка, дневна светли-
на, вентилация и слънче-
ва топлина от слънцето 
през зимата. За съжале-
ние през тях също се губи 
топлина. В общия случай 
прозорците са причина за 
10% - 20% от сметката 
за отопление през зима-
та.

Изолирайте дома си. 
Така по-лесно ще го топ-
лите, а сметките Ви за 
ток ще са по-ниски.

Вече има голям из-
бор от изолации – външ-
ни, вътрешни, направени 
от различни материали. 
Когато избирате, не об-
ръщайте внимание само 
на цената им, но и на 
техническите им харак-
теристики.

Заменете обикнове-
ната дограма с ПВЦ или 
алуминиева. Така прозор-
ците прилепват плътно 
към рамките и спират 
загубата на топлина.

Когато избирате 
стъклопакет,  обърне-
те се към специалисти, 
които ще Ви дадат най-
точен съвет за ефектив-
ността на различните 
видове.
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Отборът на „Ювен-
тус“ надви с 1:0 „Милан“ 
във финала за Суперку-
пата на Италия - 2018 
година. Масимилиано Але-
гри, който вече имаше 
четири поредни дубъла на 
Апенините начело на „би-
анконерите“, искаше за-
дължителен триумф, след 
като загуби сблъсъците 
за трофея през 2014 г., 
2016 г., и 2017 г. начело на 
„Старата госпожа” и зало-
жи на най-доброто, с кое-
то разполага. Това стана 
реалност благодарение на 
Кристиано Роналдо, който 
поведе тима си, отбеляз-

вайки единственото попа-
дение в срещата в 61-вата 
минута. Това бе и първи 
трофей за португалеца с 
екипа на „бианконерите“. 
„Старата госпожа” вече е 
рекордьор по: титли - 34, 
по Купа на Италия – 13, и 
по Суперкупа - 8. За Алегри 
това е втори требъл на 
Апенините, той взе три-
те трофея с „Ювентус“ и 
през 2015 г.

Срещата се игра в 
Саудитска Арабия на пре-
пълнения стадион „Крал 
Абдула Спортс Сити“ в 
Джеда. В 48-ата минута 
„червено-черните“ удариха 
греда, когато късметът 
обърна гръб на Патрик 
Кутроне, а Франк Кесие 
получи червен картон след 

намесата на системата 
ВАР (Видео асистент ре-
фер) в 74-тата минута, 
което се оказа решаващо. 
Малко преди това Игуаин 

влезе в игра, но дори и той 
не помогна на „Милан“ да 
стигнат до изравнителен 
гол. Преди това две попа-
дения на Матюиди (34) и 

Дибала (68) пък бяха от-
менени поради засади.

„Това бе много труден 
мач. Играхме добре и съз-
дадохме доста положения 

и аз съм щастлив, че от-
белязах победния гол. Още 
по-доволен съм, че започ-
ваме 2019 г. с трофей. 
Много съм радостен, че 
това е и първата ми тит-
ла с „Ювентус“, е заявил 
голмайсторът Роналдо.

„Сега трябва да се съ-
средоточим върху следва-
щата ни цел. Серия „А” ви-
наги е приоритет за „Юве“ 
и в момента сме на върха в 
класирането, но сезонът е 
дълъг и няма да ни е лесно. 
Затова трябва да продъл-
жим да работим сериоз-
но. Посвещавам този гол 
на целия отбор, на моето 
семейство и приятели и 
на всички, които обичат 
„Юве“ и Кристиано”, е ка-
зал още CR7.

Звездата на „Тотнъм“ 
Хеунг-Мин Сон се превърна 
в основна фигура за успеха 
на Република Корея с 2:0 над 
Китай в последния мач от 
група „С” на турнира за Ку-
пата на Азия. Само два дни 
след като пристигна в ОАЕ, 

футболистът от Премиър-
шип спечели дузпа за първия 
гол и асистира за втория. 
Корейците завършиха на 
1-вата позиция с 9 точки, а 
Китай остана на 2-рата с 
6 т. И двата отбора се кла-
сират за осминафиналите, 

докато Киргизстан остана 
на 3-то място с три точки, 
спечелени с 4:1 над Фили-
пините. Киргизите чакат 
резултатите от другите 
групи, за да разберат дали 
се класират или не. 

Първото попадение с 

участието на Сон дойде в 
12-ата минута, когато той 
получи топката, задържа я 
прекалено дълго, очаквайки 
включването на негов съ-
отборник, но беше повален 
в наказателното поле от 
китайски защитник. Хван 

Федерер и Джокович с доминиращи победи, Маша безкомпромисна

Най-добрият български 
тенисист Григор Дими-
тров се класира за третия 
кръг на Australian Open. По-
ставеният под №20 бъл-
гарин имаше нелек мач 
срещу 33-годишния Пабло 
Куевас, но прекърши 94-
тия в ранглистата на ATP 
уругваец с 6:3, 6:7 (5), 6:3, 
7:5. За Димитров това бе 
трета победа срещу този 
съперник от четири мача. 
В същото време за шести 
пореден път хасковлията 
се класира за третия кръг 
на турнира от „Големия 
шлем“ в Мелбърн. 

Димитров записа 8 аса 
и 2 двойни грешки в среща-

та. Куевас сервираше впе-
чатляващо и заби 15 аса, 
но допусна и цели 8 двойни 
грешки. 27-годишният бъл-
гарин отговори с 57 уинъра 
и 45 непредизвикани греш-
ки, докато опонентът му 
регистрира 34 печеливши 
удара и 51 непредизвикани 
грешки.

В следващата фаза 
противник на първата ни 
ракета ще бъде намира-
щият се под №102 в све-
товната ранглиста Томас 
Фабиано. Италианецът 
надделя в епичен двубой 
над 211-сантиметровия 
американец Рейли Опелка 
с 6:7 (15:17), 6:2, 6:4, 3:6, 

7:6 (10:5).
„Благодаря  на бъл-

гарските фенове, не съм 
очак вал чак толкова мно-
го по трибуните. Нався-
къде виждах националния 
флаг, така че само мога 
да изразя огромна благо-
дарност на всеки един. 
Мачът беше добър, чувст-
вах се отлично. Знаех, че 
съперникът е сериозен, 
имах няколко мача преди с 
него. Той играе специфич-
но, нямаше как да спечеля 
в три сета, но независимо 
от това направих пробиви 
във важните моменти“, е 
коментирал Григор след по-
бедата си над Куевас.

Роджър Федерер и Рафаел 

Надал с успех на първен-

ството 

И защитаващият тит-
лата си от последните 
два сезона Роджър Феде-
рер се класира за третия 
кръг на Australian Open. 
Шесткратният първенец 
в Мелбърн и поставен под 
номер 3 в основната схема 
се наложи над британеца 

Даниел Евънс със 7:6(5), 
7:6(3), 6:3 и записа 16-а 
поредна победа в „Мел-
бърн Парк“. Швейцарецът 
направи 56 печеливши уда-
ра, два пъти повече от 
съперника си, въпреки че 
на моменти изпитваше 
трудности с ветровито-
то време.

Федерер пропусна сет-
бол при 6:5 в първия сет, 
но в тайбрека навакса 
изоставане от 3:5 точки, 
за да поведе в резултата. 
Във втората част той 
дръпна с ранен пробив, при 
5:3 пропусна два сетбола 
при подаване на съперника, 
а след това Евънс успя да 
пробие и да изравни за 5:5. 
Последва нов тайбрек, в 
който шампионът взе бър-
за преднина от 3:0 точки 
и до края доминираше. В 
третата част Федерер 
загуби само една точка на 
собствен сервис. Той по-
веде с 4:1 и нямаше повече 
проблеми.

И носителят на 17 
титли от „Големия шлем” 
и втори поставен в ос-
новната схема Рафаел 

Надал очаквано лесно по-
стигна втората си побе-
да в Australian Open, ели-
минирайки втори пореден 
представител на дома-
кините - Матю Ебдън, с 
6:3, 6:2, 6:2 за почти два 
часа на централния корт 
„Род Лейвър Арена”. Мата-
дорът, който е водач на 
четвъртината на Григор 
Димитров, очаква трети 
австралиец в следващия 
си мач в Мелбърн - той ще 
играе с Алекс де Минор, 
който елиминира трудно 
и драматично в пет сета 
Хенри Лаксонен.

Ш а м п и о н к а т а  о т 
2008 г. 

Мария Шарапова (Русия) 

също е на третия кръг на 

Откритото първен-
ство на Австралия. 31-го-
дишната рускиня разгроми 
Ребека Петерсон (Швеция) 
с 6:2, 6:1 за 71 минути. По-
ставената под номер 30 
Шарапова нямаше никакви 
проблеми в срещата, коя-
то беше последна за деня 
в Мелбърн и завърши след 

полунощ местно време.
Това беше 56-и успех в 

кариерата на рускинята на 
турнира, с което тя се из-
равни на второ място във 
вечната ранглиста с аме-
риканката Линдзи Дейвън-
порт, която също има 56 
победи в Мелбърн. На пър-
ва позиция е Серина Уилямс 
(САЩ) с 82 спечелени мача.

В третия кръг Шарапо-
ва ще играе срещу защи-
таващата титлата си от 
миналата година и номер 3 
в схемата Каролин Вожняц-
ки (Дания). Шарапова води 
с 6-4 победи в преките дву-
бои между двете.

Световният боксов 
съвет (WBC) официално 
назначи битка реванш 
между шампиона Дионтей 
Уайлдър и претендента 
Тайсън Фюри, с което из-
ключва вариант някой от 
двамата да се изправи 

срещу Антъни 
Джошуа на 13 
април. След про-
тиворечивото 
равенство меж-
ду Фюри и Уайл-
дър на 2 декем-
ври 2018 г. това 

бе неизбежно. Сега обаче 
с решението си WBC под-
крепя идеята той да бъде 
моментален и двамата да 
не провеждат други битки 
между двубоите помежду 
си.

Промоутърът на Фюри 

Уи-Чжо се разписа за 1:0 
с мощен удар в долния ляв 
ъгъл на вратата. Второто 
попадение за Корея вкара 
Ким Мин-Чжае в 51-вата 
минута, след като засече 
с глава центриране на Сон 
Хън-Мин от корнер.

За звездата на „Тот-
нъм“ това е трети тур-

нир с националния отбор 
за по-малко от година. Той 
участва на Световното 
първенство в Русия, а по-
сле на Азиатските игри и 
изведе корейския тим до 
титлата. Следващата му 
цел е да стигне до нов фи-
нал - за Купата на Азия на 
1 февруари.

Франк Уорън наскоро обя-
ви намерението реван-
шът да се проведе преди 
юни 2019 г., а дестина-
цията вероятно отново 
ще бъдат САЩ, но не и 
Калифорния. Също така 
боксьорите все още не са 
се разбрали за разпреде-
лението на финансовите 
приходи от дългоочак-

ваната среща, но не би 
трябвало да губят много 
време в преговори.

По правилника на WBC 
двамата трябва да стиг-
нат до споразумение за 
реванша до 5 февруари, в 
противен случай приходи-
те ще бъдат разделени 
60:40 в полза на шампиона 
Уайлдър.
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В следващия брой очаквайте

МАРШРУТИОПЕРАТИВНИ 
ПРОГРАМИ 2019

ИНТЕРВЮ

ОП „Околна среда 
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ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

Елица Илчева

Cпоред китайския календар на 
5 февруари започва Годината на 
свинята. В нейна чест много от 
световните брандове правят ли-
митирани колекции. Сред тях е и 
луксозната марка Chopard, която 
представи часовника L.U.C XP Urushi 
Year of the Pig. Той влиза като нов 
модел от изключителната колекция 
LUC XP Urushi, създадена с помощта 
на японската техника маки-е, която 
представлява лакиране с инстру-
мента макизуцу или четка кебо. За 
да създадат различни цветове и 
текстури, майсторите на ма ки-е 
лака използват различни метали 
на прах, включително злато, сре-
бро, мед, алуминий, платина, както 
и техните сплави. Самият лак пък 
е urushi, защото идва от смолата 
на уруши. Тя се събира веднъж го-
дишно в много малки количества от 
над 7-годишни дървета, а едва след 
още три до пет години е готова за 

използване. Този медно текстуриран 
и силно отровен продукт се нанася 
на изключително тънки последова-
телни слоеве. 

Техниката на японското изку-
ство е заимствана от швейцарския 
производител на часовници за първи 
път през 2009 г. върху модели, пред-
назначени първоначално за източния 
пазар. Тогава върху фината и еле-
гантна 39,50-милиметрова златна 
каса на Chopard са разработени де-
вет различни дизайна с петте ос-
новни елемента на Вселената спо-
ред древната азиатска философия 
- дърво, огън, земя, метал и вода. По 
тях са изрисувани дракони, феникси, 
тигри, пауни, риби и митични съз-
дания, използвайки техники, които 
носят много цветове.

Въпреки че прасето не е най-еле-
гантното животно, което може да 
украси циферблата на някой луксо-
зен часовник, производителите вяр-
ват, че последният им модел ще се 
хареса особено на онези почитате-

ли, които са родени под неговия знак. 
В китайския зодиак животното се 
счита за искрено, трудолюбиво, вни-
мателно, забавно и щедро, поради 
което се очаква годината на всеки, 
който си сложи новия часовник, да 
бъде изпълнена с успешни начинания. 

Циферблатът е рамкиран от 
тънкия корпус на L.U.C XP, напра-
вен от 18-каратово розово злато. 
Диаметърът, както споменахме, е 
39,5 мм, а дебелината - едва 6,8 мм, 
и побира самозадвижващия се меха-
низъм LUC 96-17-L. Той е с микроро-
тор от 22-каратово злато и бие с 
честота 28,800 VPH. Технология с 
два барабана осигурява минимум 65 
часа запас от мощност. 

Часовникът се предлага с ръч-
но ушита черна кожена каишка от 
алигатор и кафява подплата от съ-
щата материя, както и с полирана 
18-каратова розова златна закоп-
чалка. Ограниченото издание е от 
88 бройки и е достъпно само в бу-
тиците на Chopard.
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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

Какво е да имаш 
добра аудио система?

- Това е, когато 
съседите отдолу те 
молят да намалиш звука, 
защото им пречиш  
на ремонта.

Обжалвания 
на тъжните 
документации 

и процедури, 
отчуждения
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          6. ПУБЛИКУВАНЕ НА НОВИНА В САЙТА

Обем  до 2500 знака + 1 снимка
Цена 60 лв.

          7. ВЛОЖКИ ДО 50 Г, ДО А4

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

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

Цена за 1 година 125 лв. 

           9. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

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

          1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО 

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

          2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

              РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

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

          3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА ЗА СЪБИТИЕ, 

          ПОЗДРАВ

Максимален обем 1/2 страница 500 лв.

          4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 25 кв. см  50 лв. 

          5. ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР В САЙТА  

          (www.vestnikstroitel.bg)

Размер  298х55 пиксела
Цена 150 лв./месец

 

ПОЖАРЕН ХИДРАНТ 
НАДЗЕМЕН 

Тип „ХН“ за пожарогасене 
и инсталиране във 

водоснабдителните 
системи, DN 80 PN10/16

ОТ ГОРЕЩО 
ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА

ПРОИЗВЕДЕН  
В БЪЛГАРИЯ 

НОВ 

Сертификат за постоянство 
на експлоатационните 

показатели 1814 – CPR-
169 съгласно БДС EN 

14384:2005

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

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

✓ Стоманени фланци и изделия за  
водопроводи.

✓ Пожарен хидрант надземен с пета.

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

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

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

АБОНАМЕНТ
ЗА ВЕСТНИК

 

50За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова

                           0884 20 22 57 – Калоян Станчев

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

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, 

ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, 

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ
%

BG20102

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

BG.121357Q/U

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

Забележка: Посочените цени не включват ДДС.

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


