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Мирослав Еленков, Брюксел

12% увеличение на средствата по глава „Кохезия 
и ценности“ след 2021 г., с което бюджетът става 
378,1 млрд. евро, е одобрила Комисията по регионал-
но развитие (КРР) в Европейския парламент (ЕП). 
Това съобщи председателят на Комисията по бю-
джет в ЕП Жан Артюи. Предложението е внесено 
от евродепутатите Андрей Новаков (България) и 
Констанце Крел (Германия). Артюи участва в кон-
ференция на тема „Бюджет на ЕС и многогодишна 
финансова рамка на Съюза – калейдоскоп на европей-
ските инвестиции днес и утре“, която се проведе в 
Брюксел. 

„Комисията по регионално развитие одобри по-
зиция, която е основа за преговори със Съвета. По-
следователните действия на КРР доведоха до това, 
че се запазват нивата на финансиране, особено за 
страните, които получават подкрепа за догонващо 
развитие, в т.ч. и България“, коментира за в. „Стро-
ител“ председателят на КРР в ЕП Искра Михайлова.

Цел на проведената конференция бе да запознае 
представители на медиите от различни европейски 
държави с бюджета на ЕС и с многогодишната фи-
нансова рамка (МФР) като инструменти за изпъл-

нение на политиките на Съюза, които допринасят за 
обновяването или възстановяването на градовете 
и регионите и за изработването на нови политики, 
които са от полза за всички граждани на ЕС. 

В събитието участваха евродепутатите Кон-
станце Крел, Ян Олбрихт и Изабел Томас, Клаус 
Веле – генерален секретар на ЕП, Джауме Дук – гене-
рален директор на Генерална дирекция „Комуникации“ 
и говорител на ЕП, Рафаела де Марте – ръководител 
на отдел „Медийни услуги“ в ЕП. 

„По-слабо развитите региони ще продължат да 
се възползват от значителна подкрепа от Европей-
ския съюз (ЕС), като съфинансирането е до 85%“, 
подчерта Констанце Крел.

По време на семинара участниците се запознаха 
с успешно реализирани със средства от бюджета 
на ЕС проекти в различни държави. Бългapия пред-
стави софийското метро. Д-p Aнгeл Джopгoв, зaм.-
диpeктop нa yпpaвлeниe „Инвecтициoннa дeйнocт” в 
„Meтpoпoлитeн” EAД, съобщи, че е готов и пpoeкт 
зa нoви 10 км мeтpo в Coфия и 9 мeт po cтaн ции, зa 
който ще се търси финансиране през cлeдвaщия 
пpoгpaмeн пepиoд. 

Повече по темата четете в следващия брой на  
в. „Строител“.
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По слабо развитите региони ще продължат да се възползват от значителна подкрепа от ЕС

ОПЕРАТИВНИ 
ПРОГРАМИ 2019

КСБ – АНАЛИЗИ И 
МОНИТОРИНГ

По ОПОС са обявени 
36 процедури за 
3,5 млрд. лв. 

Икономически отчет на 
строителния сектор – 
деветмесечие 2018 г. 
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Йорданка Фандъкова, 
кмет на Столичната 
община:

София затвърди 
позициите си на 
лидер в икономиката 
на страната

КСБ проведе 
първата си за 2019 г. 
пресконференция
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31 януари

Инж. Атанас Георгиев, член на КС

Георги Сотиров

И секция „Енергийна инфраструк-
тура” към КСБ проведе първото си 
заседание за годината. Председате-
лят инж. Георги Емилов, който е и 
зам.-председател на Комисията за 
воденето, поддържането и ползване-
то на ЦПРС за трета група строежи 
и изп. директор на „Стартинжене-
ринг” АД, приветства колегите си и 
обърна особено внимание на трудно-
стите, които малките фирми тряб-
ва да преодоляват в работата си с 
ЕРП. Присъстващите се обединиха 
около идеята, че КСБ като утвър-
дена авторитетна структура би 
трябвало да съдейства за една де-
лова среща с тези дружества.

Инж. Емилов информира колеги-
те си и за предстоящото изграж-
дане на т.нар. Турски поток, където 
фирмите от енергийната инфра-

структура биха могли да работят 
като подизпълнители. Същото се 
отнася и за евентуалното про-
дължение на проекта АЕЦ „Белене” 
- една от двете лицензирани пло-
щадки в Европа.

Присъстващите бяха запознати 
с приетия на УС на КСБ Правилник за 
устройството, целите и дейността 
на секциите към Камарата и гласу-
ваха план за работа на секцията 
през 2019 г.

Елица Илчева 

В одобрения вече проект за бюджет на Столична-
та община са заложени над 71 млн. лева за инвестиции 
в образователната инфраструктура. Сумата включва 
реконструкции и строителство на общо 15 детски гра-
дини, както и разширението на 12 училища в столицата. 
Това обяви кметът Йорданка Фандъкова, която заедно 
със зам.-кмета Ирина Савина и кмета на район „Надежда“ 
инж. Димитър Димов направи проверка на ремонта в 15 
СОУ „Адам Мицкевич“. То е едно от 26-те в „Надежда“, 
„Красна поляна“, „Илинден“ и „Връбница“, които се рекон-
струират цялостно по Оперативна програма „Региони в 
растеж 2014 - 2020“ (ОПРР). 

„ОПРР е чудесна възможност да модернизираме учи-
лищата и детските градини в четири района на София. 
Там сградите са стари и се нуждаят от сериозни сред-
ства“, каза Йорданка Фандъкова. 

В 15 СОУ „Адам Мицкевич“ са инвестирани близо 2 
млн. лева. Извършен е основен ремонт с подмяна на ин-
сталацията, зданието е санирано, направени са асан-
сьори, монтирани са пожароизвестителни инсталации и 
видео наблюдение. Дворът все още не е напълно готов, 
засега там са подменени пейките и кошчетата за от-
падъци. Обновен е столът за хранене.

„В момента всички обекти, по които се работи, се 
развиват по график“, подчерта Фандъкова. Предстои об-
щината да сключи договори за изпълнение на ремонти в 
още 8 училища. През 2019 г. в „Подуяне“ и „Триадица“ ще 
бъдат изградени две нови детски заведения.

Росица Георгиева

21 млн. лв. ще бъдат инвестира-
ни в сектор „Здравеопазване” в Сто-
личната община през 2019 г. С 10 
млн. лв. от тях ще бъдат дофинанси-
рани общинските здравни заведения. 
Това каза кметът на СО Йорданка 
Фандъкова. Тя заедно със зам.-кмета 
Дончо Барбалов и председателя на 
комисията по здравеопазване и со-
циална политика д-р Веселин Милев 
посетиха обновеното Отделение по 
хирургия на млечната жлеза в Първа 
САГБАЛ „Света София”. В здравно-
то заведение са ремонтирани и ро-

дилните зали, като стойността на 
всички дейности е около 250 хил. лв. 
Други 200 хил. лв. пък са изразходва-
ни за покрива на сградата, която е 

построена в средата на мина-
лия век. В болницата се проведе 
и ритуалът „измиване на ръце” 
по повод Бабинден. Кметът поз-
драви работещите в сферата 
на родилната помощ. 

Фандъкова обясни, че около 
6,5 млн. лв. се отделят за ин-
вестиции в болниците и ДКЦ-
та, а около 5 млн. лв. ще бъдат 
използвани за строителство на 
нови детски ясли. „Това е начин 

да подкрепим раждаемостта в Со-
фия, което изисква и изграждането 
на нови детски заведения“, каза още 
столичният кмет.

Росица Георгиева

1,7 млрд. лв. е размерът 
на бюджета на Столична-
та община за 2019 г. Ка-
питаловата програма към 
него е 632 млн. лв. заедно 
със средствата по опера-
тивните програми. Това 
съобщи Дончо Барбалов, 
зам.-кмет по направление 
„Финанси и стопанска дей-
ност” и временно изпълня-
ващ длъжността зам.-кмет 
по направленията „Столично 
общинско здравеопазване” и 
„Транспорт и транспортни 
комуникации”. 

„За 2018 г. изпълнението 
на приходите на Столична-
та община е на 100%. Най-
големите ни постъпления са 
от налозите за недвижими-
те имоти, за възмездното 
придобиване, за МПС, както 
и такса „Смет”. Очакваме 
тази тенденция да се запа-
зи и през настоящата годи-
на”, каза Барбалов. „Добрите 
резултати от изпълнението 
на собствените приходи на 
СО към 31 декември 2018 г. 
дават възможност за увели-
чение на капиталовата про-
грама с общо над 90 млн. лв. 
Така инвестициите, финан-
сирани със собствени бю-
джетни средства в София, 
ще възлязат на 326,6 млн. лв. 
вместо 227,5 млн. лв., какви-
то бяха предварителните 
разчети“, обяви той. 

За образователна ин-
фраструктура ще бъдат 
отпуснати  общо  40 ,1 
млн. лв., което е с 4,5 млн. 

повече от първоначално 
предвиденото. През годи-
ната ще се изграждат 16 
детски градини и ще бъдат 
пуснати в експлоатация 6 
детски заведения в райони-
те „Витоша“, „Красно село“, 
„Искър“, „Лозенец“, „Нови Ис-
кър“ и „Студентски“. 

През 2019 г. ще старти-
рат 9 нови социални услуги 
в кв. „Княжево” и с. Подгумер 
по проект на Оперативна 
програма „Региони в растеж 
2014 - 2020” на стойност 
1,5 млн. лева. За основен ре-
монт на сгради за предос-
тавяне на социални услуги 
са предвидени 1,9 млн. лв., 
за осветление - 8 млн. лв., 
за нови светофарни уредби 
– 2 млн. лв.

Нов обект, включен 
в капиталовата програ-
ма, е рехабилитацията на 
бул. „България“. За целта 
са отделени 6,5 млн. лв. За 
изграждане на велоалеи в 

града се предвиждат допъл-
нително 3 млн. лв. Общо 15,7 
млн. лв. ще бъдат осигурени 
за основна рехабилитация 
на улици и мостови съоръже-
ния през 2019 г. 22 млн. лв. 
ще бъдат отпуснати допъл-
нително за покупката на 10 
нови метровлака. Мотриси-
те са на обща стойност 88 
млн. лв. и ще бъдат доста-
вени в рамките на 3 години. 
С тях новите влакове за 
третата метролиния в Со-
фия ще станат общо 30.

Близо 5 млн. лв. са пред-
видени за изграждане и ре-
новиране на детски площад-
ки по районите, а за основен 
ремонт на паркове и градини 
- 9,9 млн. лв. Освен за инвес-
тиции допълнително сред-
ства в проектобюджета за 
2019 г. са заложени и за от-
чуждаване на терени – общо 
10 млн., което е с 2 млн. по-
вече от предварителните 
разчети.
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Снимка Румен Добрев
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5 часа продължи общественото обсъждане на бюджета на СО 

за 2019 г.П О К А Н А

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ 
ЗА ИЗКЪРПВАНЕ НА АСФАЛТ С ФРЕЗОВАНА СМЕС

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ 
ЗА ИЗКЪРПВАНЕ НА АСФАЛТ С ФРЕЗОВАНА СМЕС

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
„ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД ВИ КАНИ

НА 1 ФЕВРУАРИ 2019 Г. ОТ 14.00 Ч.
НА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ
ЗА ИЗКЪРПВАНЕ НА АСФАЛТ С ФРЕЗОВАНА СМЕС

МЯСТО: ВИНАРНА „ПОБИТИ КАМЪНИ“

ОТ „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД

ЗА ВЪПРОСИ И ПОТВЪРЖДЕНИЕ:
Е-MAIL: OFFICE@PMOSTOVE.COM

FACEBOOK: WINERYPOBITIKAMANI
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Мартин Славчев

Близо 67% е изпълне-
нието на участъка между 
Ябланица и Боаза от АМ 
„Хемус“. Изграждането на 
9,3 км от автомагистра-
лата стартира в края на 
март миналата година. 
Организацията е много до-
бра и е напълно възможно 
обектът да бъде завършен 
в началото на есента. По 
договор участъкът тряб-
ва да е готов през март 
2020 г. В момента там 
работят около 200 души 
и над 100 специализирани 
машини. Извършват се 
земни и пътни дейности, 
водостоци и др., каквито 
са възможни при насто-
ящите метеорологични 
условия. Това съобщиха от 
пресцентъра на Агенция 
„Пътна инфраструктура“.

Изпълнител на участъ-
ка е “ХВП Ябланица” ДЗЗД, 
в което участват “Хидро-
строй” АД, “Водстрой 98” 
АД и “Пътстрой Бургас” 
ЕООД. Автомагистрални-
ят участък ще бъде с по 
две ленти за движение в 
посока по 4 м, две ленти 
за спиране по 3 м, средна 
разделителна ивица - 2 м, 
водещи ивици и банкети. 
Ще бъдат построени 5 
селскостопански подлеза 
и 2 надлеза, както и та-
къв при общинския път 

Брестница - Съева дупка. 
Комуникацията с път I-4 
Коритна - Белокопитово 
ще се осъществява чрез 
етапна връзка при 87-и 
километър, която ще се 
изгради в близост до село 
Брестница. Инвестиция-
та е за близо 55 млн. лв. 

В момента със сред-
ства от републиканския 
бюджет се изграждат 
близо 26 км от автомаги-
стралата. Това са учас-
тъците между Ябланица и 
Боаза и Белокопитово - Бу-
ховци в посока Търговище.

Строителството на 
отсечката между Буховци 
и Белокопитово започна на 
16 август м.г. Това трасе 
е 16 км и на него ще има 
7 виадукта, едно мостово 
съоръжение и 10 селско-
стопански подлеза. Авто-
магистралният участък 
ще бъде с две ленти за 
движение, две за изпревар-
ване, две аварийни, водещи 
ивици, два банкета и сред-

на разделителна ивица. 
Извършените до момента 
СМР включват почиства-
не и изсичане на храсти 
и дървета, изкопи за от-
страняване на хумусния 
пласт и за оформяне на 
терена, взривни работи, 
трасиране на проектно-
то трасе. Изпълнител на 
участъка е ДЗЗД „ХЕМУС 
– 16320“, съставено от 
„Инфра експерт“, „Пътин-
женерингстрой-Т“, „Авто-
магистрали - Черно море“ 
и „Трансконсулт-22“.

Ц я лостното  доиз -
граждане на АМ „Хемус“ 
е основен приоритет в 
управленската програма 
на правителството, тъй 
като бъдещето на Север-
на България и модернизи-
рането на региона е свър-
зано със строителството 
на автомагистралата и 
осигуряването на бърза и 
безопасна пътна комуни-
кация между София и Ва-
рна. 

Премиерът Бойко Борисов: 

„Направихме АМ „Тракия“ ,  АМ 
„Струма“, предстои да завършим и 
АМ „Хемус“. Санирахме хиляди блокове, 
ремонтирахме „Витошка“ и др. Това за-
яви председателят на ГЕРБ и минис-
тър-председател на България Бойко 
Борисов по време на Националната 
работна среща на ПП ГЕРБ, която се 
проведе в Националния дворец на кул-
турата. В събитието взеха участие 
близо 2000 души, сред които бяха на-
родни представители, евродепутати, 
членове на областните и общинските 
ръководства на партията, кметове и 
представители на общински съвети, 
както и министрите от квотата на 
ГЕРБ. 

„През март искаме да направим 
5 първи копки по АМ „Хемус“, сподели 
той. По думите му няма град, в който 
нещо да не е направено. Борисов допъл-
ни, че Българското председателство 
на Съвета на Европейския съюз е било 
най-успешното такова досега.

„Свършихме много работа. Успяхме 
да сторим всичко бързо и лесно, защо-
то нашите предшественици не бяха 

направили нищо. Трябва да се съпроти-
вяваме на опонентите ни и на фалши-
вите им новини“, обясни още Борисов.

„950 млн. лв. повече са дадени в по-
следните 2 г. в сферата на образова-
нието. Над 700 млн. лв. са инвестирани 
в образователната инфраструктура. 
2,047 млрд. лв. идват по Оперативна 
програма „Региони в растеж 2014 - 
2020“, а до 2022 г. до Велико Търново 
ще има магистрала“, заяви по време 
на събитието председателят на ПГ 
на ГЕРБ Цветан Цветанов. Той допъл-
ни, че ще се изградят и пътищата Ви-
дин - Ботевград, Русе - Велико Търново, 
Калотина - София, а автомагистрала 
„Струма” ще бъде завършена.

По време на конференцията думата 
взе и кметът на Столичната община 
Йорданка Фандъкова, която отбеля-
за, че София се променя много бързо 
и всеки го вижда. Фандъкова сподели 
и добрите примери в управлението на 
столицата, като акцентира върху ус-
пешната реализация на метрото, из-
граждането на нови детски градини, 
ремонтирането на улици и булеварди.

Елица Илчева 

Общият устройствен план (ОУП) на Со-
фия трябва да постига баланс между частни 
и публични интереси и да говори на по-разби-
раем език, за да е по-достъпен за граждани и 
инвеститори. Около това се обединиха учас-
тниците в провелия се широк обществен фо-
рум за възможностите за изменение на ге-
нералния план на Столичната община (СО). 
Събитието бе открито от Любо Георгиев, 
директор на ОП „Софпроект - ОГП”, който 
представи следващите стъпки по работата 
върху Визия за София - дългосрочната стра-
тегия за развитие на СО, която ще бъде и 
основата за предстоящо изменение на ОУП. 

Главният архитект Здравко Здравков на-
прави ретроспекция на затворения начин на 
работа по предишните устройствени пла-
нове и подчерта намерението си по бъдещи 
изменения да се работи чрез много по-ши-
рока публичност и включване на граждани и 
експерти. „Начинът, по който стартирахме 
работата, коренно променя досегашната си-
туация в устройственото планиране. Започ-
нахме с нещо изключително смело, наречено 
Визия за София. Убеден съм, че този консер-
вативен инструмент - ОУП, трябва да бъде 
променен, но как ще бъде направено това, 
зависи от всички нас”, добави арх. Здравков.

Като основа за диалога бяха предста-
вени резултатите от три фокус групи за 
изменението на ОУП, организирани от „Соф-
проект - ОГП”, и неформалната дискусионна 
„Лаборатория за градско развитие”. Урба-
нистът Нурхан Реджеб изрази позицията, че 
бъдещият план трябва да е приспособим към 
промените, базирайки се върху внимателен 
анализ на резултатите и въздействията от 
прилагането му през последните 10 години, 

както и на насоките от Визия за София. Из-
менението трябва да бъде изготвено върху 
нова технологична платформа и да отчита 
актуални данни за състоянието на града.

В последвалата отворена дискусия 
граждани и експерти изразиха мнения, пред-
ложения и коментари, сред които планът 
да е по-добре съобразен с възможностите 
и ресурсите на СО за неговото изпълне-
ние и да се търси баланс между местно и 
централно управление. Посочено беше, че 
в ОУП трябва да има елементи, които са 
по-гъвкави и динамични, и с цел по-доброто 
му прилагане.

Като конкретни проблеми, за чието ре-
шение може да допринесе ОУП, бяха посоче-
ни дисбалансът между северните и южните 
части на София, непълноценното използване 
на съществуващия сграден фонд, реализация-
та на зелени коридори към Витоша, по-добро-
то разпределение и свързване на публичните 
пространства, управлението на спортните 
площадки, възможностите за пешеходно 
придвижване и качествената среда за хо-
рата. Предложено беше да започне по-ши-
рок разговор за осигуряването на подземни 
паркинги, за междублоковите пространства, 
облика на сградите и подхода към простран-
ственото разделение на общностите, както 
и да се правят обсъждания по квартали.

В момента там работят около 200 души 
и над 100 специализирани машини 
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Деница Николова, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството: 

Мартин Славчев

Нови близо 14 млн. лв. 
ще бъдат инвестирани за 
развитие на пограничния 
регион между България и 
Македония. Това стана 
ясно на шестия Съвмес-
тен комитет за наблю-
дение на програмата за 
трансгранично сътрудни-
чество, който се проведе в 
гр. Берово, Македония. Фо-
румът бе председателст-
ван от зам.-министъра на 
регионалното развитие и 
благоустройството Де-
ница Николова и от Мие-
лма Мехмети-Петерсен 
от македонското Минис-
терство на местното 
самоуправление.  Сред 
официалните гости на ко-
митета бяха Гилеш Кител, 
представител на ГД „Реги-
онална и градска политика“ 
в Европейската комисия 
(ЕК), и Никола Бертолини, 
ръководител на отдела за 
сътрудничество на Деле-
гацията на ЕК в Скопие.

Средствата се отпус-
кат от Министерството 
на регионалното развитие 
и благоустройството по 
Програмата за трансгра-
нично сътрудничество 
„INTERREG – ИПП България 

– Македония 2014 – 2020“. 
Комитетът одобри финан-
сирането на 17 проекта в 
областта на развитието 
на туризма, опазването 
на околната среда и по-
добряването на конкурен-
тоспособността, чиято 
реализация ще допринесе 
най-много за изпълнение 
на индикаторите на про-
грамата и ще има траен 
ефект върху трансгранич-
ния регион. Те бяха опре-
делени като най-добрите 
между подадените 162 
предложения в рамките на 

втората покана. За първи 
път с цел улесняване на 
кандидатите и ускоряване 
на процеса на оценка кан-
дидатстването по програ-
мата се осъществи изцяло 
по електронен път.

„Граничните региони 
изпитват свои характер-
ни трудности и срещат 
допълнителни предизвика-
телства. Програмата за 
трансгранично сътрудни-
чество позволява да ра-
ботим заедно като съсе-
ди, за да развиваме своя 
потенциал не само за да 

направим територията 
привлекателна, но и да по-
вишаваме качеството на 
живот на хората от две-
те страни на границата 
чрез политика на балан-
сираност и преодоляване 
на различията в социално-
икономическо отношение“, 
отбеляза зам.-министър 
Николова. 

„От особена важност е 
да бъдат осигурени услови-
ята за постигане на зало-
жените цели чрез усвоява-
не на средствата в полза 
на трансграничния реги-

он“, посочи зам.-министър 
Николова. „Намираме се на 
много важен етап, от кой-
то зависи навременното 
изпълнение на програмата 
и постигането на планира-
ните цели и резултати. На-
шата краткосрочна цел е 
средствата да достигнат 
максимално бързо до бене-
фициентите, разработили 
най-качествените проек-
ти, така че да не се допус-
не забавяне при тяхното 
изпълнение“, каза още тя.

Заместник-министъ-
рът обърна внимание и 
на бъдещето на програ-
мата в следващия период, 
който ще постави нови 
предизвикателства пред 
управляващите струк-
тури и ползвателите на 
средствата за развитие 
на трансграничния регион. 
„Предвиждаме дискусиите 
да стартират максимално 
бързо, за да може на база-
та на придобития опит за 
изпълнение на трансгра-
нично сътрудничество 
между нашите две страни 
да заложим дългосрочна 
стратегия за още по-
ефективно инвестиране 
на финансовите ресурси 
в съвместни инициативи 
за развитие на региона“, 

подчерта Николова.
Целият бюджет на 

програмата в периода до 
2020 г. е над 37 млн. лв., 
които се влагат за засил-
ване на трансграничното 
сътрудничество между 
хората и институциите в 
региона, за съвместно ре-
шаване на общите пробле-
ми и оползотворяване на 
неизползвания потенциал 
по три оси, като достига 
до население от над 1 млн. 
души в двете държави.

Единно бе мнението на 
участниците в комитета 
за успеха на програмата и 
необходимостта от уве-
личението на бюджета й 
в следващия програмен пе-
риод. Кметове на общини и 
областни управители под-
чертаха, че благодарение 
на осигуреното финанси-
ране са успели да реализи-
рат редица инфраструк-
турни проекти, свързани с 
модернизация и ремонт на 
детски градини, паркове, 
обезопасяване на речни ко-
рита. Създадени са редица 
туристически продукти, 
които са довели до осезаем 
растеж на посетителите, 
което е създало поминък и 
ръст на икономиката в ре-
гионите.

Елица Илчева

Министерският съвет одо-
бри Плана за действие за дър-
жавните концесии за периода 
2019 – 2020 г. Очакваните ре-
зултати от изпълнението му 
са привличане на частния ка-
питал за изпълнение на стро-
ителство и услуги, използване 
на професионалния опит на 
икономическите оператори в 
областта на организацията 
и управлението на строител-
ството, и предоставянето на 
услуги и тяхното финансово управление. 

Очаква се и освобождаване на адми-
нистрацията от несвойствени дейнос-
ти, в резултат на които се изразходват 
неефективно публични средства, както 
и задоволяване на належащите нужди на 
обществото от качествени инфраструк-
турни, рекреационни и други обществе-
ни услуги при най-добро съотношение 

качество-цена. 
Планът трябва да развие качествена 

и достъпна инфраструктура и услуги от 
обществен интерес чрез партньорство 
между публичните органи и икономиче-
ските оператори, ефективност при упра-
влението на публичната собственост в 
защита интереса на гражданите и об-
ществото.

Елица Илчева

Правителството прехвърля на об-
щина Пловдив собствеността върху 
държавни имоти за реконструкцията и 
разширението на „Голямоконарско шосе“. 
С реализирането на обекта ще се подо-
бри организацията на движението и ще 
се повиши пропускателната способност 
на една от най-натоварените входно-из-
ходни артерии на града, която е основна 
пътна връзка с автомагистрала „Тракия“. 
Общината разполага с необходимия фи-
нансов ресурс за управлението и поддър-
жането на предоставените имоти, а в 
бюджета й са предвидени средства за 

изпълнението на проекта. 
На община Казанлък се прехвърля 

собствеността върху частна дър-
жавна собственост в гр. Крън за из-
граждането на велосипедна алея Крън 
– Шипка по Оперативна програма „Ре-
гиони в растеж 2014 – 2020“. Тя ще бъде 
продължение на съществуващата и ще 
обслужва туристическите обекти в 
така наречената „Долина на тракий-
ските царе“.

Също за изграждането на велоси-
педна алея община Септември получава 
безвъзмездно частна държавна собстве-
ност в селата Варвара и Ветрен дол с 
обща площ 21 046 кв. м.
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Предвижда се Научно-
промишлена зона (НПЗ) 
„Хладилника-Витоша” да се 
трансформира в жилищна. 
Към момента има заявени 
инвестиционни намере-
ния за изграждането на 
470 хил. кв. м РЗП – жилищ-
ни площи, и 230 хил. кв. м 
РЗП – офис сгради. На база-
та на тези данни се очаква 
поне 12 хил. души да се за-
селят в района. Това стана 
ясно по време на предста-
вяне на комуникационно-
транспортната схема на 
района на заседание на 
специализирания състав 
на Общинския експертен 
съвет по устройство на 
територията към Сто-
личната община. Зоната, 
попадаща в разработката, 
обхваща карето между бул. 
„Черни връх“, ул. „Люба Ве-
личкова“, ул. „Сребърна“ и 

ул. „Филип Кутев“. Целта 
на представения проект е 
да подобри транспортния, 
велосипедния и пешеходния 
достъп до района. Пред-
вижда се обособяване на 
локално платно на бул. „Фи-
лип Кутев“ в участъка от 
ул. „Сребърна“ до ул. „Ата-
нас Дуков“. Платната за 
движение по ул. „Сребърна” 
ще бъдат със стеснен га-

барит, за да се изградят 
нови велосипедни алеи по 
цялото протежение на 
улицата. Подобно съоръ-
жение ще се обособи и 
по ул. „Филип Кутев“. Съ-
ществуващото трасе за 
велосипедно придвижване 
по ул. „Люба Величкова“, 
което към момента е раз-
положено на платното за 
движение, ще се измести 

на тротоара и ще бъде със 
ширина 1,5 м. Предвижда се 
да има двупосочна алея за 
колоездачи и покрай река 
Драгалевска, която да е 
свързана със съоръжение-
то, излизащо от Борисова 
градина. 

Предложената схема 
има за цел подобряване и 
на пешеходното движение 
в района. За целта ще се 

обособи нова широка пеше-
ходна алея – от търговски 
комплекс и метростанция 
„Витоша“ до Зоопарка. На-
правено е и транспортно 
проучване на базата на 
анкети със собствени-
ците на имоти, за които 
към момента има заявени 
инвестиционни намерения. 
На базата на получените 
данни може да се направи 

предположение, че около 
2300 коли ще влизат в зо-
ната в час пик, а 4000 ще 
излизат. За да се осигури 
безпрепятственото парки-
ране, ще бъдат обособени 
общо около 13 хил. парко-
места. Планира се пуска-
нето на нови автобусни 
линии по ул. „Филип Кутев”, 
които да подобрят достъ-
па до новия квартал. 

Дезинформацията е 
начин за изместване на 
фокуса от важните реше-
ния, които се взимат от 
Европейския парламент 
(ЕП). Фалшивите новини 
имат за цел да разколеба-
ят вярата в съществува-
нето на Европейския съюз 
(ЕС) и институциите. 
Това каза Теодор Стой-
чев, ръководител на Бю-
рото на ЕП в България по 
време на конференция на 
тема „Имат ли значение 
фактите? Дезинформаци-
ята като инструмент по 
време на избори”, която се 
проведе в София. 

Стойчев беше кате-
горичен, че в контекста 
на бъдещите европейски 
избори трябва повече да 
се говори за хигиена на 
използването на инфор-
мацията. Европейските 
институции обединяват 

усилията си за проти-
водействие на разпрос-
траняваната невярна ин-
формация, стана ясно на 

форума. Те трябва да пуб-
ликуват доклади за своя-
та дейност на определен 
период от време. Всички 
държави членки на ЕС ще 
назначат експерти за 
борба с дезинформацията. 
Предвижда се подобряване 
на посланията на Съюза, 
насочени към държавите 
от Източна Европа, както 
и подобряване на медийна-
та среда в този регион. 

Теодор Стойчев, ръководител на Бюрото на ЕП в България: 

Вицепремиерът Томислав Дончев: 

„Хората, които са трайно офлайн, в 
бъдеще ще бъдат подложени на маргина-
лизация. След време това ще остави част 
от населението без достъп до услуги и ин-
формация”, каза вицепремиерът Томислав 
Дончев при откриването на дискусия „Ди-
гитализацията като следващ двигател на 
растежа на България и Централна и Източ-
на Европа”. Според него трябва да се про-
веде реформа в образованието. „Говорейки 
за трансформации, те трябва да са точно 
там. Придобиването на дигитални умения 
трудно се вмества в настоящия модел на 
образователната ни система. Колкото 
повече от публичните услуги са достъпни 
в електронен вид, толкова по-силен ще е 
стимулът за всички да се дигитализират”, 

каза още Дончев. 
„Има предизвикателства в процеса 

на дигитализация, за които никой не е 
готов. Няма как реалният и публичният 
сектор да се движат с различни тем-
пове. Ако единият от двата изостане, 
тогава ще се получат дисбаланси”, каза 
още той. 

Елица Илчева 

Предприети са промени в Закона за про-
фесионалното образование и обучение с цел 
да се изчистят всички пречки, като се ана-
лизира опитът дотук. Това обяви министъ-
рът на образованието и науката Красимир 
Вълчев по време на дискусия между граж-
дански организации и бизнеса. Министър 
Вълчев отчете, че в системата на дуално-
то обучение са обхванати над 3800 учени-
ци, а за 3 години броят им се е увеличил 10 
пъти, но той съвсем не е достатъчен. 

„Трябва да мотивираме повече учители, 
ученици и работодатели, тъй като това 
образование е невъзможно без спойката 
им. Направихме обществено обсъждане 
по темата и чакаме да излезе изменение 
на наредбата. Новото постановление ще 
допуска допълнителни стипендии за уче-
ници, които се обучават професионално, и 

такива, които са в специалности с очак-
ван бъдещ недостиг на пазара на труда“, 
каза министър Вълчев. Той подчерта важ-
ността на добрата материална база и 
заяви, че и в следващите години ще се 
положат усилия да се подобрят и модер-
низират кабинетите в училища и детски 
градини. Министърът обяви още, че пред-
стои да започне изпълнението на 17 на-
ционални програми за образование. 
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Снимки в. „Строител“

В сградата на Фонд на фондо-
вете се проведе публично заседа-
ние, на което бяха отворени пър-
воначалните оферти, получени по 
процедурата за възлагане на об-
ществена поръчка с предмет „Из-
пълнение на финансов инструмент 
за микрокредитиране със споделен 
риск“. Той е финансиран със сред-
ства от Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси 
2014–2020“ (ОПРЧР).

Общият бюджет на финансо-
вия инструмент е в размер на 26,4 
млн. лв., разделен на девет обосо-
бени позиции, с ресурс от 1 млн. лв. до 6 
млн. лв. Средствата ще бъдат предос-
тавени под формата на микрокредити и 
целят да подпомогнат създаването и раз-
витието на стартиращи предприятия. 
В допълнение към ресурса, предоставен 
от Фонд на фондовете, финансовите по-
средници ще осигурят съфинансиране във 
всеки микрокредит, възлизащо на мини-
мум 10%. Със средствата от финансо-
вия инструмент ще бъдат подкрепени и 
предприятия, собственост на лица от 
определени уязвими групи (безработни 
над 6 месеца, младежи до 29 години и хора 

с увреждания).
Участниците, подали първоначални 

оферти в определения срок, са както 
следва:

- „Сис Кредит” АД: по обособени по-
зиции 5,6 и 7;

- „Микрофонд” АД: по обособени пози-
ции 6,7,8 и 9;

- „Първа инвестиционна банка” АД: по 
всички обособени позиции.

На публичното заседание комисията 
обяви датите за преговорите, както и 
темите, по които те ще бъдат прове-
дени.
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Йорданка Фандъкова, кмет на Столичната община:

Ренета Николова

Г-жо Фандъкова, каква 

е равносметката Ви за 

изминалата 2018 г.? Кои 

постижения на Столич-

ната община (СО) бихте 

отличили, за какво не Ви 

достигна времето?

През изминалата годи-
на София затвърди пози-
циите си на лидер в ико-
номиката на страната. 
Столицата е с най-висок 
БВП на глава от населе-
нието (2.3 над средното за 
България), с принос от 40% 
към националната икономи-
ка и привлича половината 
от чуждите инвестиции в 
държавата. Развитието на 
редица международни биз-
нес компании в областта 
на аутсорсинга и секто-
ра на информационните и 
комуникационните техно-
логии (ИКТ) показва тази 
тенденция. София се на-
реди в престижния Топ 10 
на световните градове за 
започване на стартъп и е 
притегателен център за 
все по-големи компании в 
ИТ сектора. 

Coca-Cola откри офи-
циално новия си Център за 
развитие на интелигент-
ните технологии в София, 
като инвестицията е от 
близо 1,4 млн. лв. Това е 
вторият по големина ИТ 
център на компанията в 
света, който се нарежда 
след Технологичния цен-
тър в Атланта, САЩ. Ве-
ригата супермаркети Lidl 
избра София за четвърта 
локация в Европа, където да 
отвори високотехнологи-
чен ИТ център за развойна 
дейност. Компанията из-
бра България сред другите 
европейски страни заради 
висококвалифицираните ИТ 
специалисти и динамично-
то развитие на сектора 
у нас. Другите развойни 
центрове на компанията 
са в Германия, Испания и 
Румъния.

В средата на година-
та Financial Times обяви 
решението си да създаде 
свой Технологичен център 
в столицата. Основаната 
в Сингапур Acronis – меж-
дународен лидер в кибер-
сигурността и предлага-
нето на хибридни облачни 
решения, започна да рабо-
ти и в София. Офисът на 
компанията в столицата е 
ключов център за научноиз-
следователска и развойна 
дейност в Европа. Един от 
големите инвеститори в 
ayтcopcинг индycтpиятa 
y нac – канадската ТЕLUS 
Intеrnаtіоnаl Еurоре – през 
април м.г. официално откри 
новия си офис също в сто-
лицата и обяви намерения-
та си за разрастване. Во-
дещият в света гepмaнcки 
пpoизвoдитeл нa aвтoмo-
билни кoмпoнeнти Веhr-
Неllа Тhеrmосоntrоl също 

оповести намерението си 
да инвестира в увеличава-
не на производствения си 
капацитет в България с 
пускането на пета поточ-
на линия към предприятие-
то си в Икономическа зона 
„София – Божурище“. 

Това са част от приме-
рите за успешни бизнеси, 
които свидетелстват за 
добрата бизнес среда, и 
особено за наличието на 
образовани хора в сфера-
та на ИКТ технологиите. 
Тази среда се дължи и на 
вложенията, които правим 
в публична инфраструк-
тура, в модернизация на 
градския транспорт и раз-
ширяване на метрото, от 
една страна, и от друга, 
на работата ни с бизнеса 
чрез Общинската агенция 
за инвестиции. 

София беше домакин на 
Дигиталната асамблея на 
ЕК и бяха проведени Бал-
кански хакатон и конферен-
ции като DigitAll Bulgaria и 
Startup Europe Summit. Всич-
ко това е показателно за 
развитието на ИТ сектора 
в София. Само за 5 години 
софтуерният сектор бе-
лежи ръст от 120% в Бъл-
гария – той категорично е 
не само най-бързо развива-
щият се, но и този, който 
създава нови работни висо-
коплатени места. Повече 
от 40 хил. души в София са 
заети в ИТ индустрията, а 
в столицата работят 90% 
от технологичните компа-
нии в страната. 

През 2018 г. СО реа-

лизира мащабна инвес-

тиционна програма във 

всички сфери. Кои бяха 

по-значимите проекти?

Много са проектите, 
които са ключови за града. 
Продължихме най-мащаб-
ната модернизация на под-
земния и надземния градски 
транспорт от десетиле-
тия. През 2019 г. метро-
то на София ще достигне 
48 км, а само преди 10 го-
дини беше 10 км. Пуснахме 
първите 20 електробуса в 
града и продължихме с дос-
тавката на нови автобуси 
на природен газ, които от-
говарят на най-високия еко-
логичен стандарт Евро 6. 
С това изпълняваме и една 
от основните мерки за по-
добряване качеството на 
атмосферния въздух. Раз-
ширяването на метрото 
и по-удобен и комфортен 
градски транспорт е наша 
водеща задача в мерките 
за по-чист въздух. 

Възстановяването на 
големите паркове на София 
и изграждането на нови 
също е наша цел в послед-
ните 10 г. 

Друга ключова задача 
и проекти са цялостната 
реконструкция на улици и 
булеварди, като за поредна 
година се фокусирахме вър-
ху кварталите. Противно 
на впечатлението, че ра-
ботихме само по ул. „Граф 
Игнатиев“, ремонтирахме 
основно около 40 важни за 
града улици и булеварди и 

десетки квартални обек-
ти от пътната мрежа във 
всички райони на София. 
Ще спомена само някои от 
по-големите – първият ос-
новен ремонт на участък 
от бул. „България” от из-
граждането му, обновяване 
на бул. „Васил Левски” – от 
кръстовището с бул. „Па-
триарх Евтимий“ до памет-
ника на Васил Левски, поре-
ден етап от разширението 
на бул. „Тодор Каблешков”, 
рехабилитация на бул. „Ар-
сеналски”, бул. „Христофор 
Колумб“, Източна тан-
гента, бул. „Монтевидео”, 
който модернизирахме и 
разширихме, така че сега 
имаме изцяло нов булевард. 
Завършихме основния ре-
монт на ул. „Цар Самуил“, 
както и на ул. „Резбарска“, 
ул. „Гюешево“, ул. „Хемус“ и 
др. Важното е, че специал-
ната ни програма за обно-
вяване на квартални улици 
продължава и през 2019 г.

През 2018 г. продължи-
хме и с инвестициите в 
образованието с ремонти 
и строителство на дет-
ски градини и училища, чрез 
които осигуряваме по-до-
бра среда. Миналата го-
дина открихме пет детски 
градини в районите „Мла-
дост“, „Витоша“ и „Красно 
село“. Започнахме и първа-
та цялостна модернизация 
на 13 училища и 13 детски 
градини.

Наскоро представи-

хте проектобюджета на 

СО за 2019 г. Кои ще са 

основните приоритети в 

дейността Ви?

Работата за качест-
вото на въздуха, строи-
телството на метрото и 
модерния градски транс-
порт, на детски градини и 
училища, цялостните ре-
монти на улици и булевар-
ди, възстановяването на 
парковете и изграждането 
на нови. Това са ключовите 
приоритети, които проме-
нят качеството на живот. 
Те са устойчиви и ни пома-
гат да имаме ясни цели и да 
виждаме резултати. Благо-
дарение на това, че години 
наред си вършим работата 
целенасочено, вече може да 
се усети от хората маща-
бът на направеното. 

За мен като кмет е 
важно, че това се конста-
тира и от водещите меж-
дународни институти, в 
чиито класации столица-
та на България все по-чес-
то влиза на челни места. В 
последното изследване на 
Financial Times, което сле-
ди преките чуждестранни 
инвестиции, София е сред 
най-атрактивните локации 
за международни инвести-
ции в следващите 2 години.

Какви са плановете по 

отношение на развитие-

то на пътната инфра-

структура?

Тази година инвестира-
ме в транспорт и транс-
портна инфраструктура 
общо 447,9 млн. лв. Най-го-

лемият ни транспортен и 
екологичен обект е метро-
то, като до края на 2019 г. 
ще пуснем първите 8 км от 
третия лъч. Участъкът, 
който ще въведем в екс-
плоатация, е от бул. „Вла-
димир Вазов“ в район „Поду-
яне“ през „Оборище“, „Орлов 
мост”, центъра, НДК, през 
Александровска болница 
до „Красно село“. От 2009 
до 2019 г. ще са пуснати и 
построени почти 40 км ме-
тро – от обща дължина на 
мрежата около 48 км. Това 
е част от огромната про-
мяна на столицата, която 
не само ни прави модерен 
град, но променя качество-
то на живот на хиляди хора.

В бюджета за 2019 г. 
сме осигурили финансира-
не за строителството на 
общо 12 км от третия лъч 
в размер на 306,5 млн. лв. 
– от тях 82,5 млн. лв. е 
финансирането от бюдже-
та на Столична община и 
224 млн. лв. от Оператив-
на програма „Транспорт и 
транспортна инфраструк-
тура 2014 – 2020“. През пър-
вата половина на 2020 г. 
ще пуснем движението и 
по втория етап от линия 3, 
който в момента изгражда-
ме – 4 км с 4 метростанции 
– от кв. „Красно село“ през 
жк „Овча Купел“ до Сто-
личния околовръстен път 
(СОП) при кв. „Горна баня“. 
При СОП се изгражда буфе-
рен паркинг и обща спирка с 
жп линията София – Перник.

22 млн. лв. ще бъдат 

Надявам се и през тази година да организираме заедно с КСБ и в. „Строител“         

Снимка Румен Добрев
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        съвместната ни изложба по повод Деня на строителя
отпуснати през т.г. допъл-
нително и за покупката на 
10 нови метровлака. Мо-
трисите са на обща стой-
ност 88 млн. лв. и ще бъдат 
доставени в рамките на 3 
години. С тях новите влако-
ве за третата метролиния 
в София ще станат общо 
30.

За изграждане и ремонт 
на основни улици и булевар-
ди предвиждаме около 47 
млн. лв. за 15 големи обек-
та – разширението на бул. 
„Филип Кутев“, последния 
участък от бул. „Монте-
видео“ при новата метро-
станция, южното платно 
на бул. „Тодор Каблешков“ 
(от бул. „България“ до ул. 
„Костенски водопад“), про-
бива на бул. „Петър Дерт-
лиев“, Източната танген-
та от бул. „Ботевградско 
шосе“ до Северна скорост-
на тангента, както и ло-
кална улична мрежа, която 
обслужва тангентата, бул. 
„Първа българска армия“, 
бул. „Президент Линкълн“, 
ул. „Народно хоро“ в район 
„Овча купел“, ул. „Житни-
ца“, реконструкция на бул. 
„Скобелев“ и транспортния 
тунел на НДК, основен ре-
монт на ул. „Кукуш“, ул. „Йо-
сиф Щросмайер“, ул. „Копер-
ник“, ул. „Атанас Узунов“ и 
рехабилитация на зоните 
на централна градска част.

Предвидена е рехаби-
литация на бул. „България“. 
За целта са отделени 6,5 
млн. лв. За изграждане на 
велоалеи в града са заложе-
ни допълнително 3 млн. лв. 
Общо 15,7 млн. лв. - с 8 
млн. лв. повече от опреде-
леното до момента, ще бъ-
дат осигурени за основен 
ремонт на улици и мостови 
съоръжения през 2019 г.

Заложили сме общо 38 
млн. лв. за ремонт и под-
дръжка на улици на терито-
рията на цялата община, а 
4,5 млн. лв. ще инвестира-
ме в изграждане на улично 
осветление.

Предстои да пуснем и 
изцяло новото тролейбусно 
трасе от кв. „Манастирски 
ливади“ до „Люлин“. Над 17 
млн. лв. ще вложим в основ-
ния ремонт на две ключови 
трамвайни трасета – по 
бул. „Цар Борис III“ и по ул. 
„Каменоделска“. 

Продължава модер-

низацията на градския 

транспорт. Какво пред-

виждате в това направ-

ление?

Продължаваме инвес-
тициите в нови автобуси. 
Предстои да пуснем още 
112 нови превозни средства 
на природен газ, с първите 
30 от тях ще обновим ли-
нии 72, 84 и 184. През 2019 г. 
90% от автобусите на ли-
ния в София ще са нови и 
с Евро 6. Преди десетина 
години средната възраст 
на автобусите беше 20 г., 

движеха се „Икарус“-и и ав-
тобуси, произведени през 
1978 г., през 2019-а средна-
та възраст на автобусите 
ще е под 6 г. С общинското 
дружество „Столичен ав-
тотранспорт“ инвестира-
ме около 100 млн. лв. в нови 
автобуси. Столичният 
електротранспорт закупу-
ва нови електробуси, като 
се очаква до есента да бъ-
дат доставени 15. 

Отделно осигурихме 
32,8 млн. лв. за 13 нови нис-
коподови трамвая. 

Един от приоритети-

те в дейността на общи-

ната е превръщането на 

София в зелен град. Какви 

дейности ще реализирате 

през 2019 г. за постигане 

на тази цел?

За чистота, възста-
новяване и поддържане на 
паркове, градски градини 
и междублокови простран-
ства отделяме 167 млн. лв. 

129,2 млн. лв. е бюдже-
тът за чистота, или с 6 
млн. лв. повече от минала-
та година, които ще насо-
чим към повече миене, ма-
шинно метене и събиране 
на едрогабаритни отпадъ-
ци. От тях 8,6 млн. лв. са 
за поддръжка на зелените 
площи.

В инвестиционната 
програма залагаме 17,7 
млн. лв. за рекултивиране 
на старите сметища в кв. 
„Суходол“, в с. Долни Богров 
и за депо „Садината“.

Планирали сме и въз-
становяване на паркове 
– ремонт на Западен парк, 
както и нови алеи и обла-
городяване на Южен парк, 
Северен парк, Борисова 
градина и парк „Заимов“. 
Отделно 10 млн. лв. ще ин-
вестира общинското дру-
жество „Софийски имоти“ 
в разширението на парк 
„Възраждане“ и изгражда-
не на първия аквапрак, за 
който е подписан договор с 
изпълнителя. 

С над 600 хил. лв. про-
дължаваме реконструк-
цията на зоологическата 
градина.

Предвиждаме закупува-
не на мобилна автоматич-
на станция за измерване 
на качеството на атмос-
ферния въздух. Ще стар-
тираме и изграждането 
на мрежа от 22 сензора, 
които ще могат да се сле-
дят в реално време и ще до-
пълнят информацията от 
Националната система за 
контрол на качеството на 
атмосферния въздух. В по-
следните години все повече 
граждани и институции се 
убедиха в това, че трябва 
да работим заедно, за да 
подобряваме качеството 
на въздуха. В началото на 
миналата година поисках 
законодателни промени в 
две посоки – едната беше 
стандарт за въглищата и 

горивата, а другата – по-
ставяне на екостикери на 
автомобилите. Благодаря 
на Министерството на 
околната среда и води-
те за това, че разработи 
стандарти за въглищата, 
както и на Парламента и 
на председателя на Коми-
сията по околната среда 
и водите в Народното съ-
брание Ивелина Василева, 
които в края на миналата 
година приеха изменения в 
Закона за чистотата на 
атмосферния въздух, и съ-
ответно стандартите. Те 
целят до продажба да сти-
гат само въглища с ниско 
съдържание на пепел и сяра. 
Възложено е разработване-
то и на стандарт за дърва-
та – при тях е важно да не 
се продават мокри.

Направихме изследване, 
което установи, че 55 000 
семейства в София се 
отопляват на дърва и въ-
глища. Сега към тях насоч-
ваме специална програма 
за безплатна подмяна на 
печки на дърва и въглища 
с отопление на газ, парно, 
електричество и пелети 
– според района, в който 
се намират. Защитихме 
за София 40 млн. лв. по ОП 
„Околна среда“, с които да 
финансираме подмяната. 
До края на годината ще 
пуснем формулярите, с кои-
то всеки, който се отопля-
ва на дърва и въглища, да 
заяви готовност да участ-
ва. Със средствата, които 
сме осигурили, ще успеем 
да подменим старите печ-
ки на около 15 000 домакин-
ства. Вече имаме одобрен 
проект по програмата LIFE 
на ЕК за подмяна на още 
около 4000 стари печки. 
Така ще успеем да сменим 
начина на отопление на 
около 1/3 от домакинства-
та, които използват твър-
ди горива.

В столицата се реа-

лизира мащабен проект 

за обновяване на образо-

вателната инфраструк-

тура. На какъв етап е 

изпълнението му, какви 

са очакваните резултати 

и кога трябва да приклю-

чат всички дейности?

В последните години 
образованието е постоянен 
приоритет. За последните 
12 години сме инвестирали 
около 350 млн. лв. в строи-
телство, ремонти и модер-
низиране на детски гради-
ни, училища и площадки. 

Тази година за образо-
вание в бюджета на общи-
ната сме предвидили 71,2 
млн. лв. За образователна 
инфраструктура ще бъ-
дат отпуснати общо 40,1 
млн. лв., което е с 4,5 млн. 
повече от първоначално 
предвиденото. През година-
та ще се изграждат общо 
15 детски градини. Вече 
започнахме 7 от тях. Нови 

детски градини ще има в 
„Манастирски ливади“, ра-
йон „Триадица“, в кв. „Кръс-
това вада“, район „Лозенец“, 
в кв. „Курило“, Нови Искър, 2 
сгради в район „Студент-
ски“, в район „Овча купел“ 
и в кв. „Горна баня“, в район 
„Подуяне“. Реконструкции 
и разширения на ОДЗ-та 
заедно със строителство 
на физкултурни салони сме 
планирали в районите „Ис-
кър“, „Красно село“, в кв. 
„Павлово“ и кв. „Княжево“ – 
в район „Витоша“, в „Люлин“ 
и „Изгрев“.

9,5 млн. лв. инвестира-
ме в реализацията на нови 
пристройки и физкултурни 
салони на 12 училища. Про-
дължаваме разширението 
на Първа английска гимна-
зия. Изграждаме нови сгра-
ди с класни стаи към 63 ОУ 
в кв. „Требич“ и 28 СУ в жк 
„Красна поляна“. Нови физ-
културни салони ще имат 7 
училища – 37 СУ в жк „Лю-
лин“, 176 ОУ в с. Негован, 
64 ОУ в кв. „Симеоново“, 175 
ОУ в с. Мрамор и 100 СУ в 
район „Сердика“, 30 СУ във 
„Възраждане“ и Първа ан-
глийска гимназия. Ще въ-
ведем мерки за енергийна 
ефективност в 79 СУ в жк 
„Люлин“ и 74 градина в р-н 
„Подуяне“.

Изпълняваме два проек-
та по Оперативна програ-
ма „Региони в растеж 2014 – 
2020“ („ОПРР 2014 – 2020“). 
Единият е за изграждане 
и цялостни ремонти на 26 
училища и детски градини 
на територията на пет 
столични района – „Надеж-
да“, „Връбница“, „Красна по-
ляна“, „Илинден“ и „Средец“. 
Стойността на проекта 
е близо 64 млн. лв., от кои-
то около 58 млн. лв. са от 
оперативната програма, а 
останалите са съфинанси-
ране от СО. Включени са 15 
училища и 11 детски гради-
ни. В 17 обекта строител-
но-ремонтните работи се 
извършват, а останалите 
9 са в процедура по избор на 
изпълнител. Всички дейнос-
ти трябва да приключат до 
края на 2020 г. 

Другият проект по 
„ОПРР 2014 – 2020“ е за ре-
монт и обновяване на Про-
фесионалната гимназия по 
хранително-вкусови тех-
нологии „Проф. д-р Георги 
Павлов“ в район „Илинден“ 
на стойност 1,6 млн. лв. 
Дейностите в гимназията 
трябва да приключат през 
февруари. 

През 2019 г. предстои 

ли стартирането на дру-

ги проекти с европейско 

финансиране? Кои ще са 

те, кога трябва да бъдат 

обявени търговете?

През 2019 г. планираме 
провеждането на общест-
вени поръчки, свързани с 
проекта за строителство 
на Инсталацията за енер-

гия от отпадъци по ОП 
„Околна среда“. Ще бъдат 
обявени два търга: за избор 
на надзор на проекта и за 
СМР на инсталацията. 

Ще започнем рекон-
струкции и на трамвайни-
те линии по ул. „Каменодел-
ска“ и ще обявим отново 
процедурата за трамвай-
ното трасе по бул. „Цар 
Борис III“. Там в момента 
се преработва участък по 
бул. „Македония“ със зелено 
трамвайно трасе и линеен 
градски парк. 

През последната го-

дина се отчита ръст на 

туристите в столицата. 

Какви дейности планира-

те, за да се запази положи-

телният тренд?

С всичко, с което разви-
ваме града, действително 
София продължава да при-
влича интереса на нови ту-
ристи от различни конти-
ненти. По последни данни 
на общинското предприя-
тие „Туризъм“, за първите 9 
месеца на 2018 г. броят на 
чуждестранните туристи 
в столицата се е увеличил 
с 6% спрямо същия период 
на 2017 г. Общият брой на 
регистрираните гости се 
е повишил с 3,5% спрямо съ-
щия период на 2017 г., или 
София е посетена от над 1 
милион туристи. 

В челните места се 
нареждат туристите от 
Италия, Германия, Израел, 
Великобритания, Гърция. 
Впечатляващ ръст от над 
20% има при гостите от 
Израел. Значително е уве-
личението на туристи от 
далечните пазари като Ки-
тай (29%) и Япония (16%). 
За първи път през 2018 г. 
има сериозно засилване на 
интереса към София от 
Литва (9%), Латвия (49%), 
Естония (72%). 

За привличане на нови 
посетители е разработена 
версия на китайски език на 
официалния туристически 
сайт www.visitsofia.bg, как-
то и самостоятелно мо-
билно приложение VisitSofia 
към страницата, осигурено 
е и присъствие в социални-
те мрежи.

Популяризираме града 
си чрез културни събития 
с участието на световно-
известни български тво-
рци като Тео Ушев, който 
направи инсталация в СГХГ, 
Соня Йончева, за която по 
програма „Култура“ бе излъ-
чен филм. 

С какво градът ще при-

влича интерес и с какви 

дейности ще се предста-

вя богатата му археоло-

гия?

По традиция Столична-
та община подкрепя знако-
ви археологически проуч-
вания и ще продължи да го 
прави и през 2019 г. Ще се 
работи на експедициите на 

неолитното селище в Сла-
тина, на площад „Св. Неде-
ля“, на масивната вила край 
с. Мировяне. 

София е един от най- 
старите градове в Европа 
– създаден е от неолит-
ните заселници по тези 
земи още в края на 7-мото 
хилядолетие пр.Хр., т.е. 
сега столицата живее в 
деветото си хилядолетие. 
Най-известно и проучено е 
неолитното селище в район 
„Слатина“, което с право 
може да се нарече древен 
град. Забележителни са 
следите от римската епо-
ха, започнала в първи век 
сл.Хр. – с масивни струк-
тури в центъра на града 
и около него. Сред сгради-
те най-интересни са тези 
на площада при църквата 
„Св. Неделя”, амфитеатъ-
рът, базиликата откъм 
„Западната порта“, къде-
то вероятно се е състоял 
Сердикийският вселенски 
събор. Забележителни са 
и следите от Среднове-
ковието, когато Средец е 
вторият по важност град 
след столицата и е опасан 
от Софийската Мала Све-
та гора, перлата на която 
е Боянската църква. 

Очаквам да започне екс-
понирането на новооткри-
тата гробница до базили-
ката „Света София”. 

Ще продължат ли сре-

щите Ви с ръководство-

то на Камарата на стро-

ителите в България и с 

най-голямата структура 

на организацията – ОП 

на КСБ – София? В какви 

сфери виждате развитие-

то на сътрудничеството 

с КСБ?

Очаквам да продължи 
традиционното ни съ-
трудничество. Заедно сме 
обсъждали професионални 
въпроси, касаещи подо-
бряване на строителната 
работа и организация на 
дейностите на обектите 
в София, с цел да не за-
трудняваме ежедневните 
придвижвания в града. Оч-
аквам с КСБ да продължим 
да обсъждаме проблемите 
в сектора – особено липса-
та на достатъчно добре 
подготвени кадри. 

Важна е и подготов-
ката на съвместната из-
ложба, която организираме 
заедно с КСБ и вестник 
„Строител“, за нови обекти 
в София, която се надявам 
и през тази година да пред-
ставим. 

Какво ще пожелаете 

на строителите и на чи-

тателите на медията 

през новата година?

На всички пожелавам 
здраве и успехи. На строи-
телите – да имат работа 
и да я изпълняват така, че 
да се гордеят с нея години 
наред. 
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Камарата се обявява против дезинформацията и фалшивите 
новини и застава зад всеки един от своите членове

Емил Христов
Ренета Николова

„Планираме през на-
стоящата година да Ви 
информираме редовно 
за постиженията и пре-
дизвикателствата пред 
бранша“, това заяви изп. 
директор на Камарата на 
строителите в България 
инж. Мирослав Мазнев по 
време на пресконференция 
в централния офис на КСБ. 
В събитието взеха учас-
тие арх. Лидия Станкова, 
директор на Дирекция 
„Анализи, строителство, 
професионална квалифика-
ция и мониторинг“, Георги 
Грънчаров – ръководител 
на звено „Регистър“ към 
КСБ, както и представи-
тели на компании членове 
на Камарата – инж. Живко 
Недев, изп. директор на 
„Хидрострой“ АД, Мариела 
Рунтева от „Трейс Груп 
Холд“ АД, инж. Иван Дими-
триев – „ПСТ Груп“ ЕАД. 
Водещ на пресконференци-
ята бе главният редактор 
и прокурист на вестник 
„Строител“ и ПР на Ка-
марата на строителите 
в България (КСБ) Ренета 
Николова.

В началото на съби-
тието инж. Мазнев пред-
стави пред журналистите 
„Икономически отчет на 
строителния сектор“ за 
деветмесечието на 2018 г. 
(Повече на стр. 10-11 и на 
сайта на в. „Строител“.) 
„Данните очертават ха-
рактера и очакванията на 
сектора за настоящата 
година“, сподели изп. ди-
ректор на КСБ. По думите 
му 

браншът очаква 2019 г. да 

е по-успешна от предход-

ната,

защото оперативни-
те програми навлизат в 
решаващата част от из-
пълнението си. „Започва 
изграждането и на голе-
мите инфраструктурни 
проекти в пътния и во-
дния сектор“, подчерта 
още той. Изп. директор 
на Камарата допълни, че 
успешното им изпълнение, 
качествено и в срок, е пре-
дизвикателство, за което 
всички строители се под-
готвят.

„Именно в тази насока 
ние обръщаме сериозно 
внимание на целия бранш. 
Поставили сме си редица 
приоритети, свързани с 
подобряване на законо-
дателството, касаещо 
строителния сектор“, за-
яви той.

„Продължаваме наша-
та битка за промени в 
Закона за устройство на 
територията (ЗУТ), като 
предлагаме да отпадне 
възможността, предви-

дена в чл. 14, ал. 2 в ЗКС 
– строителни дейности 
от 5-а категория да се из-
пълняват от строители, 
невписани в Централния 
професионален регистър 
на строителя (ЦПРС). 
През миналата година 
предложението ни не бе 
прието от парламента“, 
подчерта инж. Мазнев. По 
думите му Камарата ще 
продължи да настоява в 
ЦПРС да се вписват всич-
ки строители на строежи 
от първа до пета катего-
рия включително, както и 
по отделни строителни и 
монтажни работи. Според 
инж. Мазнев това е един 
от начините за борба сре-
щу сивия сектор в бранша. 
„Така за всеки един обект 
ще отговарят специали-
сти, това гарантира, че 
всяка фирма ще носи от-
говорност за работата, 
която върши. Говорим и за 
категорично подобряване 
на качеството на изпълня-
ваните обекти“, подчерта 
той и даде пример със слу-
чая с ураганния вятър във 
Враца през 2018 г., който 
разруши покриви на сгради, 
защото те бяха изпълнени 
от нелегитимни строи-
тели, без регистрация в 
ЦПРС.

Инж. Мазнев говори и 
за нуждата всички фирми, 
които са в консорциуми и 
изпълняват строително-
монтажни работи, също 
да бъдат вписани в Регис-
търа. „Сегашният Закон 
позволява, когато в кон-
сорциума една компания 
има категория за съот-
ветния обект, другите да 
нямат. Това трябва да се 
промени“, допълни изп. ди-
ректор на Камарата.

„Важно е да се отбе-
лежи още, че техническа-
та спецификация трябва 
да бъде разработена на 
база единни норми за от-
делните видове работи, 
както е необходимо и да 
се създаде правилник за 
изпълнение и приемане на 
видовете СМР, за да бъ-
дат те строго регламен-
тирани“, каза инж. Мазнев. 
Той изрази позиция, че по 
този начин ще има строги 
правила какви материали 
да се използват, какво да 
е тяхното качество и как 
да се влагат. Изп. дирек-
тор на КСБ говори и за 
референтните цени, при 
формирането на които е 
препоръчително да се из-
ползват ясно разписани 

нормативи. „От там на-
татък за възложителя и 
за фирмите спазването 
на тези показатели ще 
даде възможността да се 
формират значително по-
реални цени от сегашни-
те. В тази насока ние ще 
продължаваме да работим 
и ще създадем съвместно 
с държавни институции 
общи работни групи“, спо-
дели още той.

„Камарата на строи-
телите в България съв-
местно с останалите 
браншови организации в 
сектора, като Камарата 
на архитектите в Бълга-
рия, Камарата на инжене-
рите в инвестиционното 
проектиране, Българската 
браншова камара „Пъти-

ща“ и други, стигнахме до 
становището, че 

ЗУТ в този вид е изчерпал 

своите възможности“, 

каза инж. Мазнев. Пред 
журналистите той допъл-
ни, че всички досегашни 
промени на закона водят 
до неговото усложнение, а 
дори и до невъзможност да 
се изпълняват определени 
процедури, несъобразени с 
всички изисквания и свър-
зани закони. От думите 
му стана ясно, че предло-
жението на бранша е да 
се разработят два отдел-
ни закона, като единият 
условно да е за устрой-
ството на територията, 
а вторият за строител-

ството, който да включ-
ва проектиране, надзор 
и изпълнение. „С това ще 
се дефинират много ясно 
отговорностите и изис-
кванията към всеки един 
участник“, подчерта още 
той. 

„Имаме и други идеи 
за законови промени. Едно 
от нашите предложения е 
разрешението за строи-
телство да се издава още 
при идеен проект, за да 
се намали бюрокрацията. 
Другото ни предложение 
е да отпаднат държавни-
те приемателни комисии. 
Приемането на обектите 
да става с подписване на 
Акт 15 от възложителя, 
проектанта, строителя 
и надзора. По този начин 
ще е ясно кой носи отго-
ворност за всяка част от 
изпълнението на обекта. 
Сега каквито и грешки да 
има, те се приписват на 
строителя“, обясни инж. 
Мазнев. „Ние предлагаме 
също от подписването на 
Акт 15 да тече и гаран-
ционният срок за обекти-
те“, допълни той.

По време на прескон-
ференцията инж. Мазнев 
обърна внимание и на 

средната работна заплата 

в строителството, която 

е 864 лв., 

при 1064 лв. за страна-
та към деветмесечието 
на 2018 г. Инж. Мазнев 
подчерта, че това ниво е 
далеч по-ниско в сравнение 
с другите страни от Из-
точна Европа.

„През 2018 г. Камарата 
със свои средства е обу-
чила 5500 служители на 
строителни предприятия 
по ЗБУТ, както и техниче-
ски ръководители, проект 
мениджъри и други“, каза 

Снимки в. „Строител“
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Инж. Живко Недев, изп. директор 
„Хидрострой“ АД:

Мариела Рунтева, „Трейс Груп Холд“ АД:

Инж. Иван Димитриев, „ПСТ Груп“ ЕАД: 

„Хидрострой“ АД е една от добрите 
фирми в бранша и когато си добър - не 
всички са щастливи. Ние нямаме ни-
какви подписани договори с „Автомаги-
страли“ ЕАД, под никаква форма. Нито 
като главен изпълнител или подизпъл-
нител, също така нямаме и рамкови 
договори или такива за доставка на 
работна ръка, механизация или матери-
али. С държавното дружество нямаме 
комуникация и контакти. Може би на-
шето име се споменава негативно, за-
щото „Хидрострой“ е една от водещите 
фирми в бранша и една от компаниите, 
която успешно изпълнява големи инфра-
структурни обекти както в България, 
така и в чужбина. Не е приятно да бъ-
деш замесван в говорене и някакви спи-
съци, но ние ще покажем какво можем на 
строителната площадка.

Както знаете, ние излязохме 
с позиция и аз благодаря, че тя 
беше широко отразена. Ние сме 
публична компания и това не е 
просто дума, а е друго позицио-
ниране на пазара. Фирмата ни е 
в режим, в който всеки един до-
говор е публичен. Това се отнася 
и за нашата финансова информа-
ция. „Трейс Груп Холд“ АД  няма до-
говори с „Автомагистрали“ ЕАД, 
както и не е техен подизпълни-
тел. Всяка дейност на фирмата 
ни може да бъде видяна както на 
корпоративния ни сайт, така и на 
страницата на Българска фондо-
ва борса.

Нашата компания има рамко-
ви договори с „Автомагистрали“ 
ЕАД, които категорично и по 
никакъв начин не касаят изпъл-
нението на АМ „Хемус“. Нямаме 
никакви усвоени аванси, свързани 
с изграждането на магистрала-
та. Работата ни с тази компания 
се регламентира от договорите. 
Имаме една солидна историче-
ска връзка – повече от 10 години, 
като голяма фирма в бранша, но 
нашите взаимоотношения не се 
отнасят до АМ „Хемус“. 

на пресконференцията 
инж. Мазнев, като допъл-
ни, че планът на бран-
шовата организация за 
2019 г. е да намали броя на 
безплатните обучения в 
тези направления до 2000 
служители на фирми, чле-
нове на КСБ. Средствата 
ще бъдат пренасочени 
към преквалификацията за 
специалностите, които 
в момента са дефицит в 
страната.

По време на срещата с 
медиите инж. Мазнев спо-
дели, че КСБ предлага и да 
има унифицирани тръжни 
документи. Той посочи, че 
много ведомства считат 
идеята за удачна. „С уни-
фикация на документите 
ще дадем по-ясна и про-
зрачна процедура, която 
ще важи за всички, а не 
всеки възложител да има 
възможност да прекроява 
по такъв начин условия-
та, че или да пораждат 
съмнения, или някъде да се 
допускат отклонения от 
изискванията за този вид 
работа“, каза той.

Инж. Мазнев запозна 
журналистите и с дей-
ността на Централния 
професионален регистър 
на строителя. Той инфор-
мира, че през 2018 г. в 
ЦПРС са вписани нови 571 
строителни фирми, като 
по думите му това говори 
за засилващ се интерес 
към бранша. 

„Общият брой на вписани-

те в Регистъра към 18 яну-

ари 2019 г. фирми е 5025. 

През последните 8 го-
дини е налице ясно изразен 
устойчив характер и на 
броя на заличените фирми 
от Регистъра. През 2018 г. 
те са 391, което е най-ни-
ският брой от създаване-
то на Регистъра до сега“, 
допълни изп. директор на 
КСБ.

„Радваме се да Ви ин-
формираме, че от тази 
година, съгласно Правилни-
ка на ЦПРС, е предвидена 
възможност да се подават 
заявления по електронен 
път“, каза инж. Мазнев и 
поясни, че системата ще 
заработи поетапно, с кое-
то ще се облекчат адми-
нистративните процедури 
по издаването на съот-

ветните удостоверения. 
„КСБ категорично работи 
за намаляване на админи-
стративната тежест и 
за цифровизация, която ще 
спомогне да има прозрач-
ност“, заяви той. 

Изп. директор инфор-
мира, че са били направени 
и промени в Правилника на 
ЦПРС, като целта е са-
морегулиране на сектора. 
„Беше изработена изцяло 
нова глава в Правилни-
ка – „Проверки“. С нея се 
регламентират редът и 
начинът за извършване на 
проверки, на декларирани 
пред ЦПРС обстоятел-
ства, станали основание 
за вписването, с което 
даваме още по-големи га-
ранции за това, че фир-
мите, които са вписани, 
отговарят на условията“, 
подчерта инж. Мазнев. От 
думите му стана ясно още, 
че Камарата ще работи и 
в насоката всички данни, 
подадени към Регистъра, 
да бъдат използвани при 
тръжните процедури ди-
ректно, без да се предос-
тавят на хартия. Целта е 
да се намали администра-
тивната тежест за кан-
дидатстващите фирми и 
възможността да се кон-
тролират по-добре обяве-
ните данни.

По време на пресконфе-
ренцията бяха изнесени и 
данни за благотворител-
ната дейност на КСБ за 
последните 5 години. 

„За периода от 2013 г. 

до 2018 г. даренията от 

Камарата са в размер на 

483 439 лв. 

Това включва техниче-
ско обследване и различни 
ремонтни и реставрацион-
ни работи на училища, 
църкви и професионални 
гимназии. Също така КСБ 
е отпускала средства за 
стипендии и награди на 
изявени ученици и сту-
денти“, акцентира инж. 
Мазнев. Той допълни, че 
членове на КСБ са дарили 
10 къщи на стойност бли-
зо 2 млн. лв. в с. Хитрино. 
„Нека да се знае, че стро-
ителните фирми работят 
и със свои средства до-
развиват сфери, където 
не достигат пари от об-
щините“, подчерта изп. 

директор на КСБ. 
Инж. Мазнев запозна 

журналистите и със съби-
тията, които Камарата 
на строителите в Бълга-
рия ще организира през 
2019 г. „За пета поредна 
година Камарата на стро-
ителите в България (КСБ) 
и председателят на Коми-
сията по регионално раз-
витие (КРР) в Европейския 
парламент (ЕП) Искра Ми-
хайлова в партньорство 
с вестник „Строител“ ор-
ганизират международна 
конференция. Темата на 
тазгодишното събитие 
е „Европейската солидар-
ност в инвестиционната 
политика на ЕС, реализи-
рана в България“. Форумът 
ще се проведе на 15 март 
в „София хотел Балкан“, 
акцентира той. „В рам-
ките на годината ще се 
проведат и 9-и Дискуси-
онен форум за строител-
ството, съвместната ни 
изложба с в. „Строител“ и 
Столичната община по по-
вод Деня на строителя и 
Бал на строителя“, посочи 
инж. Мазнев.

Изп. директор на Ка-
ма рата  коментира  и 
от правените от пар ла-
мен тар ната трибуна в 
Народното събрание твър-
де ния, касаещи фирми чле-
нове на Камарата. „Ще 
заявя, че КСБ категорично 
възразява срещу отправе-
ните поредни, неподкре-
пени с доказателства об-
винения към строителния 
бранш. Както стана ясно 
от официалните позиции 
на Агенция „Пътна инфра-
структура“ и Министер-
ството на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството – няма договори 
между посочените фирми 
във връзка с отпуснатите 
1,350 млрд. лв. за изграж-
дането на АМ „Хемус“, как-
то и не са превеждани ни-
какви аванси. Камарата се 
обявява против дезинфор-
мацията и разпространя-
ването на фалшивите но-
вини и застава зад всеки 
един от своите членове, 
който е жертва на подоб-
ни клевети и манипулации. 
Неслучайно днес сме пока-
нили и представители на 
засегнатите от неверни-
те твърдения фирми“, за-
върши инж. Мазнев. 
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Арх. Лидия Станкова, 
директор дирекция 
 „АСПКМ“ към КСБ 

По предварителни дан-
ни на Евростат строител-
ната продукция в еврозона-
та, отчетена за третото 
тримесечие на 2018 г., се 
увеличава с 3,5% спрямо 
същото тримесечие на 
2017 г. при ръст от 3,2% 
на сградното и от 4,0% на 
инженерното строител-
ство. В ЕС нарастването 
е с 3,4% на годишна база 
при увеличение от 2,5% на 
сградното и от 6,1% на ин-
женерното строителство.

Сред държавите член-
ки, за които има данни за 
най-висок ръст на стро-
ителната продукция за 
третото тримесечие на 
2018 г. спрямо същото 
тримесечие на 2017 г., са 
Унгария с 28,4% и Словения 
с 28,3%, след тях се нареж-
дат Полша с 18,6%, Литва 
със 17,4% и Чехия с 13,4%. 
България отчита забавя-
не в темпа на растеж с 
(–1,3%), в Румъния се от-
чита намаляване с –8,9% 
на годишна база. 

Строителството  

в България 

Общата строителна 
активност за сектора за 
деветмесечието на 2018 г. 
спрямо това на предходна-
та година по основни пока-
затели сочи: 

• Строителна продук-

ция – 9769 млн. лв., ръст 
от 10,4%;

1. Сградно строител-
ство – 5527 млн. лв., ръст 
от 11,7%;

2. Инженерно строи-
телство – 4242 млн. лв., 
ръст от 8,8%;

• Започнато строи-
телство на нови сгради – 
4790 бр., спад от 11,3%;

• Въведени в експлоа-
тация новопостроени жи-
лищни сгради – 1592 бр., 
ръст от 2,6%;

• Сключени договори 
по обществени поръчки – 
2032 бр. на стойност 1656 
млн. лв., ръст от 11,3% на 
броя и от 0,2% на стой-
ността. 

Произведена продукция в 

строителството

По предварителни дан-
ни произведената продук-
ция в отрасъл „Строител-
ство” за деветмесечието 
на 2018 г. е на обща стой-
ност 9769 млн. лв. изпъл-
нени обекти, като спрямо 
деветмесечието на 2017 г. 
се увеличава с 10,4%. 

Произведена продукция по 

сегменти:

Сградното строи-

телство, което включва 
жилищно и нежилищно, 
формира произведена про-
дукция за деветмесечие-
то на 2018 г. в размер на 
5527 млн. лв., или с дял от 
56,6% от общо произведе-
ната продукция в сектора 

за разглеждания период. 
Произведената продукция 
нараства с 11,7% спрямо 
същия период на 2017 г. 

В инженерната ин-
фраструктура произве-
дената продукция за де-
ветмесечието възлиза на 
4242 млн. лв., или с дял от 
43,4% от общо произведе-
ната продукция в строи-
телството. Спрямо същия 
период на 2017 г. произве-
дената продукция нара-
ства с 8,8%.

Започнато строителство 

на нови сгради 

Започнато е строи-
телството на 4790 нови 
сгради с 3 508 896 кв. м 
РЗП за деветмесечието 
на 2018 г., от тях 2889 
жилищни сгради с 16 273 
жилища в тях и 1 955 794 
кв. м разгъната застро-
ена площ (РЗП). В срав-
нение с деветмесечието 
на 2017 г. започнатото 
строителство на нови жи-
лищни сгради намалява с 
0,4%, броят на жилищата 
в тях се увеличава с 55,4%, 
както и разгънатата им 
застроена площ нараства 
с 41,2%. За същия период е 
започнато строителство 
на 72 административни 
сгради със 130 210 кв. м 
РЗП, като спрямо предход-
ната година се регистри-
ра ръст от 5,9%, а разгъ-
натата застроена площ 
се увеличава с 33,3%. За 
деветмесечието на 2018 г. 
е започнато изграждането 
и на 1829 други сгради с 
1 422 892 кв. м РЗП, като 
спрямо предходната годи-
на строителството при 
тях намалява с 24,7%, как-
то и на РЗП от 3,5%.

Въведени в експлоатация 

новопостроени жилищни 

сгради и жилища

Въведените в експло-
атация новопостроени 
жилищни сгради и жили-
ща за деветмесечието 
на 2018 г. са 1592 здания и 
5759 жилища в тях с общо 
РЗП 517 273 кв. м, като жи-
лищната площ е 331 666 
кв. м, спомагателната 
е 145 701 кв. м и тази на 
кухните е 39 906 кв. м. 

Спрямо деветмесечието 
на 2017 г. въведените в 
експлоатация новопос-
троени жилищни сгради 
нарастват с 2,6%, а жили-
щата в тях намаляват с 
9,2% при свиване на общо-
то РЗП с 3,9%. 

Наети лица по трудово и 

служебно правоотношение

Н а е т и т е  ли ц а  по 
трудово и служебно пра-
воотношение към края 
на септември 2018 г. са 
2317,5 хил. бр. общо за 
икономиката, като спря-
мо края на септември 
2017 г. се увеличават с 6,9 
хил. бр., или 0,3%. За стро-
ителния сектор наетите 
лица по трудово и служебно 
правоотношение към края 

на септември 2018 г. са 
128,9 хил. бр., или 5,6% дял 
от общо наетите за стра-
ната. На годишна база да-
нните показват ръст от 
7,0 хил. бр., или 5,7%.

Средна месечна работна 

заплата на наетите по 

трудово и служебно право-

отношение

Общо за икономиката:

Средната месечна 
работна заплата за де-
ветмесечието на 2018 г. 
е 1106 лв., спрямо същия 
период на 2017 г. нараства 
със 78 лв., или 7,6%.

За сектор „Строител-

ство“:

Средната месечна 
работна заплата за де-
ветмесечието на 2018 г. 

е 864 лв., спрямо същия 
период на предходната го-
дина нараства с 80 лв., или 
10,2%.

Сключени договори в сек-

тор „Строителство“ 

По данни на Агенцията 
за обществени поръчки 
за първото полугодие на 
2018 г. са сключени 2032 
договора в сектор „Стро-
ителство“ на обща стой-
ност 1656 млн. лв., което 
е с 2 млн. лв. повече при 
обявена прогнозна стой-
ност от 1654 млн. лв. В 
сравнителен анализ за съ-
щия период на 2017 г. бро-
ят им нараства с 11,3 % 
(206 бр.), а стойността 
по договорите нараства с 
0,2% (3 млн. лв.). 

Сключени договори по 

вид строителство - деве-

тмесечие 2018 г.

✓„Инженерна инфра-
структура“ – 812 бр., или 
40,0% от общо сключени-
те договори, на стойност 
776 млн. лв., или 46,9% от 
общата стойност. 

✓„Сградно строител-
ство“ – 550 бр., или 27,1% 
от общо сключените 
договори, на стойност 
237 млн. лв., или 14,3% от 
общата стойност.

✓„Енергийна инфра-
структура“ – 523 бр., или 
25,7% от общо сключени-
те договори, на стойност 
390 млн. лв., или 23,5% от 
общата стойност.

✓„ВиК строителство“ – 
147 бр., или 7,2% от общо 
сключените договори, на 
стойност 253 млн. лв., или 
15,3% от общата стой-
ност.

Данните показват, че в 
инженерната инфраструк-
тура са сключени най-мно-
го договори с най-голяма 
обща стойност, като дял 
от общо сключените дого-
вори в сектора.

Сключени договори по 

вид строителство за де-

ветмесечието на 2018 г. 

спрямо деветмесечието 

на 2017 г.

✓„Инженерна инфра-
структура“ – регистрира 
ръст на броя сключени до-
говори с 90,2% и запазва ни-
вата на стойността;

✓„Сградно строител-
ство“ – регистрира ръст 
на броя сключени договори 
с 10,4% и увеличаване на 
стойността с 38,6%;

✓„Енергийна инфра-
структура“ – регистрира 
спад на броя сключени до-
говори с 34,3% и спад на 
стойността с 23,1%;

✓„ВиК строителство“ 
– ръст на броя сключени 
договори с 40,0% и ръст на 
стойността с 27,1%. 

„Инженерна инфра-
структура“ е с най-голям 
брой сключени договори. 
След нея са ВиК и „Сградно 
строителство“. „Енергийна 
инфраструктура“ отчита 
спад при броя на сключе-
ните договори на годиш-
на база. При стойността 
само при сградното и ВиК 
строителството се отчи-
та ръст на годишна база 
на сключените договори.

Сключени договори в 

сектор „Строителство“ 

от фирми и консорциуми

Общият брой на склю-
чените договори за девет-
месечието на 2018 г. е 2032 
на стойност 1656 млн. лв., 
от които сключени догово-
ри с:

Фирми – 1669 броя на 
стойност 1072 млн. лв., 
като:

– Регистрирани в Цен-
тралният професионален 
регистър на строителя 
(ЦПРС) към Камарата на 
строителите в България 
(КСБ):

✓Малки  строител-
ни фирми (до 49 души) 

3,5% 3,4% 3,7% 

-1,3% 

3,3% 

-0,6% 

10,3% 

17,4% 

6,4% 
3,9% 

18,6% 

4,1% 

-8,9% 

10,9% 

28,3% 28,4% 

1,7% 

13,4% 

-1,4%

Темп на строителна продукция на страните членки на ЕС 

III тримесечие 2017 г. – III тримесечие 2018 г.

(По предварителни данни на ЕВРОСТАТ)
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756 
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919 
985 
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Брой  Стойност млн. лв. 

553 572 
434 

117 
422 401 

2413  

1 424 

826 

130 

734 671 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Брой  Стойност млн. лв. 

Сключени договори в сектор „Строителство“ – финансиране

деветмесечие 2013 г. – деветмесечие 2018 г.

ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ

ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ
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– 652 броя на стойност 
202 млн. лв. 

✓Средни строителни 
фирми (от 50 до 249 души) 
- 861 броя на стойност 
589 млн. лв. 

✓Големи строител-
ни фирми (над 250 души) 
- 128 броя на стойност 
275 млн. лв.

–  Нерегистрирани 
фирми в ЦПРС към КСБ 
- 28 броя на стойност 
6 млн. лв. 

– Консорциуми, обедине-
ния, сдружения – 363 броя 
на стойност 584 млн. лв.

Тенденцията, която се 
наблюдава спрямо девет-
месечието на 2017 г., е, че 
водещи с най-голям брой 
сключени договори са сред-
ните фирми при ръст от 
45,2% (268 бр.) на годишна 
база. Средните компании 
са и с най-голяма стой-
ност на сключените дого-
вори, при значителен ръст 
от 53,8% (206 млн. лв.) в 
сравнение с деветмесечи-
ето на 2017 г. Големите ре-
гистрират спад от 12,2% 
(28 млн. лв.) при стойност-
та спрямо разглеждания 
период на предходната го-
дина. Фирмите без регис-
трация в ЦПРС отбеляз-
ват спад от 20,0% (7 бр.) 
при броя на сключените 
договори и ръст от 20,0% 
(1 млн. лв.) на стойността 
им в сравнение с девет-
месечието на 2017 г. При 
консорциумите годишният 
темп на растеж при стой-
ността на сключените 
договори намалява с 30,4% 
(255 млн. лв.), като при броя 
на сключените договори 
има спад от 8,3% (33 бр.)

„Инженерна инфра-

структура”

Общо 812 договора на 
стойност 776 млн. лв., от 
тях:

Фирми –  общо 701 
договора на стойност 
527 млн. лв., от които:

✓Малки строителни 
фирми (до 49 души персо-
нал) - 184 договора на стой-
ност 43 млн. лв. 

✓Средни строителни 
фирми (от 50 до 249 души 
персонал) – 405 договора на 
стойност 298 млн. лв. 

✓Големи строителни 
фирми (над 250 души персо-
нал) - 95 договора на стой-
ност 183 млн. лв.

✓Нерегистрирани фир-
ми в ЦПРС към КСБ - 17 
договора на стойност 
3 млн. лв.

✓ Консорциуми, обеди-
нения, сдружения – общо 
111 договора на стойност 

249 млн. лв.

„Сградно строител-

ство”

Общо 550 договора на 
стойност 237 млн. лв., от 
тях:

Фирми –  общо 433 
договора на стойност 
182 млн. лв., от които:

✓Малки строителни 
фирми (до 49 души пер-
сонал) - 260 договора на 
стойност 65 млн. лв. 

✓Средни строителни 
фирми (от 50 до 249 души 
персонал) – 162 договора на 
стойност 93 млн. лв. 

✓Големи строителни 
фирми (над 250 души персо-
нал) - 4 договора на стой-
ност 22 млн. лв.

✓Нерегистрирани фир-
ми в ЦПРС към КСБ - 7 дого-
вора на стойност 2 млн. лв.

✓ Консорциуми, обеди-
нения, сдружения – общо 
117 договора на стойност 
55 млн. лв.

„Eнергийна инфра-

структура”

Общо 523 договора на 
стойност 390 млн. лв., от 
тях:

Фирми –  общо 436 
договора на стойност 
245 млн. лв., от които:

✓Малки строителни 
фирми (до 49 души персо-
нал) - 183 договора на стой-
ност 77 млн. лв. 

✓Средни строителни 
фирми (от 50 до 249 души 
персонал) - 228 договора на 
стойност 125 млн. лв. 

✓Големи строителни 
фирми (над 250 души персо-
нал) - 21 договора на стой-
ност 42 млн. лв.

✓Нерегистрирани фир-
ми в ЦПРС към КСБ - 4 дого-
вора на стойност 1 млн. лв.

✓ Консорциуми, обеди-

нения, сдружения – общо 
87 договора на стойност 
145 млн. лв.

„ВиК строителство”

Общо 147 договора на 
стойност 253 млн. лв., от 
тях:

Фирми – общо 99 броя 
на стойност 118 млн. лв., 
от които:

✓Малки строителни 
фирми (до 49 души персо-
нал) - 25 договора на стой-
ност 16 млн. лв. 

✓Средни строителни 
фирми (от 50 до 249 души 
персонал) - 66 договора на 
стойност 74 млн. лв. 

✓Големи строителни 
фирми (над 250 души персо-
нал) – 8 договора на стой-
ност 28 млн. лв. 

✓Нерегистрирани фир-
ми в ЦПРС към КСБ - няма 
сключени договори. 

✓Консорциуми, обеди-
нения, сдружения – общо 
48 договора на стойност 
135 млн. лв.

Анализът показва, че 
при фирмите, сключили 
договори, средните стро-
ителни доминират по 
критерий „брой“ и „стой-
ност“ в „Инженерна инфра-
структура“, „Енергийна 
инфраструктура“ и „ВиК 
строителство“. Малките 
фирми доминират по „брой” 
в „Сградно строителство“, 
а средните по „стойност”. 
При консорциумите най-
много сключени договори 
са в „Сградно строител-
ство“, а с най-голяма обща 
„стойност“ са отчетени в 
„Инженерна инфраструк-
тура“.

В „Инженерната инфра-
структура“ фирмите са 
водещи по „брой“ и „стой-
ност“ сключени договори 
спрямо деветмесечието 

на 2017 г. Компаниите от-
читат ръст от 96,4%, кое-
то е с 344 бр. повече склю-
чени договори, както и при 
стойността от 103,5%, 
или 268 млн. лв. Консорци-
умите регистрират уве-

личение на броя от 58,6%, 
или 41 бр. повече сключени 
договори, и бележат значи-
телен спад от 51,8%, или 
268 млн. лв. при стойност-
та от общо сключените 
договори в „Инженерна 
инфраструктура” спрямо 
същия период на предход-
ната година.

В „Сградно строител-
ство“ фирмите остават 
водещи както по „брой“ 
сключени договори, така 
и по „стойност“, като 
спрямо деветмесечието 
на 2017 г. компаниите от-
читат ръст от 2,9%, или 
12 бр. повече сключени до-
говори, както и при стой-
ността от 40,0%, или 52 
млн. лв. При консорциумите 
се наблюдава ръст на броя 
от 51,9%, което е 40 бр., и 
на стойността от 34,1%, 
или 14 млн. лв. повече спря-
мо деветмесечието на 
2017 г.

В „Енергийна инфра-
структура“ фирмите са 
водещи както по „брой“ 

сключени договори, така и 
по „стойност“, като спря-
мо деветмесечието на 
2017 г. компаниите регис-
трират спад от 23,6% при 
броя и намаление от 25,1%, 
или 82 млн. лв. при стой-
ността. При консорциу-
мите тенденцията е спад 
както при броя - 61,3%, 
така и при стойността - 
19,4% на годишна база.

При „ВиК строител-
ство“ фирмите са водещи 
по „брой“, а консорциумите 
по „стойност“ на сключе-
ните договори. Като ком-
паниите, сключили догово-
ри, регистрират ръст на 
броя с 22,2%, и на стой-
ността от 21,6% спрямо 
деветмесечието на 2017 г. 
При консорциумите се на-
блюдава тенденция на 
ръст от 100,0% при броя 
на сключените договори 
и от 32,4%, или 33 млн. лв. 
повече при стойността 
на сключените договори 
спрямо деветмесечието 
на 2017г.

Инженерна инфраструктура 

Сградно строителство  

Енергийна инфраструктура 

ВиК строителство 

Дял на броя сключени договори
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 млн. лв. 

2017 

Фирми 357 259 421 130 571 327 81 97 

Консорциуми 70 517 77 41 225 180 24 102 

2018 

Фирми 701 527 433 182 436 245 99 118 

Консорциуми 111 249 117 55 87 145 48 135 

Годишен 
темп  

Фирми 344 268 12 52 -135 -82 18 21 

Консорциуми 41 -268 40 14 -138 -35 24 33 
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Мартин Славчев

Инж. Чомаковски, как оценя-

вате наградата, която получи-

хте по време на традиционния 

Бал по повод Деня на строителя?

За нас е чест да бъдем носи-
тел на сребърната награда за по-
стигнати добри резултати през 
2017 г. в изпълнението на строежи 
от благоустройствената инфра-
структура, хидротехническото 
строителство и опазването на 
околната среда.

Надяваме се следващата годи-
на да бъдем отличени със златен 
приз.

Кои са най-интересните обек-

ти, които компанията е изпълня-

вала?

Всеки нов проект е предизви-
кателство. През изминалите 14 
години сме изпълнили над 500, а в 
момента работим по 54 в цялата 
страна. Строителен мениджър 
сме и на няколко знакови обекта за 
столицата.

Бе направена първа копка на 
модерния новостроящ се жилищен 
комплекс „Черковна резиденс“. Ино-
вативният проект ще се състои 
от три корпуса и включва в себе си 
8 жилищни секции – пет в сграда А, 
една в Б и две във В. В заданието е 
включен и вътрешен двор със зони 
за почивка, откъдето е осигурен 
достъп до всеки от входовете за 
трите секции. Предвидени са про-
биви във фасадата през три нива 
тип patio, които ще обединят въ-
трешното и външното простран-
ство, ще подобрят циркулацията 
на въздуха и ще вкарат много 
светлина от юг и запад. Сградите 
се състоят от партер, шест ти-
пови и два терасовидни етажа. 

Изпълнението е предвидено 
с висококачествени материали, 
облицовка с etalbond, PVC с пет-
камерен профил, фолирана в цвят 
графит, стъклопакет троен – 
32 мм, с отваряемост съгласно ар-
хитектурния проект. Търговските 
обекти и penthouse апартаменти-

те на последните два терасовидни 
етажа са с алуминиева дограма, с 
„прекъснат термомост“ и троен 
стъклопакет. 

Започнахме изпълнението и на 
многофункционалния проект SEG 
Work & Logistic Hub в Кривина. Сгра-
дата ще се състои от три основни 
части – складова, административ-
на и работилници. В околното прос-
транство ще бъдат изградени не-
обходимите за функционирането на 
обекта елементи на вертикалната 
планировка и площадкова инфра-
структура – улица за автомоби-
лен обход за леки и тежкотоварни 
автомобили, паркинги, озеленени 
площи. Административната част 
ще е с разгъната застроена площ 
1285 кв. м, отделена като обем и 
материал от склада. Развита е в 
три нива, като на първото ще са 
разположени главното входно фоа-
йе и санитарно-битовите помеще-
ния. На второто ще има кантина 
с достъп до панорамна тераса, а 
на третото ниво - офис площи за 
административния и ръководния 
персонал, презентационни и кон-
ферентни зали, стаи за отдих. На 
покрива ще бъде изградена голяма 
тераса за почивка на персона-
ла и вътрешнофирмени събития. 
При проектирането на фасадите 
на сградата са избрани модерни 
енергийно ефективни материали, 
отговарящи и на корпоративната 

идентичност на фирмата. Кон-
струкцията е стоманобетонова с 
предварително напрягане за прео-
доляване на по-голямо подпорно раз-
стояние и по-голяма гъвкавост във 
вътрешните пространства. Пред-
вижда се на по-късен етап на по-
крива да бъдат разположени фото-
волтаични панели за енергийното 
обезпечаване на сградата, както 
и зарядни батерии Tesla Powerwall 
за постигане на нулева зависимост 
от външната среда.

Беше направена първата ко-
пка и на иновативната и модерна 
жилищна сграда Amur Residence. Тя 
ще бъде изцяло съобразена с нуж-
дите на активния градски човек, 
ще предлага всички елементи на 
съвременната и комфортна среда 
на обитаване - удобен достъп до 
най-активните точки на столи-
цата. Друго основно предимство 
на локацията е непосредствената 
близост до Витоша. Съчетание-
то на бърз достъп до центъра и 
до планината е едно от основни-
те предимства на квартала като 
предпочитано място за живеене. 
Amur Residence ще бъде разделена 
на два корпуса, в чиято вътреш-
ност е обособена зелена площ с 
детски кът с люлки и пързалки. 
Съвременният градски човек все 
повече търси едновременно соци-
ална среда и среда за отдих и по-
чивка сред природата. Зданието 

ще има 5 надземни жилищни 
нива, като на партерното от 
страната на улицата е пред-
видено да бъде обособена търгов-
ска зона.

Сградите, към които „Пайп 
Систем“ се фокусира като строи-
телен мениджър, са предназначени 
за модерните млади хора, търсещи 
дом, който да им осигурява високо 
качество на живот, атмосфера, 
подходяща социална среда и мес-
та за разходка и спорт – не само 
жилище, а по-добра градска среда. 
В днешната епоха на глобализация 
и отворени икономики всеки град 
може да бъде добро място за жи-

веене, ако се създадат подходящи 
условия.    

В момента изпълняваме и мул-
тифункционален комплекс на общ 
терен от 5520 кв. м на ул. „Михаил 
Тенев“, от южната страна на ад-
министративната сграда на Кама-
рата на строителите в България. 
Проектът включва самостоятелна 
постройка, разположена с лице към 
ул. „Михаил Тенев“. Тя е планирана с 
високоетажно застрояване - суте-
рен и 20 етажа. До шестия са зало-
жени паркинг зони - общо 6 надзем-
ни нива с паркоместа. Частично 
на ниво партер ще има търговски 
площи и обслужващи помещения. 
От седмо до 20 ниво ще са офор-
мени офиси.

През изминалите години също 
сме имали много интересни обек-
ти. Сещам се за американската 
база в с. Ново село, където бяхме 
подизпълнител на една от най-го-
лемите немски компании – Bilfinger 
Berger, „София Ринг Мол“ и „Пара-
дайс център“, „Икеа“, „Кепитъл 
Форт“, Collider Activity Center, Expo 
2000 Phase 3, реконструкцията 
на хотел „Рила“, сграда А3 на бул. 
„България” и много други. Спечелих-
ме престижната награда „Сграда 
на годината 2018“ в областта на 
здравеопазването с реализацията 
на Корпус 2 на болница „Св. София“. 
Усилено напредва и строежът на 
училище „Британика“, чиято първа 

копка направихме през лятото.
Бих искал „Пайп Систем“ да се 

отличава като добър строител с 
име на пазара, зад което да стои 
качествено изпълнение. 

Кое за Вас е предизвикател-

ство в професията?

Предизвикателство е всеки 
един нов проект, желанието ни е 
да продължим да се развиваме, да 
ставаме по-добри и по-търсени на 
пазара. За мен започнатият обект 
е като ново дете в семейството. 

В личен план мога да кажа, че 
съм човек, който постоянно се 
стреми да подобрява и повишава 
качеството на своята работа. 
Искам с всеки следващ проект да 
се гордея повече от предишния. 
В „Пайп Систем“ се стремим да 
изградим екип от специалисти и 
експерти, които могат, знаят и 
искат да стават все по-добри. Из-
вън работата съм нормален човек 
като всички останали, смятам, че 
стъпвам здраво на земята, и не 
допускам да забравя откъде съм 
тръгнал и какво ми е струвала вся-
ка крачка нагоре. 

Освен изп. директор на „Пайп 

Систем“ АД Вие сте и член на 

Управителния съвет на Камара-

та на строителите в България 

(КСБ). Каква според Вас е ролята 

на КСБ?

Ролята на Камарата на строи-
телите в България е да бъде регу-
латор на пазара и да следи за спаз-
ването на установените правила 
в сектора.

Според мен много важно е и съ-
трудничеството в бранша, изчист-
ването на визията за това какво 
строителство искаме да имаме в 
България – евтино и некачествено 
или изградено на базата на премис-
лени, предварително установени 
представи за инфраструктурното 
и сградното бъдеще на България. 

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 благоустройстве-
ната инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на 
околната среда.

Победителите са избрани от комисия на основание декларираната ин-
формация 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 последната 
финансова година с най-голяма тежест е „Нетни приходи от продажби“, за който фирмите получават по 15 точ-
ки. Следват „Средносписъчен персонал“ с 10 т. и „Дълготрайни материални активи“ – 5 т.

„Пайп Систем“ АД
Сребърна награда в Четвърта група „Строежи от благоус-
тройствената инфраструктура, хидротехническото стро-
ителство и опазването на околната среда“, раздел „Големи 
строители“

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

„Пайп Систем“ АД е утвърдена на българския строителен 
пазар компания, която предлага богата гама от услуги, свър-
зани с реализацията на различни по вид проекти - търговски 
комплекси, хотели, административни, жилищни, индустриални 
сгради и др. Фирмата има над 14-годишна история. Изградила e 
над 500 обекта, като в момента работи на 54 в цялата страна. 
Главен изпълнител е на няколко значими за столицата проек-
ти – болница „Света София“ - Корпус 2, „Райсволф“ – сграда за 
съхранение и унищожаване на документи, училище „Британика“, 
SEG и една иновативна жилищна постройка.  

В съответствие с потребностите на клиента основната 
цел на „Пайп Систем“ АД е да предложи най-доброто решение 
на най-добрата цена.

Снимка Румен Добрев

К АМАРА НА С ТРОИТЕ ЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

)
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Георги Сотиров

Град Първомай е разположен в сре-
дата на плодородната Тракийска ни-
зина в източната част на Пловдивска 
област. Той е център на община, която 
включва града и още 16 села. Хората 
от района имат традиции в областта 

на земеделието, промишлеността, 
строителството, културата и спор-
та. Край Първомай се намира една от 
четирите лонгозни гори в България. Тя 
е обявена за защитена природна зона. 
В нея виреят редица уникални видове, 
а находището на рядко срещащото 
се блатно кокиче е най-голямото в 

страната. Ценна даденост са и тер-
мичните минерални извори в селата 
Драгойново, Бяла река и Леново.

По тези земи е открит уникален 
скелет на динотериум, живял преди 10 
милиона години. В периода V – I в. пр. 
Хр. в района е съществувал тракий-
ски център около връх Драгойна. Преки 

доказателства за това са намерени 
през 1912 г. край с. Езерово и с. Тата-
рево.

През Първомай преминават желе-
зопътната линия от Европа за Мала 
Азия, международният път Е 80 и шо-
сето от Стара Загора през Чирпан за 
Асеновград и Смолян.

Кметът Ангел Папазов:

Г-н Папазов, започна 

една кратка в кметски 

план година, заради пред-

стоящите местни избо-

ри, а и европейски. През 

октомври жителите на 

община Първомай отно-

во ще застанат пред ур-

ните. Къде ще бъде тога-

ва Ангел Папазов?

2019-а е година на мно-
го надежди – за здраве на 
хората, за професионал-
ни успехи в икономиката, 
за развитие на нашата 
община, и естествено 
е всичко това накрая да 
рефлектира на изборите. 
Европейските ще бъдат 
своеобразен индикатор 
за това, което България 
прави за ЕС – износ на про-
дукция, на специалисти, на 
хора, които търсят по-до-
бър живот извън граници-
те на страната. Те ще по-
кажат и какво ни дава ЕС 
със своите фондове, които 
определено формираха и 
една нова управленска кул-
тура у нас.

Трябва да търсим ра-
ционалните неща – и в 
областта на законода-
телството, и по отно-
шение на инвестициите 
и проектите, които реа-
лизираме с финансиране 
от ЕС. Също не трябва да 
забравяме, че наши фирми, 

както и такива с чуждес-
транно участие, насищат 
европейските пазари с 
българска продукция – сел-
скостопанска и такава, 
която носи висока прина-
дена стойност. И то не 
само в Европа. Конкретен 
пример за това са тради-
ционните ни партньори 
от Турция, с които целият 
регион Тракия поддържа 
отлични взаимоотноше-
ния повече от 10 години. 
Те имено чрез фирми, ре-
гистрирани в България, 
излизат на европейските 
пазари. Това е прекрасна 
възможност за развитие 
и на общините от Тракия. 
Затова на тези европей-
ски избори трябва да из-
берем най-добрите профе-
сионалисти от различни 
сфери на икономиката и 
познавачи на живота, кои-
то да отстояват нашите 
интереси. И на общините, 
и на фирмите, и естестве-

но – на гражданите. 
Сега е актуален про-

блемът с транспортни-
те фирми, които осигуря-
ват препитание на около 
150 000 семейства у нас 
и затова България очаква 
той да бъде решен в полза 
на отговорния, но и много 
труден делник на водачи-
те на тежкотоварни ками-
они. Положителното е, че 
всички страни от Източна 
Европа споделят нашите 
очаквания. Те са солидарни 
в защита на общия инте-
рес.

За местните избори 
мога да кажа, че опре-
делено ще бъдат доста 
интересни. Очакванията 
на хората са различни, но 
много големи. Разбира се, 
изключително трудно е 
всички разнопосочни иска-
ния да бъдат задоволени. 
Все пак трябва да бъдем 
реалисти, да се съобразя-
ваме с икономическите и 

финансовите си възмож-
ности. Очаквам силна об-
ществена активност в 
навечерието и на самите 
избори. И там: „Глас наро-
ден – глас Божи”. Къде ще 
бъде тогава кметът Ангел 
Папазов, питате? Ще се 
явя на избори.

Разбира се, голяма-

та оценка за работата 

на кметската админи-

страция ще дадат хора-

та. Но каква е Вашата 

равносметка за послед-

ните четири години от 

дейността на местната 

власт за развитието на 

всички видове градска ин-

фраструктура?

За този период наша-
та администрация работи 
активно и няма да сгреша, 
ако кажа денонощно. За 
всички е ясно, че за ден 
не могат да се намерят и 
реализират всички добри 
намерения. Кметският 
екип полага усилия в много 
посоки. Непрекъснато има 
законодателни промени, 
откриват се нови възмож-
ности за кандидатстване 
по европейските програ-
ми с проекти. Често сме 
оставали след работно 
време. Нещо повече, съ-
трудничим си активно и 
с всички съседни общини 
като Асеновград, Хасков-
ски минерални бани, Братя 

Даскалови и Чирпан, дори 
съвсем наскоро със Садо-
во заседавахме до късно 
и начертахме планове и 
цели за работа през 2019 г. 
През мандата намерихме 
правилната формула за 
това нашите служители 
да се срещат, да обме-
нят информация, която 
се променя всеки ден, и 
чрез добрите практики да 
предлагат и правилните 
решения. 

И по отношение на 
строителството сме 
много активни. Непре-
къснато търсим начи-
ни, форми и средства за 
подмяна на водопроводни 
трасета, за изграждане 
на нови ВиК мрежи. На-
пример „Асоциация по ВиК 
– Пловдив” реши проблема 
на с. Поройна с изгражда-
нето на водоизточник и 
сега разработваме про-
ект за изграждането на 
необходимата техническа 
мрежа, за да може тази 
хубава вода да стигне до 
всеки дом в селото. Ще 
подменим водопроводни-
те системи в с. Татарево 
и с. Виница. Досега това 
е направено в шест от 
нашите села, които са с 
нови тръби. Продължава-
ме този строителен про-
цес. Пречистването на 
водата също е проблем. 
Известно е, че в някои от 

водоизточниците ни е кон-
статирано съдържание на 
уран над нормата. Асоци-
ацията разработи съоръ-
жения за пречистване на 
тези води, като първото 
от този тип е монтирано 
на входа на водопровода на 
с. Караджалово. Полагаме 
сериозни усилия и в това 
направление.

Работим и по редица 
благоустройствени про-
екти в малките населени 
места. Моето разбиране 
е, че дори един човек да 
има някаква конкретна 
нужда в нашите села, ние 
сме длъжни да му я осигу-
рим. Затова населените 
места в община Първомай 
са живи и някои от тях 
като Градина, Дълбок из-
вор, Искра и Караджалово 
имат от 1000 до 2000 и 
нагоре жители. 

Кандидатствали сме с 
проекти по Програмата за 
развитие на селските ра-
йони и очакваме да стар-
тират някои от одобрени-
те. Имаме изпълнител за 
ремонта на общинската 
пътна инфраструктура и 
след като минат законови-
те процедури, ще направим 
една нова 8 км отсечка. 

Газификацията също е 
важен елемент за нас – не 
само от гледна точка на 
опазването на природата, 
но и като чиста енергия, 

Ангел Папазов е роден на 30 юни 1964 г. в Първомай. 

Придобива квалификация инженер-агроном със 

специалност „Лозаро-градинарство” във Висшия 

селскостопански институт в Пловдив (сега Аграрен 

университет). Завършил е и Великотърновския 

университет „Св. св. Кирил и Методий”, специалност 

„Счетоводство и контрол”. Професионалното му 

израстване започва от 1989 г. като технолог и зам.-

председател  в Земеделското стопанство в с. Бяла река. 

От 2003 г. до сега е кмет на община Първомай.

Снимки авторът
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необходима за модерния 
начин на живот. Тя засяга 
почти 90% от Първомай 
– общинските сгради са 
газифицирани, а всички 
фирми използват синьото 
гориво като елемент от 
своето производство или 
отопление.

Какви инвестиции 

привлича община Първо-

май?

В момента се строят 
две нови оранжерии – в с. 
Градина и в един от квар-
талите на общинския 
център. Това са сериозни 
селскостопански произ-
водства, с търсена про-
дукция, с нови работни 
места.

Преди месец главният 
архитект на общината из-
даде разрешение за стро-
еж на две нови консервни 
фабрики за преработка 
на зеленчуци. Тези обекти 
ще издигнат в още по-
голяма степен името на 
общината като национа-
лен феномен в областта 
на хранително-вкусовата 
промишленост. Дори само 
ако вземем за пример пър-
вомайската лютеница – 
като натурален продукт 
без алергени и консерван-
ти, която се произвежда 
от 1939 г. при нас. Няма 
как да не похваля стро-
ителния бранш, който 
построи нашите шест 
действащи фабрики, а на 
дневен ред за изгражда-
не са още две нови. Това 
е едно от направленията 
за развитието на града и 
общината. Не на шега, но 
българинът, като чуе за 
Първомай, веднага се сеща 
за лютеницата с хорцето 
на етикета. Това е нещо 
като визитна картичка 
на града, продукт още от 
създаването на фабриката 
„Витекс”. Тя основно се е 
занимавала с изкупуване-
то на червен пипер – от 
него се е произвеждал млян 
пипер за хранително-вку-
совата промишленост. 
Точно това дава възмож-
ност за развитие на пи-
перопроизводството в ра-
йона и съвсем резонно се 
появява прочутото днес 

хорце от първомайската 
лютеница.

 В с. Искра една фир-
ма изгражда огромен кра-
векомплекс със затворен 
цикъл до краен продукт. 
Разви се овощарството, 
построиха се едни от 
най-големите в страната 
хладилни халета и предиз-
викателството пред нас е 
ясно – строим и развива-
ме хранително-вкусовата 
промишленост.

Разкажете ни и за со-

циалната политика на 

общината. Обновяват 

ли се обекти от тази ин-

фраструктура?

С няколко думи – разви-
ваме тази дейност чрез 
социалния патронаж, соци-
алните кухни и търсим да 
удовлетворим максимално 
нуждите на хората. Мо-
дернизираме и поддържаме 
сградите и помещенията 
съгласно изискванията, 
имаме необходимите ав-
томобили за разнасяне 
на храна по домовете на 
болните и т.н. Кандидат-
стваме и по всички проек-
ти на Министерството на 
труда и социалната поли-
тика – за личен асистент, 
за социален помощник и др. 

Над 120 са заетите 
ни съграждани в този род 
дейности, както и в някои 
от другите, като поддър-
жането на чистотата на 

града и прочие. Основни-
ят фактор, който обаче 
движи района и дава пре-
питание на хората от по-
речието на Марица, е зе-
меделието. Плодородната 
земя покрай Марица и туч-
ните ливади в подножие-
то на Източните Родопи 
са фактор за развитие на 
растениевъдството, ово-
щарството, лозарството, 
както и на животновъд-
ството. Въпреки трудно-
стите, хората умеят да 
работят и да изкарват 
прилични добиви.

На територията на 

Първомай има 13 общин-

ски училища и 7 детски 

заведения. Как изглеждат 

те? 

Образователната ин-
фраструктура е основен 
приоритет и на нашата 
администрация. Училища-
та ни могат да се опре-
делят като съвременни 
дворци на здравето и зна-
нието. Децата ни получа-
ват наистина качествена 
услуга от съответните 
здравни работници, възпи-
татели и учители. 

В бюджета сме заложи-
ли достатъчно средства 
за инфраструктура и обза-
веждане, компютри, инте-
ресен културен календар, 
като акцентът са спорт-
ните клубове, където деца-
та да могат да развиват 

различни умения в интерес 
на тяхното здраве и физи-
ческо развитие.

На колко възлизат ка-

питаловите разходи на 

общината за 2019 г.? Ще 

има ли възможности за 

работа за строителния 

бранш?

За тази година те са 
1 100 000 лв., като наши-
те идеи в момента се об-
съждат от общинските 
съветници. Предстои и 
обществено обсъждане, и 
всеки, който има предло-
жение, е добре дошъл да го 
сподели.

Доста възможности 
ще има за нашите строи-
тели не само по линия на 
общината, но и на фир-
мите, за строителство и 
ремонти на еднофамилни 
къщи. Заложили сме идеи за 
пътно строителство, за 
изграждане на двете нови 
фабрики, за които стана 
дума. Предстои строител-
на година със значителен 
финансов ресурс, но лично 
аз съм оптимист и вяр-
вам, че компаниите, които 
строят в нашия регион, ще 
се справят. 

От миналата година 
създадох звено, което се 
занимава с малките ре-
монти по нашите улици, 
особено след зимния пери-
од. За закупуването на не-
обходимия асфалт за тази 
поддръжка през 2019 г. от-
деляме към 60 000 лв. 

Какви дейности реа-

лизирате за екологията?

Опазването на околна-
та среда ще е сред ключо-
вите приоритети в наша-
та програма и през 2019 г. 
Трите съседни общини – 
Садово, Асеновград и Пър-
вомай, изградихме на те-
риторията на Асеновград 
съвременно Регионално 
депо за битови отпадъци. 
През 2018 г. бе подписан 
договор за изграждане на 
компостираща инстала-
ция и инсталация за пред-
варително третиране на 
битови отпадъци в общи-
ните Асеновград, Първо-

май, Куклен, Лъки и Садово. 
Проектът се финансира 
по  Оперативна програ-
ма „Околна среда“ и той 
ще донесе не само ползи 
за екологията, но ще се 
понижат и разходите ни, 
ще открием нови работни 
места на тези инстала-
ции.

Тук позволете да доба-
вя, че имаме и минерална 
вода, която използваме. 

В начален етап на разви-
тие сме на този вид тури-
зъм, като основно хората 
строят къщи за гости, а 
общината има идеи за из-
граждането на екопътеки 
до някои от нашите забе-
лежителности. След вли-
зането в експлоатация на 
скоростната жп линия от 
турската граница към въ-
трешността на страната 
бяха построени и няколко 
хотела, които предлагат 
добри условия за отдих. 
В южната част на общи-
ната имаме реализирани 
няколко проекта – турис-
тически маршрути, изло-
жени артефакти, работим 
активно в това направле-
ние с Шуменския универси-
тет, катедра „История и 
археология” и т.н.

Ще Ви върна отно-

во на селата. Какво още 

може да кажем за тяхно-

то благоустрояване?

За тази дейност раз-
ходваме около половината 
от бюджета на община-
та. Разбира се, подхожда-
ме конкретно, съобразно 
приоритетите на кмет-
ствата по места. На пър-
во място е грижата за 
подрастващите, после за 
техните майки, следват 
пенсионерите с техните 
клубове и т.н. Позволете 
малко повече думи за едно 
от знаковите ни села – 
Градина. В него има ОУ 
„Христо Ботев“, читали-

ще, детска градина, здрав-
на служба, пенсионерски 
клуб, спортно дружество. 
Основното училище е съз-
дадено на 28 януари 1856 г. 
Сто шестдесет и три 
години оттогава негови-
те традиции се пазят в 
сърцата на стотици пре-
минали през него ученици. 
Живи в паметта и в лето-
писната книга на училище-
то са ентусиастите, кои-

то в онези години полагат 
основите на просветното 
дело в селото. Нашите 
села са големи, активни и 
хората в тях тачат исто-
рията им.

16 години кметуване 

сами по себе си са крас-

норечив феномен и в на-

ционален мащаб. След 4 

мандата има ли един нео-

бикновен ден в работата 

на първомайския градона-

чалник?

Труден въпрос…Щом 
хората гласуват за теб, 
кметът е длъжен да рабо-
ти с тях и за тях. Необик-
новен ден? Аз всеки ден 
съм сред хората и имам 
живата връзка с тях. Те 
искат да си виждат кме-
та, да го пипнат, да се 
здрависат с него и да го 
питат за най-различни 
неща. И той е длъжен да 
вземе справедливото ре-
шение.

Позволете да завърша 
нашия разговор нетра-
диционно, донякъде извън 
спецификата на уважава-
ния вестник „Строител“. 
От нашия край водят 
началото си изворите 
на тракийската народна 
музика, която завладява 
всеки, имал щастието да 
я чуе. В този смисъл Пър-
вомай е и ще бъде столица 
на тракийската народна 
музика и всеки гост е до-
бре дошъл в нашия прекра-
сен град.

Реновираният храм „Св. Георги”

Градското читалище след ремонт



с обща РЗП 44 897 кв. м, 
засягат 6822 деца и учени-
ци. Завършен е ремонтът 
на СУ „Найден Геров“. От-
делно продължава обновя-
ването в ПГГСД „Николай 
Хайтов“. Акцент е и про-
ектът „Център за подкре-
па на лица с увреждания, 
включително с тежки 
множествени увреждания“ 
по ОП „Региони в растеж 
2014 - 2020“, в рамките 
на който се предвижда 
извършване на ремонт, 
обзавеждане, оборудване 
на две помещения в кв. 
„Аспарухово“, закупуване 
на микробус с платформа 
и предоставяне на услуги 
за 90 лица с увреждания. 
810 000 лв. са включени в 
капиталовата програма 
за апаратура и ремонти в 
МБАЛ „Св. Анна“, които ще 
засегнат Клиниката по ор-
топедия и травматология 
и родилното отделение и 
отделението по неонато-
логия, които ще бъдат из-
цяло обновени. 

В областта на ин-
фраструктурата вече са 
готови пробивът на бул. 
„Сливница“ към ул. „Атанас 
Москов“, ремонтът на ул. 
„Мара Тасева“ и бул. „Първи 
май“. Завършен е и новият 

парк във „Възраждане“. В 
плановете на общината е 
обновяване на Младежкия 
дом, изграждане на нови 
спортни площадки с фит-
нес на открито. Поради 
създаването на Синя зона 
– I етап, ще се направят 
паркинги с 2600 места. 

Преходни обекти през 
2019 г. са ремонтите на 
бул. „Васил Левски“ и на 
бул. „Народни будители“. 
По ОПРР се работи по 6 

проекта за 92,6 млн. лв. 
По ОП „Околна среда 2014 
– 2020” (ОПОС) се финан-
сират 2 проекта на обща 
стойност 37,4 млн. лв. Из-
ключително важен за Мор-
ската столица е и проек-
тът „Интегриран градски 
транспорт“ – втора фаза. 
Администрацията фикси-
ра и сроковете на изпъл-
нение - до края на април на 
бул. „Васил Левски“, на бул. 
„Осми Приморски полк“ – 

между бул. „Васил Левски“ 
и магазин „Кауфланд“, на 
бул. „Народни будители“. 
До лятото трябва да са 
готови ул. „Колони“, ул. 
„Цар Симеон“, бул. „Събор-
ни“ – между „Сливница“ и 
„Владислав“, IV микрорайон 
във „Владиславово“, както 
и районът около ул. „Ана 
Феликсова“.

„Наред със завършва-
нето на мащабните ин-
фраструктурни проекти 
предстои да влезем в по-
малките улици, които не са 
били обновявани с десетиле-
тия. Ще започнем работата 
по тях след завършването 
на основните булеварди“, 
обещава кметът. 

Други сериозни обек-
ти, по които община Вар-
на продължава да работи, 
са рибарското приста-

нище по Програмата за 
морско дело и рибарство 
за 13,7 млн. лв. със срок 
2020 г., развитието на 
инфраструктурата на кк 
„Златни пясъци“ по ОПОС 
за 37,1 млн. лв. до 2024 г. и 
подобряването качество-
то на въздуха в общината 
- I фаза, до май 2019 г. 

Общината има проект-
на готовност за ремонт и 
модернизация на филиала 
на Театрално-музикален 
продуцентски център – 
Варна, за 7,1 млн. лв., за 
реновация на НЧ „Петко 
Славейков“, с. Владисла-
вово, за 609 627 лв., как-
то и за реставрация на 
туристически обекти за 
9,7 млн. лв. 

През 2019 г. Варна е Ев-
ропейски град на спорта. 
Организирана е програма с 
над 200 събития, от които 
50 международни. Успоред-
но ще се работи за нова 
инфраструктура – изграж-
дане на спортни и детски 
площадки, ремонт на ста-
дион „Спартак“ и др.

Добрич с бюджет 

65 млн. лв., инвестира 

двойно повече с европейски 

проекти

„През последните три 

години правим реалистич-
но планиране и се оказва, 
че го постигаме с над 
100% изпълнение на бю-
джета, което говори, че 
това е добра и успешна 
стратегия от страна на 
общината”, каза кметът 
Йордан Йорданов. Той по-
сочи, че увеличението с 
всяка една година не е 
постигано с нарастване 
на местни данъци и так-
си. „Самият факт, че през 
2018 г. имаме ръст не 
само на събираемостта, 
но и на големи сделки на 
имотния пазар, означава, 
че бизнесът в Добрич се 
развива и климатът за 
малките, средните и го-
лемите предприятия е до-
бър”, каза Йорданов. 

Рамката на бюдже-
та на Добрич за 2019 г. е 
65 726 517 лв. Държавните 
приходи са 40 860 693 лв., а 
местните - 24 865 824 лв. 
Увеличението на общата 
сума на бюджета е със 
7 600 000 лв., или с 13% 
повече от 2018 г. Про-
грамата за капитало-
ви разходи е в размер на 
1 477 766 лв. В същото 
време общината работи 
по европейски проекти 
за 143 421 883 млн. лв., от 
които тази година ще се 
реализират дейности за 
83 798 735 млн. лв. От тях 
69 611 460 лв. са за Интег-
рирания воден проект.

Почти 50% от общата 
рамка са в перо „Образова-
ние”, за където са плани-
рани 31 835 142 лв. Сред-
ствата обаче са основно 
за издръжка на сектора. 
Предвидени са и пари за 
конструктивно укрепване 
и основен ремонт на две 
детски градини в размер 
на 400 000 лв., а за всички 
детски заведения са раз-
пределени общо 570 000 лв. 
за капиталови разходи – за 
смяна на дограма, изграж-
дане на огради, саниране 
и т.н. За покриване на не-
разплатените разходи за 
ремонти са включени до-
пълнително 280 000 лв. Ка-
питаловата програма за 
училищата е 385 030 лв., 
като най-сериозната 
сума – 159 000 лв., е за ПМГ 
„Иван Вазов“. За клубовете 
на пенсионера са заложе-
ни 85 200 лева, от които 
незначителна част е из-
дръжката, а останалото 
ще отиде за ремонти на 
две от сградите.

За „Жилищно строи-
телство, БКС и опазва-
не на околната среда” са 
заложени 12 848 692 лв. 
За осветление на улици 
и площади са планира-
ни общо 509 000 лв., за 
изграждане,  ремонт и 
поддържане на уличната 
мрежа - 2 484 400 лв., в 
т.ч. и 720 000 лв. за зимно 
поддържане. За основен 
ремонт и придобиване на 
материални и нематери-
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Елица Илчева

Кметът Иван Портних 

обяви най-хубавата новина 

за Варна

В първия  месец на 
2019 г. кметът на Варна 
Иван Портних се похвали 
с най-голям общ проекто-
бюджет за последните 
10 години. Макрорамката 
е 475 млн. лв., като през 
последните 5 години тя 
постоянно нараства, с 
което и безработицата 
е паднала до 2,8%. „Увели-
чението е двойно спрямо 
2013 г. Тогава за някои об-
щински съветници с дъл-
гогодишен стаж опцията 
Варна да има бюджет от 
300 млн. лв. бе в сферата 
на фантастиката. Ние до-
казахме, че това не само е 
възможно, но и изпълнимо. 
„Бюджет 2019“ е реалис-
тичен и балансиран, със 
запазени всички социални 
придобивки“, каза кметът 
при общественото об-
съждане. В цялата сума 
от почти половин милиард 
той включва и средства-
та от европейските про-
екти и програми, които 
са около 80 930 000 лв. Те 
може да търпят развитие 
заради корекциите от пре-
ходни остатъци и обекти, 
които се разглеждат в мо-
мента. 

Кметът очерта някол-
ко устойчиви тенденции 
в управлението на града: 
местните данъци на граж-
даните не се увеличават, 
общината работи без 
просрочени задължения, а 
проектите, които се ре-
ализират, включително 
с подкрепа от държава-
та, са на обща стойност 
150 478 115 лв. Община Ва-
рна е с по-висок кредитен 
рейтинг – дългосрочен 
ВВВ и краткосрочен А-3. 
„Поемането на общински 
дълг е форма на допълни-
телно привлечено финан-
сиране. Това дава възмож-
ност за нови инвестиции 
в града. Варна изпълнява 
всички показатели по За-
кона за публичните финан-
си, гарантиращи стабил-
ност и устойчивост, и е 
сред общините с най-до-
бри параметри. Важен е 
не размерът на дълга като 
обща сума, а дали погася-
ванията по него са правил-
но планирани и бюджетно 
разчетени“, поясни още 
Портних.

За местната власт 
особено важни са продъл-
жаващите инвестиции 
в образователната ин-
фраструктура, ремонт 
на дворовете в училища 
и детски градини – нови 
спортни и детски пло-
щадки, реализацията на 
проекта „Модернизация 
на образователната ин-
фраструктура на тери-
торията на гр. Варна“ по 
Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 - 
2020“ (ОПРР), който обхва-
ща 7 училища и 3 детски 
градини. 10-те обекта са 

Общественото обсъждане на бюджета на Варна премина при сериозен интерес

Част от проекта на новия бул. „Васил Левски” във Варна
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ални дълготрайни активи 
и други дейности по бла-
гоустройството в про-
ектобюджета фигурират 
1 207 510 лв., включени в 
капиталовата програма. 
ОП „Комуналстрой“ ще 
разполага с 444 623 лв. за 
извършване на строител-
но-монтажни работи по 
инсталиране и поддържа-
не на светофарни уредби, 
полагане на хоризонтална 
маркировка, изграждане и 
поддържане на пътна сиг-
нализация и предпазни съо-
ръжения, текущи, аварийни 
и основни ремонти на об-
щински имоти и на улично 
осветление. 1 798 321 лв. 
ще осигуряват дейности-
те по озеленяване в града 
и поддръжка на градски 
парк „Свети Георги“. В ка-
питаловата програма има 
и 619 910 лв. от целевата 
субсидия от държавния 
бюджет. По-големите 
обекти тук са основен ре-
монт на концертна зала 
„Добрич“ и на „Център за 
защита на природата и 
животните“.

„До края на 2019 г. 
нашият град няма да е 
виждал толкова много на-
правени тротоари“, каза 
кметът Йордан Йорданов 
по време на обществе-
ното обсъждане. Това ще 
стане по улици с дължина 
над 10 км по проект за 

трансгранично сътрудни-
чество, който стартира 
през януари. „Ще обърнем 
внимание на всички тра-
сета, които са главни 
пътни артерии и не са ре-
монтирани повече от 30 
години“, добави още той. 
„Канализация в кв. „Рилци” 
ще има, ако бъдем подпо-
могнати от държавата, 
защото това е огромна 
инвестиция“ допълни го 
зам.-кметът арх. Боян 
Коларов. Той посочи, че в 
капиталовата програма 
за тази година, както и 
за миналата е заложено 
участието на общината, 
ако предложението по 
ПУДООС бъде одобрено. 
„Проектът за Интегри-
рания градски транспорт 
вече е задвижен, ще бъде 
направен целият бул. „До-
бричка епопея”, предвижда 
се и цялостна подмяна с 
интелигентна светофар-
на система“, обеща още 
Коларов.

Сред строителните 
проекти, финансирани 
със средства от ЕС, е 
този за водния цикъл – 
114 млн. лв., от които през 
2019 г. ще се разплащат 
69 611 000 лв. За обновя-
ване на многофамилните 
жилищни сгради се очаква 
остатък от 390 542 лв. от 
общо 3 038 478; за ремонт 
на сградата на пожарна-

та – 8 823 от 600 000 лв.; 
за реконструкция на ПГВМ 
„Проф. Георги Павлов“ - 
693 201 лв.; за градска сре-
да – 2 285 479 лв. от общо 
6 529 990 лв.

По-малко от 9 млн. лв.  

в капиталовата програма 

на Шумен

„Проектът за бюдже-
та на община Шумен за 
2019 г. е оптимален ба-
ланс между желаното, не-
обходимото и възможното 
с наличния финансов ре-
сурс“, заяви зам.-кметът 
Татяна Костова. Тя се 
похвали, че от задължени-
ята от ноември 2015 г. в 
размер на 35 млн. лв. (към 

финансови и нефинансови 
предприятия – съответно 
25 млн. лв. и 10 млн. лв.) 
са били разплатени близо 
26 млн. лв. Костова посо-

чи още, че настоящата 
2019 г. ще бъде поредна-
та, в която общината ще 
разполага с по-благопри-
ятна рамка за бюджет 
- 75 млн. лв. без преходен 
остатък. Увеличението 
на субсидиите от държа-
вата за община Шумен е 
7 млн. лв. (17% ръст спря-
мо 2018 г.), от които 5 
млн. лв. за образование и 
2 млн. лв. за останалите 
функции.

Капиталовата програ-
ма обаче е доста скромна 
- 8 917 250 лв. от европей-
ски проекти, държавния и 
местния бюджет. От тях 
2 116 206 млн. лв. са пре-
ходен остатък от целеви 

средства и трансфери. По 
пера обектите, които ще 
се изпълняват в сферата 
на образованието, са за 
газификация на две детски 
градини – „Златна рибка“ и 
„Чучулига“, и изграждане 
на подпорна стена в ДГ 
„Щурче“ на обща стой-
ност 56 000 лв., от които 
40 000 лв. са външно фи-
нансиране. Общината пла-

нира и ремонт на Дом за 
стари хора с 1,8 млн. лв., 
от които 360 000 лв. от 
местния бюджет. 

Включени са 1 млн. лв. 
з а  реконструкци я  на 
уличното осветление, 
2 140 932 лв. за ремонт на 
три възлови кръстовища, 
488 000 лв. за обновяване 
на тротоари и озеленява-
не на площадното прос-
транство пред Съдебната 
палата, като средствата 
са от държавния бюджет. 
946 хил. лв. са за рекулти-
вация на старото депо, 

която се осъществява из-
цяло с местни приходи. По-
големите инвестиционни 
проекти са ремонт на 
покрива на спортна зала 
„Плиска“ - 300 000 лв. от 
общинския бюджет, и ре-
хабилитация на пешеход-
на зона от пл. „Кристал“ 
до пл. „Освобождение“ – 
140 000 лв. за технически 
проект. 

Кметът на Добрич Йордан Йорданов е доволен от макрорамката на бюджета

Общо 27 са жилищтните сгради, одобрени за работа по 

Националната програма за енергийна ефективност на 

многофамилните жилищни сгради в Шумен.

Спортна зала „Плиска“ ще бъде ремонтирана с 300 000 лв.

Зам.-кметът на Шумен Таня Костова представи финансовия 

план за годината

Над 13 700 линейни метра нови водопроводи са положени до момента в Добрич при обновяване 

на водния цикъл
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Емил Христов

В края на миналата 
година Източноевро-
пейската асоциация за 
прогнозиране в строи-
телството (ИАПС) пуб-
ликува  своите зимни 
доклади за развитието 
на отрасъла в осем дър-
жави от Източна и Юго-
източна Европа – Бълга-
рия, Румъния, Хърватска, 
Словения, Сърбия, Русия, 
Турция и Украйна. „От 
изнесените данни ста-
ва ясно, че очакванията 
са за положителен ръст 
от 7,4% за 2018 г. и 7% за 
2019 г. Този тренд е про-
дължение на случващото 
се от 2017 г. насам, като 
инвестициите в жилищ-
ното и  нежилищното 
строителство продъл-
жават да се увеличават, 
а ускоряването на темпо-
вете на усвояване на ев-
ропейски средства съжи-
ви инфраструктурното 
строителство“, споделя 
в доклада финансовият 
директор на Институ-
та за икономическа по-
литика (ИИП) Драгомир 
Белчев. ИИП е партньор 
на Асоциацията при из-
готвянето на анализа за 
България.

Според изнесената 
информация жилищното 
и нежилищното строи-
телство са задвижвани 
главно от икономическия 
ръст, като прогнозите 
на Европейската комисия 
са за растеж на БВП от 
3,5% през 2018 г. и 3,7% 
през 2019 г. Това намира 
отражение най-вече по 
линия на рекордно ниска 
отчетена безработица 
към края на третото 
тримесечие на 2018 г. и 
увеличаване на разпола-
гаемия доход на домакин-
ствата. Разбира се, тези 
тенденции се проявяват 
предимно в големите 
градове, където се кон-
центрира и населението, 
което от своя страна 
генерира ново търсене 
на жилища с лична или 
инвестиционна цел. 

От последния доклад 
на ИАПС за България ста-
ва ясно, че 

жилищното строи-

телство се очаква 

да продължи своето 

възходящо развитие 

за четвърта поредна 

година. 

Тази прогноза е под-
крепена от данните на 
Националния статисти-
чески институт (НСИ) 
за броя издадени разре-
шителни за строеж, кои-
то показват тенденция 
за инвестиции в по-го-
леми проекти. На годиш-
на база през третото 
тримесечие на 2018 г. 
са издадени разреши-
телни за почти същия 
брой сгради в сравнение 

с година по-рано, дока-
то броят на жилищата 
нараства с впечатля-
ващите 36%. Данните 
на НСИ за започнатото 
строителство също са 
във възходяща посока 
- с 43% повече в срав-
нение със същия период 
на предходната година. 
Постепенно фокусът на 
инвеститорите се про-
меня към столицата, къ-
дето се намират почти 
една трета от всички 
стартирани жилища в 
страната. Ключов фак-
тор за този ръст е подо-
бряването на условията 
за кредитиране в послед-
ните години, като през 
ноември 2018 г. лихвите 
по ипотечните кредити 
достигнаха най-ниската 
си стойност от 3,2%. 
Очакванията за 2019 г. 
обаче са за обръщане 
на тренда, като евен-
туалното повишаване 
на лихвения процент от 
Европейската централна 
банка би следвало да се 
отрази през втората по-
ловина на годината. 

През 2019 г. нежилищ-
ният сектор се очаква 
да нарасне с 3,7%, което 
е сравнително забавяне 
спрямо предходните две 
години. Главни движещи 
сили остават изгражда-
нето на офис и индустри-
ални площи. 

Строителството на 

офис сгради продължа-

ва да бъде съсредото-

чено в София, 

където според данни-
те на НСИ са ситуирани 
между 70 и 80% от всички 
получили разрешителни 
площи. Инвестициите в 
индустриални здания и 
складове се осъществя-
ват главно от експорт-
но ориентирани произ-
водствени предприятия, 
като същевременно се 
запазват тенденциите 
от последните години да 

са съсредоточени главно 
в Южна България, която 
предоставя много по-до-
бра свързаност от глед-
на точка на транспорт-
ната мрежа и ключов 
достъп до пазари като 
Турция и Гърция. 

Инфраструктурното 

строителство продъ-

лжи възстановяване-

то си през 2018 г., 

като  прогнозни ят 
ръст е от порядъка на 
4,5%. Планираното стар-
тиране на дългоочаквани 
проекти, финансирани 
със средства от Евро-
пейския съюз през 2019 г., 
ще допринесе за ускоря-
ване на строителната 
продукция в подсектора 
с още 6,6%. Движещата 
сила за растежа ще бъде 
изграждането на пъти-
ща, железопътна инфра-
структура и комунални 
услуги. Амбициозната 
инвестиционна програ-
ма на правителството 
включва внедряване на 
ТОЛ системата, сред-

ствата от която ще се 
насочат към подобрява-
не на цялостната пътна 
мрежа и заделянето на 
1,35 млрд. лв. от бюджет-
ния излишък за 2018 г. 
за строителството на 
134 км от АМ „Хемус” от 
пътен възел „Боаза” до 
Велико Търново. 

Поглед след 2019 г.

Пред строителния 
сектор стоят някол-
ко предизвикателства, 
свързани с бъдещето, 
които до голяма степен 
ще обуславят негово-
то развитие. На първо 
място това е икономи-
ческият цикъл, който в 
момента се намира във 
възходящата си фаза. 
Натрупването на преко-
мерни инвестиции в жи-
лищното строителство 
например може да доведе 
до значителен спад при 
евентуални външни шо-
кове за икономиката. 

На  второ място и 
най-належащо е усвоя-
ването на заложените 

европейски средства 
за ключови инфраструк-
турни проекти. Напри-
мер при железопътното 
строителство проблем 
представлява непрекъс-
натото обжалване на 
обществените поръчки, 
което възпрепятства 
тяхното стартиране. 
Липсата на подготовка 
за изпълнението на обек-
ти е друг наболял про-
блем, който е най-видим 
в Приоритетна ос „Води” 
по Оперативна програ-
ма „Околна среда 2014 - 
2020”. Приоритетната 
ос разполага със значи-
телен ресурс, чието ус-
вояване се забавя заради 
незавършените регио-
нални прединвестицион-
ни проучвания за финан-
сиране на ВиК проекти. 
Потенциална загуба на 
средства вследствие на 
забавяне грози и лот 3.2 
от АМ „Струма” - „Кре-
сна - Крупник”. 23,6-кило-
метровата отсечка ще 
струва около 870 млн. лв. 
и трябва да е готова до 
края на 2023 г.

Както  обикновено 
в последния доклад на 
ИАПС са прогнозирани и 
очакванията за сектора 
в останалите държави 
от региона. За разглеж-
даните страни от Юго-
източна Европа (Бълга-
рия,  Румъния, Сърбия, 
Словения и Хърватска) 

следващите две годи-

ни са оптимистични. 

Общата строителна 
продукция на страните 
се предвижда да се уве-
личи с 5,5% за 2019 г. и 
3,9% за 2020 г., като тези 
прогнози са напълно в 
унисон с икономическото 
развитие на региона. По-
песимистична е карти-
ната в останалите три 
страни - Русия, Турция и 
Украйна, където общата 
строителна продукция се 
очаква да се свие с 3,2% 
за 2019 г. и да запише лек 
ръст през 2020 г. (1%). 
Всяка от държавите има 
своята специфика, като 
например в Русия се зала-
га на леко възстановява-
не в резултат на мащаб-
ни инвестиции. В Турция 
кризата с обезценката 
на валутата оказа свое-
то негативно влияние 
върху издадените разре-
шителни за строеж през 
първите девет месеца на 
миналата година. Лихви-
те по ипотечните креди-
ти там скочиха двойно, а 
увеличението в цените 
на жилищата доведе до 
мерки от страна на пра-
вителството за намаля-
ване на ДДС за някои ви-
дове сгради от 18% на 8%. 
Украйна има свои собст-
вени проблеми, като жи-
лищното строителство 
страда от липсата на 
развито банково креди-
тиране и пазар. Затова и 
ръстът в общата продук-
ция се обуславя най-вече 
от правителствените 
инфраструктурни проек-
ти.

ИАПС публикува зимните доклади за отрасъл „Строителство“ в осем държави
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В началото на годината вестник „Строител“ стартира традиционното представяне на направеното досега и предсто-
ящото по програмите, финансирани със средства от Европейския съюз, касаещи строителния бранш. Изданието изпрати 
запитване до Управляващите органи (УО) и поиска коментар от ръководителите за постигнатото до този момент, както 
и за бъдещите предизвикателства пред тях. В настоящия брой публикуваме официално предоставена информация от УО на 
ОП „Околна среда 2014 - 2020“.

Валерия Калчева, главен директор на Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“: 

Целта ни е тази година да запазим темпото, за да можем 
да се похвалим със също толкова добри резултати

Мирослав Еленков

Г-жо Калчева, как про-

тича изпълнението на 

Оперативна програма 

„Околна среда 2014 - 2020“ 

(ОПОС)? Какъв е напре-

дъкът й в началото на 

2019 г.? 

Към днешна дата има-
ме обявени 36 процеду-
ри за предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ на стойност мал-
ко над 3,5 млрд. лв., кое-
то представлява 103% 
от бюджета на ОПОС. 
В процес на изпълнение 
са 109 договора на стой-
ност 1,680 млрд. лв., кои-
то съставят близо 50%. 
Изплатените средства 
възлизат на 552 млн. лв., 
или 16% от оперативната 
програма, а верифицирани-
те и сертифицирани пред 
Европейската комисия раз-
ходи са на стойност около 
470 млн. лв., което е 13% 
от бюджета на ОПОС.

Кои са отворените 

процедури в момента?

Към днешна дата има-
ме три процедури, които 
са отворени за кандидат-
стване. Една в рамките на 
Приоритетна ос 1, която 
е за изграждане на ВиК 
инфраструктура. Стой-
ността й е 1,350 млрд. лв., 
и е насочена към 14-те ВиК 
оператора в рамките на 
консолидираните терито-
рии. Срокът за кандидат-
стване е 23 април 2019 г., 
но имаме уверението от 
бъдещите бенефициенти, 
че ще започнат подаване 
на проектните предложе-
ния, без да чакат крайния 
срок. Другите две проце-
дури са по Приоритетна 
ос 5 „Подобряване на ка-

чеството на атмосферния 
въздух“. Едната е за акту-
ализация и разработване 
на общински програми, а 
другата е насочена към 
7 общини и е свързана с 
реалната реализация на 
мерки за подобряване на 
качеството на атмос-
ферния въздух. Там бене-
фициенти са Столичната 
община, както и общините 
Монтана, Бургас, Смолян, 
Димитровград и Видин. 
Бюджетът на процедура-

та е 111 млн. лв., като в 
момента имаме три по-
дадени проектни предло-
жения в процес на оценка. 
Очакваме до края на май и 
останалите бенефициен-
ти да подадат проекти.

Колко са приключили-

те проекти по ОПОС и 

кои са най-значимите от 

тях?

Към днешна дата има-
ме няколко приключили ин-
фраструктурни обекта в 

рамките на оперативната 
програма. Тук е важно да 
бъде направено уточнение, 
че проектите по ОПОС са 
комплексни и мащабни по 
своето естество. Затова 
от момента на генерира-
не на една проектна идея 
до нейната финална реа-
лизация средно минават 
около 7 години. Вече са 
приключени една част от 
така наречените фазирани 
проекти, чието изпълнение 
започна през предходния 
програмен период. Това са 
заданията на Раднево, Бан-
ско, Шумен и Тервел. Част 
от интегрирания проект 
за воден цикъл на община 
Враца също е завършена. 
Там е изградена и въведе-
на в експлоатация пречис-
твателна станция за от-
падъчни води. Приключена 

е и работата по част от 
линейната инфраструк-
тура в рамките на града. 
Също така е завършено 
строителството на пре-
чиствателната станция 
за отпадъчни води на Шу-
мен – също фазиран проект 
от предходния програмен 
период. Приключила е ра-
ботата по изграждането 
на ВиК мрежата в Долна 
Митрополия - партньор с 
община Плевен в съвмес-
тен интегриран воден 
проект на територията 
на двете населени места. 
Строителните дейности в 
Плевен продължават. През 
тази година предстои да 
завършим и водния про-
ект на община Асенов-
град. Очак ваме подаване 
на окончателно плащане и 

въвеждане в експлоатация 
на инфраструктурата. 

Какви проекти пред-

стои да започнат през 

2019 г. и какво включва 

индикативната годишна 

работна програма? 

Фокусът ще бъде върху 
няколко основни направле-
ния. От една страна, ще 
обърнем внимание на всич-
ки останали водни обекти, 
които към настоящия мо-
мент са в процес на изпъл-
нение. След доста дълго 
обжалване на процедурите 
по обществените поръчки 
стартират проектите 
на общините Приморско, 
където беше направена 
първа копка, и Елхово. Из-
пълняват се дейностите в 
Айтос, започва строител-
ството по водните проек-

ти на Пловдив и Тутракан. 
Всичко това е в рамките 
на Приоритетна ос „Води“. 
По Приоритетна ос „От-
падъци“ през изминалата 
година сключихме 27 дого-
вора за изграждане на се-
париращи и компостиращи 
анаеробни инсталации, на 
които реалното изпълне-
ние започва сега.

Друг важен момент 
ще бъде договарянето на 
14-те ВиК проекта. Има 
още един, който към днеш-
на дата е в процес на оцен-
ка – този с бенефициент 
„ВиК Смолян“. Там сме на 
финалната права и в най-
скоро време очакваме да 
стартира изпълнението.

Доволна ли сте от 

развитието на опера-

тивната програма към 

момента?

2018 г. беше изключи-
телно напрегната за всич-
ки нас, които работим в 

Управляващия орган. Имай-
ки предвид, че това е труд-
на оперативна програма и 
е най-тясно свързана - на 
фона на всички останали - 
с политики на национално 
ниво, бих могла да кажа, че 
тя беше успешна. Опре-
делено може да бъде от-
четен напредък. Цифрите 
бяха представяни няколко 
пъти към края на миналата 
година. За сравнение мога 
да кажа, че при договоре-
ните средства има два 
пъти ръст, а при плате-
ните - 4 пъти, и то само 
през изминалата година. 
Надявам се и си пожелавам 
тази година да успеем да 
запазим темпото от пре-
дходната, за да може към 
края на 2019 г. да се пох-
валим със също толкова 
добри резултати.

Снимки в. „Строител“



The Committee on Budg-
et of the European Parlia-
ment (EP) has approved a 
12% increase of funds in "Co-
hesion and Values" Chapter 
after 2021, and thus its total 
budget becomes 378,1 Bil-
lion. This was announced 
by the Chair of Committee 
on Budget Jean Arthuis. The 
proposal was submitted by 
the members of EP Andrey 
Novakov (Bulgaria) and Con-
stanze Krehl (Germany). 
Arthuis took part in a con-
ference entitled "EU budget 
and the Unions Multiannual 
Financial Framework - Ka-
leidoscope of the European 
investments today and tomor-

row", that was held in Brus-
sels.

"The Committee on Re-
gional Development (CRD) 
approved position, which is 
the basis for negotiations 
with the Council. The consist-
ent actions of CRD achieved 
maintaining the f inancial 
levels, particularly for the re-
ceiving support catching-up 
countries, including Bulgar-
ia", commented for "Stroitel" 
Newspaper the Chair of the 
CRD of the EP Iskra Mihay-
lova.

The aim of the the con-
ference held was to familiar-
ize the media representa-
tives from different European 

countries with the EU budget 
and with the Multiannual Fi-
nancial Framework (MFF) as 
instruments for implementa-
tion of the EU policies that 
contribute to the renewal or 

restoration of our cities or 
regions, as well as for the 
development of new policies, 
which all EU citizens to ben-
efit from.

In the event took part the 

MEPs Constanze Krehl, Jan 
Olbrycht, Isabelle Thomas, 
Klaus Welle - the EP Sec-
retary General, Jaume Duch 
- Director-General of Com-
munication Directorate and 
Spokesperson of the EP, 
Raffaella De Marte - Head 
of Media Services Unit within 
EP.

"The less developed re-
gions will continue to benefit 
from significant support from 
the European Union (EU), 
where the co-financing per-
centage is up to 85%", point-
ed on her behalf Constanze 
Krehl.

During the workshop the 
participants could familiar-

ise with information about 
projects, successfully imple-
mented in different countries 
with the support provided by 
the  EU budget. Bulgaria pre-
sented the Sofia metro. Dr. 
Angel Djorgov, deputy direc-
tor of "Investment activities" 
department in "Metropoliten" 
JSC announced that the pro-
ject for new 10 km of Sofia 
metro and for 9 metro sta-
tions has been prepared, and 
during the next programming 
period they will try to find 
funding for it.

More information on this 
topic can be found in the next 
edition of "Stroitel" Newspa-
per.
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Превод Радостина Иванова

Euro 378,1 Billion are proposed for cohesion after 2021
The less developed regions will continue to benefit from significant EU support 

Yordanka Fandakova, Mayor of Sofia Municipality:

Eng. Nikolay Chomakovski, Executive Director of 
„Pipe System“ AD and member of the MB of BCC : 

The Chamber declares its position against 
disinformation and false news and that it stands 
behind each one of its members 

a leader in the economy of our country
Mrs. Fandakova, what 

balance would you draw for 

the past 2018 year? What 

are the Sofia municipal-

ity (SM) achievements, that 

you would like to highlight, 

what is that you did not have 

enough time to do?

Within the past year Sofia 
has strengthen its position as 
a leader in the national econ-
omy. The capital city has the 
highest GDP per capita (2.3 
above the average for Bulgar-
ia), its contribution to the na-
tional economy is 40% and it 
attracts the half of the foreign 
investments in the state. De-
velopment of numerous inter-
national business companies 
in the outsourcing sector and 
in the Information and commu-
nication technologies sector 
(ICT) demonstrates this trend. 
Sofia is rated among the top 
10 best cities for start-up busi-
nesses in the world, and it is 

a center of attraction for the 
IT sector's large and growing 
larger companies.

Coca-Cola  o ff ic ial l y 
opened its new smart tech-
nology center for develop-
ing intelligent technology in 
Sofia, where the investment 
is almost BGN 1,4 Million. 
This is the company's sec-
ond in large IT center in the 
world, coming next after the 
technology center in Atlanta, 

USA. The supermarket chain 
Lidl has chosen Sofia as a 
4th location in Europe, where 
to open a high-technology IT 
development center. The com-
pany selected Bulgaria among 
other European countries be-
cause of the high-qualified IT 
specialists and the dynamic 
development of this sector 
here. The other development 
centers of the company are 
located in Germany, Spain and 
Romania. 

In the middle of the past 
year the Financial Times an-
nounced its decision to set up 
its Technology Center in our 
capital. The founded in Sin-
gapore Acronis – an interna-
tional leader in cybersecurity 
and supply of hybrid cloud 
solutions, has started to work 
in Sofia as well. The com-
pany's office in our capital 
is a key center for research 
and development in Europe. 

„Our plan is during the 
present year to regularly 
inform you about achieve-
ments and challenges in 
the industry“, said the Ex-
ecutive Director of Bulgar-
ian Construction Chamber 
– Eng. Miroslav Maznev at 
the pres-conference, held in 
the headquarters of BCC. In 
this event participated Arch. 
Lidia Stankova, Director of 
„Analysis , construction , 
professional qualif ication 
and monitoring“ Directorate, 
Georgi Grancharov - Head 
of „Registry“ Unit within BCC, 
as well as representatives of 
companies-members of BCC 
– Eng. Zhivko Nedev, Execu-
tive Director of „Hydrostroy“ 
AD, Mariela Runteva from 
„Trace Group Hold“ AD, Eng. 
Ivan Dimitriev - „PST Group“ 
EAD. The pres-conference 
was led by Reneta Nikolova, 
Editor-in-chief of „Stroitel“ 
Newspaper EAD, procurator 
and PR of BCC.

At the beginning of the 
event, Eng. Maznev presented 
to the journalists „Economic 
report of construction sector“ 
for the nine months of 2018 
(More you can read on pages 
10-11 of „Stroitel“ Newspaper 
and at our site). „These data 
outlines the features and ex-
pectations for the sector in 
the present year“, said the Ex-
ecutive director of BCC. Ac-
cording to his words the sec-
tor expects 2019 to be more 
successful than the preceding 
one, because the Operational 
Programmes are entering the 
crucial part of their implemen-
tation. „Construction under the 
large infrastructure projects 
in the road and water sectors 
have been commenced“, he 
underlined. The BCC's Execu-
tive Director added that suc-
cessful, quality and within the 

time-limits implementation of 
these projects, is a challenge, 
which all builders are prepar-
ing to meet. 

„Exactly there we focus 
the close attention of the 
whole industry. We have set a 
number of priorities related to 
the improvement of the con-
struction sector”, he said.

„We continue our efforts 
for amendments of the Spa-
tial Development Act (SDA), 
where we suggest repealing 
the foreseen in Art. 14, para. 2 
of the Construction Chamber 
Act possibility construction 
activities under the 5th cat-
egory to be implemented by 
constructors, not entered in 
the Central Professional Reg-
istry of Constructors (CPRC). 
Our proposal was not ac-
cepted by the Parliament last 
year“, underlined Eng. Maz-
nev. According to his words, 
the Chamber will keep on in-
sisting for entering into CPRC 
of all Constructors working on 
build sites from first up to fifth 
category including the indi-
vidual construction and repair 
works as well. According to 
Eng. Maznev, this is one of 
the ways to fight against the 
grey sector in this industry. 
„Thus per each one building 
site are going to be respon-
sible specialists, which will 
guarantee that every com-
pany will be responsible for 
the work executed by it. We 
are also talking about uncon-
ditional improvement of qual-
ity of implemented projects“, 
he said and gave an example 
with the hurricane wind in 
Vratsa in 2018, when roofs 
of buildings were destroyed, 
as they were constructed by 
illegitimate builders, not reg-
istered in the CPRC.

BGN 1,7 Billion is the size 
of the municipality budget for 
2019. The capital stock pro-
gram is BGN 632 million, to-
gether with the funds under 
the Operational programmes. 
This was announced by Don-
cho Barbalov, Deputy Mayor of 
Finance and Economic Activ-
ity, temporary acting as deputy 
mayor responsible also for the 
municipality healthcare ser-
vices and the Transport and 
transport communications. 

„The collection of the rev-
enues of Sofia Municipality 
for 2018 is 100%. Our biggest 
incomes come from the taxes 
for: real estate, acquisition, 
motor vehicles, as well as from 
the garbage fee. We expect 
this trend to remain during the 
present year as well” Barbalov 
said. „The good results from 
municipality own incomes up 
to 31 December 2018 provide 
the possibilities to increase 
the capital stock program with 
totally more that BGN 90 mil-
lion. Thus investments in So-
fia, financed with municipal-
ity own funds will amount to 
BGN 326,6 million, instead of 
the preliminary planned BGN 
227,5 million“, he said. 

Eng. Chomakovski, how do you evaluate 

the prize you received during the traditional 

Ball on the Day of the Builder?

It is a matter of honour we to be awarded 
with the silver prize for achieved in 2017 good 
results in implementation of constructions from 
the public works infrastructure, hydro-technical 
construction and environmental protection.

I hope next year we will be awarded with 
the golden prize.

What are the most interesting projects 

that your company implements?

Every new project is a challenge. In the 
past 14 years, we have over 500, and we are 
currently working on 54 sites all over the whole 
country. Also, we are a construction manager 
at several major sites for the capital.

The buildings, which are in the focus of 
„Pipe System“ as a construction manager, are 
intended for modern young people looking 
for a home that to provide them with a high 
quality of life, an atmosphere suitable social 
environment, and places for walking and 
sports - not just a home, but better urban 
environment. In today's era of globalization 
and open economies, every city can be a 
good place to live if appropriate conditions 
are created.

I would like „Pipe System“ to be recognized 
as a good builder, with a known at the market 
name, behind which the quality performance 

is ensured. 
What in profession is a challenge for you?
A challenge is each new project, our desire 

is to keep on developing ourselves, to become 
better and more demanded at the market. To 
me – the started new construction site is like 
a new child in the family.

In personal aspect I could say I am a 
kind of person that is permanently striving 
to improve and increase quality of his work. I 
want to be prouder with each next project more 
than with the previous one. We make efforts in 
„Pipe System“, to build a team of specialists 
and experts, who can, who know how and 
want to become better and better. Outside 
work I am a normal person like everyone else, 
I believe I firmly stand on the ground and I do 
not afford myself to forget where I do come 
from and what costed to me every step up.

One of the major investors 
in the outsourcing industry 
in Bulgaria – the Canadian 
TELUS International Europe 
– officially opened its new of-
fice in our capital in April past 
year, and announced its inten-
tions to expand. Веhr-Неllа 
Тhеrmосоntrоl , the worlds' 
leading German vehicle com-
ponents manufacturer also 
announced an intention to in-
vest in expanding its produc-
tion capacity in Bulgaria by 
commissioning of a fifth as-
sembly line within its company 
located in the Economic Zone 
Sofia – Bozhurishte.

These are some of the 
examples of successful busi-
nesses that are evidences of 
the good business environ-
ment, and particularly of the 
availability of educated spe-
cialists in the ICT industry. This 
environment is resulting also 
from the investments we make 
in the public infrastructure, in 
the urban transport moderni-
sation and the metro exten-
sion, on the one hand, and 
– on the other hand, our work 
with the business through the 
Municipal Investment Agency.
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Проф. д-р инж. Красимир Кръстанов, декан на Факултета по техника и строителни технологии в транспорта:

Георги Сотиров

Академичната общ-
ност на Висшето транс-
портно училище „Тодор 
Каблешков ”  отбеляза 
тържествено 168-ата 
годишнина от рождение-
то на своя патрон. На 
събитието присъстваха 
дългогодишни партньо-
ри на учебното заведе-
ние – представители на 
транспортни фирми и ор-
ганизации, ректори на уни-
верситети, бивши випу-
скници, които успешно се 
реализират професионал-
но и издигат авторитета 
на ВТУ „Тодор Каблешков”. 
Сред гостите бяха д-р Пе-
тър Николов, зам.-минис-
тър на образованието и 
науката, доц. д-р Николай 
Цонков, зам.-председател 
на Комисията по отбрана 
към 44-тото Народно съ-
брание, проф. Любен Тотев, 
председател на Съвета 
на ректорите, проф. Иван 
Марков, ректор на Универ-
ситета по архитектура, 
строителство и геодезия, 
и др.

„Преминахме през една 
много успешна и ползот-
ворна 2018 г., изпълнена с 
интересни инициативи и 
мероприятия, научни кон-
ференции, технически и 
фирмени изложения и пол-
зотворни срещи с парт-
ньори от образователна-
та сфера и икономиката 
както на национално, така 

и на международно ниво. 
През изминалата година 
нашият университет про-
дължи да се развива към 
все по-активно сътруд-
ничество с бизнеса и но-
ваторски подход към обу-
чението на студентите. 
Бяха сключени десетки до-
говори с образователни ин-
ституции, професионални 

организации и бизнес ком-
пании от различни секто-
ри на икономиката, както 
и с партньори от Китай, 
Русия, Турция и др.“, зая-
ви в своето приветствие 
ректорът на ВТУ проф. д-р 
инж.-икон. Даниела Тодо-
рова.

В рамките на празнич-
ния ден бяха открити 2 

нови аудитории - „Електро-
обзавеждане на електриче-
ския транспорт“ и учебна 
зала по геотехника. „Изця-
ло бяха реновирани чети-
ри аудитории на катедра 
„Икономика и счетовод-
ство в транспорта“, както 
и всички кабинети по чуж-
доезиково обучение. Пос-
тарахме се да подобрим 
материално-техническа-
та база на университета. 
Бяха основно ремонтирани 
покривите на два учебни 
корпуса, освежени бяха фо-
айета и коридори в част 
от сградите, подобрена бе 
пътната настилка. Обно-
вени бяха много кабинети 
на преподаватели и служи-
тели, както и учебни зали“, 
каза още проф. д-р инж.-
икон. Даниела Тодорова. 

Благодарствена гра-
мота за безвъзмездната 
помощ при поддържане на 
материалната база на ВТУ 
получи Иван Иванов, упра-
вител на фирма „Актив 
Билдинг инк“ ЕООД и член 
на Управителния съвет на 
Камарата на строителите 
в България. 

За  поредна година 
всички университети в 
България взеха участие 
в проведените анкети за 
оформяне на рейтингова-
та система, класираща 
висшите училища по про-
фесионални направления. 
И през 2018 г. ВТУ доказа 
на практика престижното 
място, което заема като 
образователна институ-
ция с авторитет и при-
знание. Класацията е до-
казателство за високото 
ниво на обучение, което се 
осъществява в училище-
то благодарение на еру-
дирания преподавателски 
състав, състоящ се от 
25 професори, 37 доцен-
ти, 35 главни асистенти 
и 17 асистенти. От тях 
88 притежават образова-
телната и научна степен 
„доктор” и 8 са „доктор на 
науките”.

След тържественото 
отбелязване на патронния 
празник на ВТУ се срещ-
нахме с един от новите 
професори в училището, 
проф. д-р инж. Красимир 
Кръстанов.

Проф. Кръстанов, преди 

патронния празник на ВТУ „Т. 

Каблешков“ придобихте акаде-

мичното звание „професор“, и 

то като най-млад по възраст. 

Наистина с присъждането 
на тази академична длъжност 
станах най-младият професор в 
нашия университет, а може би 
и един от най-младите в цялата 
страна. Постигнатото от мен 
през годините ме радва. Разбира 
се, имам и усещане за голямата 
отговорност, която съпътства 
това израстване. Благодарение 
на подкрепата, която получавам 
от академичното ръководство и 
от колегите в катедра „Подем-
но-транспортни и строителни 
машини и системи“, на която 
съм ръководител вече втори 
мандат, постигнах неща, за 
които може би голяма част от 
моите връстници не са се за-
мисляли, че могат да направят. 

Работата ми дава спокой-
ствие, усещам силна подкрепа, 
която е много важна за един 
млад човек. Искам да спомена 
чудесния екип, с който работя 
през годините в катедрата, къ-
дето сегашните ми колеги са 
били мои учители при завършва-
не на висшето ми образование. 
Не на последно място е и рабо-
тата във Факултет по техни-
ка и строителни технологии в 
транспорта“, чийто декан съм 
вече повече от година и къде-
то зад мен стоят хора с голям 
практически опит, знания, от 
които черпя ценни съвети и на-
пътствия.

Възпитаници на катедра 

„Подемно-транспортни и 

строителни машини и систе-

ми“ работят практи-

чески на всички обекти 

от транспортната ин-

фраструктура – пътна, 

железопътна, надземна, 

подземна, както и в раз-

лични сфери на икономи-

ката.

Прав сте, че търсе-
нето на специалисти в 
областта на подемно-
транспортната и строи-
телната техника е огро-
мно, като в близките до 
десет години чувстви-
телно ще се усети липса-
та на достатъчно кадри 
в тази сфера. Днес наши 
възпитаници работят в 
много от българските и в 
редица чуждестранни компании, 
като са достигнали до ръковод-
ни постове. Като пример бих 
споменал успешно реализиран 
колега в САЩ, който след като 
завърши нашата специалност и 
дипломата му бе призната там, 
успя да заеме водеща мениджър-
ска позиция в голяма компания, 
занимаваща се с такъв вид тех-
ника. 

Успешното създаване на спе-
циалност „Двигатели с вътреш-
но горене“ за бакалаври, както 
и продължаващото обучение по 
„Подемно-транспортни, пътни 
и строителни машини“ ми дава 
надежда, че много голяма част 
от бъдещите инженери, които 
ще работят във всички сфери 
на икономиката, включително 
и строителството, ще бъдат 
именно наши випускници. Гъвка-
та политика на катедрата през 
последните 5 години спомогна 
за осъществяването на контак-
ти с редица водещи фирми от 

страната и чужбина в областта 
на подемно-транспортната и 
строителната техника. Благо-
дарение на това наши студенти 
имат възможност да провеждат 
професионална практика в някои 
от компаниите, да се запознаят 
с целия процес от проектира-
нето до крайния продукт. Все 
по-успешно се реализират и 
проекти за създаването на нови 
учебни кабинети и лаборатории, 
чието материално-техническо 
оборудване е осигурено от ня-
кои от нашите партньори от 
бизнеса. Аз бих насърчил повече 
компании да участват в обога-
тяване и модернизиране на ла-
бораторния комплекс както на 
катедрата и факултета, така 
и на целия университет. За обу-
чението на добре подготвени 
специализирани кадри е важно 
студентите да имат достъп 
до новостите в съответната 
област, по време на лаборатор-
ните упражнения да се докосват 

до тази техника и да се 
запознаят с възможните 
решения на реални про-
блеми от практиката, да 
имат модерен софтуер и 
стендове за изпитания. 

П рием ъ т  в ъ в  ВТУ 

„Тодор Каблешков“ беше 

повече от впечатляващ - 

над 100% заети места от 

новоприети студенти. 

Екипната работа и 
усилията на всички колеги 
- от подготовката до про-
веждането на кандидат-
студентската кампания, 
дадоха отличен резултат 
и бе реализиран впечат-
ляващ прием. Бих желал да 

отбележа, че във ВТУ има много 
добре работеща политика по 
реализиране на учебни програ-
ми, съобразени с изискванията 
на бизнеса. Така например преди 
няколко години като ръководи-
тел на катедра заедно с колеги-
те и благодарение на огромната 
подкрепа на ръководството на 
университета успяхме да стар-
тираме магистърска програма 
„Техническа експлоатация и тех-
нически надзор на съоръжения с 
повишена опасност“, която e ак-
туална и към момента. Нейното 
начало бе поставено със заявена 
поръчка от Държавната агенция 
по метрологичен и технически 
надзор, като впоследствие бе 
сключен меморандум за сътруд-
ничество. Като естествено 
продължение бе разработена и 
успешно започна друга магис-
търска програма - „Надзор и 
експлоатация на хидротехниче-
ски съоръжения“. Тя има за цел 
да подготвя специалисти в об-

ласт та на хидротехническите 
съоръжения и по-специално та-
кива, осъществяващи контрол 
върху тяхната експлоатация. В 
нашия университет се реализи-
рат и редица други магистър-
ски програми, като две са нови 
и приемът в тях започна тази 
учебна година.

Не на последно място е и ин-
формацията за състоянието на 
професионалните направления в 
Рейтинговата система на ви-
сшите училища в България, която 
кандидат-студентите ползват 
при своя избор. За поредна годи-
на нашият университет запазва 
едно от челните места благода-
рение на добрите си постижения 
в учебната работа и научноиз-
следователската дейност. 

Професор, ръководител ка-

тедра, декан на факултет. А 

сега накъде? 

За собственото си развитие 
не бих искал да давам прогнози 
или да споделям мечтите си, а 
просто да продължа да си вър-
ша работата, да бъда полезен 
на университета, на хората 
около мен и да бъде оценявано 
това, което правя. Вярвам, че 
всичко най-добро тепърва пред-
стои. Гледайки положително и 
работейки съвестно, човек не-
изменно постига успехи и върви 
напред. Както е казала Амелия 
Ерхарт, една от първите жени 
пилоти и първата дама, преле-
тяла над Атлантическия оке-
ан: „Най-трудно е да вземеш 
решение да действаш. От там 
нататък просто трябва да си 
упорит“. Така че продължавам 
да съм упорит, пък времето ще 
покаже накъде! 

Снимки авторът
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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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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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Проектът на Brenac & Gonzalez & Associés в предградията на Париж оставя балконите 
да „мигрират“ далеч от външните стени, за да гарантира връзка с природата  

Елица Илчева

В предградията на Па-
риж, където градските 
райони преминават плавно 
един в друг, се намира об-
щина Роменвил. На неиз-
ползвана площ, граничеща 
с главна улица на юг и де-
вететажна сграда на се-
вер, е построена цяла нова 
жилищна зона. Комплексът 
включва 161 апартамента 
с ориентация и гледка към 
вътрешността. Проек-
тът е поръчан на архите-
ктурното студио Brenac 
& Gonzalez & Associés от 
френскатa група за не-
движими имоти Bouygues 
Immobilier. Концепцията на 
дизайна може да бъде оп-
исана като фрагментация 
на изградена маса. Това се 
постига чрез добавянето 
на серия от малки външ-
ни спътникови простран-
ства, направени от дърво 
и метал, за контраст със 
сградите, които превръ-
щат иначе стандартните 
форми в активирани инте-
риори, изнесени в екстери-
ора и вълнуващи въображе-
нието.

Архитектите имали на 
разположение цялото прос-
транство, с изключение 
на три по-малки същест-
вуващи сгради, както и 
строителна площадка от 
другата страна на улица-
та. Въпреки че комплексът 
е планиран да бъде за-

творен, разгръщането на 
пространството отваря 
нови разнообразни визуални 
връзки. Темата определено 
са балконите, оставени да 
„мигрират“ далеч от външ-
ните стени, изнесени като 
странни дървено-железни 
структури. Това, което 

обикновено наричаме те-
раса, се превръща в стая 
на открито, свързана с къ-
щата чрез пешеходна алея 
на голяма височина. Нещо 
като колиба на дърво - от-
ворена, но защитена среда, 
с изглед към централното 
пространство на новия 
комплекс. Естетическата 
функция на интегрирани-
те дървени кутии е, че 
нарушават линейността 
на жилищните единици и 
разчупват правоъгълните 

форми. Това също води до 
необходимото усещане за 
топлина и възможност за 
общуване между хората.

„Фрагментирането на 
изградените структури 
отваря пътя за прием-
ственост с обкръжаващия 
ги контекст и създава ви-
зуални перспективи, което 
прави този градски район 
по-порест и отворен. Този 
подход също така облек-
чава усещането за плът-
ност, което води до ка-

чествени апартаменти с 
многобройни ориентации и 
ограничава преките гледки 
между съседите“, казват 
архитектите. „Зелените 
площи също играят важна 
роля, като се приплъзват в 
пролуките между сградите 
и навлизат над вътрешни-
те дворове на квартала“, 
споделят още авторите 
на проекта. 

За постигнатия „зелен“ 
резултат голяма е ролята 
и на световно известния 
ландшафтен архитект 
Жан-Мишел Рамо, който е 
привлечен в екипа. За да 
характеризират новите 
резиденции с голямо и нес-
тандартно разнообразие 
от частни открити прос-
транства във въздуха, 
дизайнерите използват 
израза „обемна цезура“. С 
него обяснят, че обемите 
на комплекса произтичат 
от един вид паузи, които 
разделят кухините на прос-
транството. Изградените 
тераси не заемат целия 
периметър на квартала, а 
се превръщат в част от 
порестия жилищен блок. 
Наличието на публични 

пространства помага на 
съседите, докато частни-
те открити такива пред-
лагат на обитателите 
голяма площ навън. Някои 
от апартаментите имат 
и големи градини към те-
расите, а други - достъп 
до покрива, оборудван с 
кухня и килер. Освен това 
има и традиционни балко-
ни. Някои жилища, от друга 
страна, се възползват и 
от външни пространства 
на нетипични места: това 
са дървени паралелепипеди, 
окачени в центъра на квар-
тала над градините. Те са 
като колиби, образувани са 
от метална конструкция, 
покрита с дърво, и са под 
формата на реални поме-
щения на открито.
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Железницата ще развива над 250 км/ч
Страницата 
подготви 
Емил Христов

Китай има амбициозна 
идея да развие високоско-
ростни жп мрежи в стра-
ната. За целта в Пекин 
ще бъде пусната първата 
линия за влакове стрела 
под водата. Заложено е 
новото трасе да свързва 
пристанищния град Нин-
бо в близост до Шанхай с 
Чжоушан. Основният план 
е по този начин да се сти-
мулира развитието на ту-
ризма в региона.

За първи път проек-

тът е бил споменат в 
транспортен план на Пе-
кин от 2005 г. През ноем-
ври 2018 г. е било издадено 
разрешение за стартира-
не на работата по него. 
Когато линията бъде за-
вършена, влаковете ще 
развиват максимална ско-
рост от 250 км в час, като 
разстоянието ще се взема 
за 80 минути. В момента 
пътуването между Нинбо 
и Чжоушан отнема около 
4,5 часа с автобус и 2,5 
часа с кола. 

Работата по проекта, 
изчисляван на 3,6 млрд. 
долара, ще започне през 

2019 г. и трябва да бъде 
завършена до 2025 г.

Китай към момента 
разполага с най-дългата 
железопътна мрежа за ви-
сокоскоростни влакове - 
общо 25 000 км. Страната 
вече се превърна и в място 
за тестване на различни 
футуристични технологии 
в областта на транспор-
та. Преди време милиар-
дерът с бизнес в авто-
мобилната индустрия Ли 
Шуфу обяви партньорство 
с държавното дружество 
China Aerospace Science в 
разработката на проект 
за свръхзвукови влакове.

Нова сграда в Ню Йорк 
ще пречиства възду -
ха на града. 570 Broome, 
проектирана от Tahi r 
Demircioglu от Builtd, ще 
бъде обвита с иновати-
вен фасаден материал, 
който използва слънчева-
та светлина, за да пре-
върне замърсяващите аг-
енти в сол и водни пари. 
Той се състои от плаки, 
напръскани с наночасти-
ци. Слънчевата светлина 
активира наночастици-
те от титанов диоксид, 
трансформиращи влагата 
във въздуха в окислители, 
които разрушават час-
тиците азотен диоксид 
и замърсяващите агенти 
и ги превръщат във водна 
пара и сол. Процесът се 
нарича фотокатализация. 
Технологията подобрява 
качеството на въздуха и 
е с антибактериално, ан-
тиалергично действие и 
няма никакъв мирис. Са-
мопочистващият се ек-
стериор ще има същото 
въздействие, ако махнем 
около 2000 автомобила от 

пътищата.
Луксозната сграда, 

разположена в квартала 
West Soho, се отличава с 
високи прозорци от пода 
до тавана и високи тава-
ни. Дизайнът на построй-
ката обръща внимание на 
историята на квартала, 
някога наричан район за 

печат, със силует, който 
напомня на разместени 
кубчета. В помещенията 
има място за съхранение 
на велосипеди, входната 
градина с японско клено-
во дърво, салон, отварящ 
се към озеленена тераса, 
прозорци с двойно стъкло 
и др.

Благодарение на кам-
пания за набиране на сред-
ства през платформа за 
недвижими имоти жители 
на Богота сътвориха една 
от най-любопитните 
истории. Те успяха да 
съберат 170 млн. дола-
ра, за да бъде довър-
шен небостъргачът 
BD Bacata Torre 1. Сега 
тези 3800 души имат 
дялове в собственост-
та на зданието, което 
е със смесено предназ-
начение, включител-
но хотел с 364 стаи. 
Строежът на висока-
та сграда започна през 
2012 г., но поради криза-
та в Колумбия се забави 
и бе напът да пропадне.

През миналата го-
дина в света са били 
построени 18 небос-
търгача с височина над 

300 м, което е рекорд в 
историята. Статисти-
ката е на Международния 
съвет по високи сгради и 
градска среда (CTBUH). 

Първенството е за Китай 
с 11 такива здания, след-
ват САЩ с три, по една са 
издигнати във Виетнам, 
Малайзия, Обединените 

арабски емирства и 
Тайланд. Най-високият 
новопостроен небос-
търгач е CITIC Tower в 
Пекин - 528 м. Данни-
те на CTBUH показват 
още, че през миналата 
година новите сгради с 
височина над 200 м са 
общо 144, като 88 от 
тях са в Китай. В све-
товен мащаб „най-пора-
сналият“ град е отново 
там – Шънджън, в кой-
то има 4 небостъргача 
над 200 м. Прогнозата 
на CTBUH, базирана на 
данни за проекти, е, че 
през 2019 г. ще се по-
явят нови 150 високи 
постройки.

Bo r ing  Company  на 
предприемача Илън Мъск 
представи първия тунел в 

Американското министерство на 
енергетиката взе решение за създа-
ването на изследователски център за 
рециклиране на литиеви батерии, за да 
намали зависимостта на САЩ от чуж-
ди източници на метала. Очаква се не-
говото търсене да продължи да расте с 
развитието на пазара на акумулаторни 
системи най-вече заради повишението 
на продажбите на електрически превоз-

ни средства и електроника. Департа-
ментът обяви и конкурс за решения за 
рециклиране на литиеви батерии. Наград-
ният фонд е 5,5 млн. долара. С това ве-
домството се надява да ускори процеса.

Литиево-йонните батерии се използ-
ват масово - от лаптопи до автомобили. 
Търсенето им нараства бързо, тъй като 
все повече електрически превозни сред-
ства се появяват по пътищата.

Във френския град Мон-
пелие завърши строител-
ството на необичайния 
17-етажен жилищен блок, 
наречен L'Arbre Blanc („Бя-
лото дърво“). Проектът е 
на Sou Fujimoto Architects 
и френските бюра Nicolas 
Laisne Architectes, DREAM и 

Oxo Architectes. Инвести-
цията е на стойност около 
22 млн. евро. Зданието е с 
необичайна архитектура и 
разполага с обща площ от 
11 900 кв. м. Освен жили-
ща в сградата има няколко 
офиса, както и арт галерия 
и ресторант. На покри-

ва скоро ще бъде открит 
бар със свободен достъп, 
предлагащ приятни гледки 
към града. Постройката на 
пръв поглед създава усе-
щането за диспропорции 
и хаотичност, но всъщ-
ност силно се асоциира с 
японската склонност към 
органичност в архитекту-
рата. Балконите символи-
зират листата на дърво 
и са силно издадени навън. 
По този начин се превръ-
щат в естествено про-
дължение на вътрешното 
пространство, създавай-
ки усещане за простор. А 
безкомпромисното използ-
ване на белия цвят идва да 
напомни, че Монпелие се 
намира само на 10 км от 
брега на Средиземно море.

то от 3,2 км е първата 
стъпка от разработва-
нето на високоскоростен 
участък, което трябва да 
ограничи натоварването 
на пътищата във втория 
по големина град в САЩ. 
Наскоро Илън Мъск ко-
ментира, че през тунела 
ще могат да преминават 
автономни автомобили и 
ще има специални асансьо-
ри за тях. На уебсайта на 
Boring Company система-
та е описана като изгра-
дена от платформи, кои-
то придвижват пътници и 
коли. За целта превозните 
средства ще преминават 
с помощта на вакуум.

Лос Анджелис, с който се 
надява да даде началото 
на революция в публичния 
транспорт в Щатите. По 
думите на Мъск трасе-
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КНИГА НА СЕДМИЦАТА

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

Sting ще изнесе концерт 
в столичната зала „Арена 
Армеец“ на 1 юни. Шоуто 
е част от новото му евро-
пейско турне My songs. 

Припомняме, че през 
2017 и 2018 г. британска-
та легенда направи три 
изключителни концерта в 
България, като рекордно 
бързо разпродаде местата 
за „Арена Армеец” и за Ан-
тичния театър в Пловдив. 
В София беше придружен 
от сина си Joe Sumner, а в 
Пловдив - от реге иконата 
Shaggy, с когото издадоха 
съвместния албум „44/876“, 
спечелил награда „Грами”.

И този път многоброй-
ните почитатели на ве-
ликия музикант ще имат 
удоволствието да станат 

част от едно ново неверо-
ятно и динамично шоу. Те 
ще имат възможността да 
чуят най-популярните пес-
ни на Sting, белязали впе-
чатляващата му кариера, 
като Englishman In New York, 
Fields Of Gold, Shape Of My 
Heart, Every Breath You Take, 
Roxanne, Message In A Bottle 
и др.

Определян като един 
от най-емблематичните 
световни артисти, Sting е 
носител на 16 приза „Гра-
ми“, две отличия „БРИТ“, 
„Златен глобус“, „Еми“,  има 
4 номинации за „Оскар“ и 
една за „Тони“, награда на 
века от списание „Билборд“ 
и много други. 

Билетите за концерта 
в София са на цени между 
60 и 140 лв., като могат да 
бъдат намерени в разпро-
странителската мрежа на 
Eventim.

Когато от британското издателство „Хогарт“ 
му отправили предложението да съчини собствена 
версия по някоя от драмите на Шекспир, Ю Несбьо 
си помислил: „Благодаря, че сте се спрели на мен, 
но ще откажа. Нямам желание да творя върху идея, 
която не е лично моя“. Според него половината от 
удоволствието да пишеш е именно да те споходи 
оригинална идея и да я развиеш от нулата. Кога-
то обаче разбрал, че поканата към него е дошла 
в началния етап на проекта и има право на избор 
измежду шедьоврите на великия драматург, бързо 
променил мнението си.

„Израснал съм с Ибсен, не с Шекспир. Като юно-
ша се опитах два-три пъти да чета Шекспир. От 
първите две страници схванах около две изречения“, 
най-чистосърдечно признава Несбьо. „Точно към 
„Макбет“ обаче имам специално отношение. Гледах 
филма на Роман Полански от 1971 г. и сюжетът ме 
впечатли силно“, споделя той.

Макбет в прочита на Несбьо живее в безименен 
град, който напомня Берген и Глазгоу, а отчасти и 
Манхатън от седемдесетте години. Там властват 
наркобарони, корупция на високо ниво и безперспек-
тивност. Онези, които дърпат конците, са в прес-
тъпни връзки с ръководните кадри в полицейското 
управление. Там работи и Макбет. 

Несбьо държал да разкаже историята по свой на-
чин и затова първото, което е направил, е да оголи 
рамковата конструкция, смъквайки от нея Шекспи-
ровата поезия. Онова, което го впечатлява особено, 
е, че в тази Шекспирова драма не всичко е идеално. 
„Читателят не остава с чувството, че нещата 
се връзват и са перфектно подредени. Но навярно 
именно това упражнява толкова силно въздействие 
– независимо дали става въпрос за кино, литература 
или музика. Онова, което ти боде очите, което драз-
ни слуха ти. И което същевременно е великолепно, 
завладяващо и потресаващо...“, разказва той.

Писателят твърди, че се е старал да се придър-
жа плътно към оригинала, но „Макбет“ е една от 
най-кратките пиеси на Шекспир, докато романът 
на Несбьо наброява близо 600 страници. Това е така, 
тъй като той си е позволил волността да разшири 
историята. Неща, бегло загатнати в оригинала, са 
по-подробно разработени във версията на норвеж-
кия майстор.

Шоуто ще включва най-популярните му песни

Филмът наднича в живота и артистичните търсения на Христо Явашев - Кристо

Документалният филм 
„Да ходиш по вода“ на Ан-
дрей Паунов ще открие 
23-тото издание на „Со-
фия филм фест“ на 7 март 
в зала 1 на НДК. Творбата, 
която е представена за 
първи път на фестивала в 
Локарно е непосредствен 
поглед към артистичните 
търсения и личните взаи-

моотношения на Кристо, 
прочут със своите ма-
щабни инсталации. След 
кончината на Жан-Клод - 
неговата съпруга и парт-
ньор в творческия процес, 
той решава да реализира 
идеята, замислена заедно 
с нея преди много години 
– „Плаващите кейове”. С 
безпрецедентна интим-

ност и достъп до Христо 
Явашев - Кристо и неговия 
екип, филмът проследява 
процеса по реализирането 
на един от най-мащабни-
те арт проекти, създава-
ни някога.

Кристо заедно със съ-
пругата си са автори на 
множество неповторими 
художествени творения, 
като „Опакованият Пон 
Ньоф“, Париж, 1975-1985; 
„Опакованият Райхстаг“, 
Берлин, 1977-1995; „Бяга-
щата ограда“, Калифор-
ния, 1972-1976; „Портите“, 
Сентрал Парк, Ню Йорк, 
1979-2005; „Чадърите“, 
Япония и Калифорния, 1984-
1991; „Заградените остро-
ви“, Флорида, 1980-1983; 
„Лондонската Мастаба“ 
2016-2018.

Андрей Паунов е режи-
сьор и сценарист, познат 
в цял свят със своите 

документални филми. Де-
бютната му творба „Ге-
орги и пеперудите“ пече-
ли наградата „Сребърен 
вълк“ на международния 
фестивал за документал-
но кино в Амстердам IDFA 
през 2004 г. Премиерата 
на „Проблемът с комари-
те и други истории“ е в 
престижната конкурс-
на програма „Седмица на 
критиката“ в Кан през 
2007 г. Следват награди в 
Барселона, Карлови Вари, 
Лондон, Мадрид, Мото-
вун, Сараево и Висбаден. 
Третият пълнометражен 
документален филм на 
Паунов - „Момчето, което 
беше цар“, беше предста-
вен за първи път в про-
грамата на фестивала в 
Торонто през 2011 г., а на 
RiverRun през 2012 г. спе-
чели „Наградата на жури-
то“.

М. Найт Шамалан съби-
ра сюжетните линии на два 
от най-забележителните си 
филма – „Неуязвимият“ и „На 
парчета“, в един нов експло-
зивен трилър. Брус Уилис се 
завръща като Дейвид Дън, 
а Самюъл Л. Джаксън като 
Илайджа Прайс, познат под 
псевдонима Стъкления. От 
„На парчета“ се присъединя-
ват Джеймс Макавой като 
Кевин Уендъл Кръмб и множе-
ството самоличности, които 
живеят в него, и Аня Тейлър-
Джой като единствената 
пленничка, оцеляла от среща-
та със Звяра.  

Историята в „Стъкления“ 

проследява Дън, който е по 
петите на свръхчовешкото 
проявление на Кръмб. След 
поредица от сблъсъци сенчес-
тото присъствие на Прайс 
започва да изплува и разкрива 
тайни, които са критични и 
за двамата мъже…

Към звездния актьорски 
състав се присъединява и но-
сителката на „Златен глобус“ 
Сара Полсън („Американска 
криминална история: Наро-
дът срещу О Джей Симпсън“), 
а Спенсър Трийт Кларк и Шар-
лийн Уудард от „Неуязвимият“ 
отново се завръщат към ро-
лите си на сина на Дън и май-
ката на Прайс. 

„Обичайки да мисля, че съм добър или какво и как 
го правя, гледайки Джеймс Макавой пред очите ми да 
се трансформира в различните образи и да изглежда 
толкова автентично, беше наистина удивително“, 
споделя Самюъл Джаксън.

На М. Найт Шамалан са били необходими 19 
години, за да завърши трилогията. „Неуязвимият“ 
(2000) се появява скоро след големия успех на „Шес-
то чувство“ (1999), а 16 лета по-късно излиза и „На 
парчета“. 

При нормални обстоятелства „Стъкления“ би 
било истински кошмар за реализиране, тъй като 
„Неуязвимият“ и „На парчета“ са продуцирани от 
различни студия, които на всичкото отгоре са го-
леми конкуренти. За изненада на мнозина обаче но-
вият проект е първата копродукция между Universal 
и Disney в историята. 

М. Найт Шамалан разкрива, че първоначалната 
версия на филма е била с времетраене 3 часа и по-
ловина. Той я съкратил, като изрязал три от 23-те 
индивидуалности на Кевин Кръмб. 
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Светослав Загорски

В Европа има много кра-
сиви и известни ски курор-
ти, но все повече почита-
тели на зимните спортове 
търсят и екзотиката. Та-
кава дестинация е град 
Сапоро, който се намира на 
японския остров Хокайдо. 
Северното му разположе-
ние и климатични условия 
го правят едно от най-при-
ятните места в Япония. 

Сапоро заслужено може 
да се нареди сред най-до-
брите центрове за снеж-
ни спортове в света, тъй 
като той е първият азиат-
ски град, избран за домакин 
на Зимните олимпийски 
игри. Това се случва през 
1972 г. и от тогава насам 
поддържа имидж на една 
от най-популярните дести-
нации. В Сапоро се намира 
90-метрова ски шанца. До 
нея се стига чрез лифт, а 
от там се разкрива стра-
хотен изглед.

Сапоро е от „младите“ 
градове в Япония. Създаден 
е през 1868 г. Малко преди 
основаването му официал-
ните жители на платото 
са били 7. Днес, 150 години 
по-късно, той е пети по го-
лемина в Япония с близо 2 
млн. жители, а всяка годи-
на се посещава от 14 млн. 
туристи.

Сапоро е световноиз-
вестен със Зимните олим-
пийски игри от 1972 г., но 
освен това тук ежегодно 
се провежда 

прословутият Снежен 

фестивал. 

Бляскавите ледени фи-
гури, сътворени от местни 
и гости, привличат всяка 
година над 2 млн. посети-
тели. Не е чудно, че стра-
ната, в която икебаната и 
оформянето на градини са 
се превърнали в изкуство, 
е трансформирала този 
зимен празник в световно-
известно шоу, в което огро-
мни скулптури изобразяват 
творби, като например „Пие-
та” от Микеланджело. Леде-
ните дворци са достатъчно 
големи, за да могат хората 
спокойно да се разхождат из 

тях, а някои скулптури дос-
тигат над 40 м височина и 
24 м ширина. 

Докато се наслаждава-
те на Снежния фестивал 
или карате ски, можете да 
опитате местната бира, 
която е една от най-из-
вестните в цяла Япония. В 
Сапоро тази традиционна 
напитка съществува над 
130 години, като сред най-
предпочитаните марки са 
„Сапоро Драфт“ и „Йебису“. 
Повече за нея можете да 
научите в 

Музея на бирата,

намиращ се в близост 
до метростанция Одори. В 
някои от местните ресто-
ранти пък можете да проб-
вате и популярното япон-
ско ястие рамен - супа от 
фиде и други традиционни 
продукти.

Инфраструктурата и 
обликът на Сапоро пред-
ставляват интересно 
съчетание между харак-
терната японска визия, 
съчетана с американския 
стил архитектура. Днес 
градът е предпочитано 
място от много световно 
признати хора на изкуство-
то. Любопитен факт е, че 
именно там през ноември 
1974 г. легендарната опер-
на певица Мария Калас 
изнася последния си голям 
концерт.

Една от най-очевидно 
повлияните от Запада за-
бележителности е велико-
лепната бивша правител-
ствена служба на Хокайдо, 

построена през 1873 г. 
Тя разполага с изложбена 
зала и днес служи като 
туристически център на 
града. В нея има колекция 
от интересни картини и 
други произведения на из-
куството. Заслужава да 
бъде посетена още и зара-
ди оригиналния интериор и 
светлата червена тухла, 
с която е издигната фаса-
дата. 

Друга от оцелелите за-

падноевропейски сгради в 
Сапоро е 

известната  

Часовникова кула. 

Изградена е от дърво в 
колониален стил. В допъл-
нение към все още функцио-
ниращия часовник може да 
се разгледа интересният 
музей, описващ историята 
на района със специален 
фокус върху земеделието. 
Часовниковата кула се из-
ползва често за музикални 
и театрални продукции.

В традиционен японски 
стил е построеният през 
1871 г. храм „Хокайдо“, кой-
то е един от най-важните 
и посещавани религиозни 
обекти. В допълнение към 
огромната му сграда има 
голяма градина с череши, 
които цъфтят всяка про-
лет. 

Друго предпочитано 
време за посещение на хра-
ма е Нова година, когато 
се провеждат специални 
тържества, или по време 
на годишния фестивал все-
ки юни. С дълги паради на 
празнуващи в традиционни 
одежди японци се отдава 
почит на предците и на 
най-почитаните религиоз-
ни лидери.

Интерес за туристите 
представлява построена-
та през 1957 г. и висока 

147 м телевизионна кула. 
От нея се разкрива пре-
красна гледка към Сапоро. 
В кулата има експозиция на 
приземния етаж, свързана 
с историята на сградата. 
Светлинният екстериор е 
постигнат посредством 
големите цифрови часов-
ници, инсталирани през 
1961 г.

Градът разполага и с 
много паркове за разходка 
и почивка. Сред най-посе-
щаваните е „Одори парк“, 
намиращ се в центъра. Те-
риторията му се използва 
за сцена на големи фести-
вали и други събития. Изви-
сяващ се високо над Сапо-
ро, 531-метровият Мойва е 
най-посещаваният от мно-
гото хълмове главно пора-
ди лекотата, с която може 
да се достигне върхът му. 
Тук не само ще се наслади-
те на прекрасна гледка от 
наблюдателната станция, 

но можете да разгледате и 
планетариума.

Сред забележително-
стите на Сапоро е и 

историческото селце 

Хокайдо,

което всъщност пред-
ставлява открит музей, 
изобразяващ бита и култу-
рата на японците. 

На по-малко от час път 
с кола се откриват гран-
диозните горещи извори 
Жозанкей. Това е екскурзия, 
която си струва, особено 
ако е комбинирана с някой 
от многото чудесни спа хо-
тели. Сгушени в живописна 
долина с планини, минерал-
ните води привличат мно-
жество посетители. Жо-
занкей може да се похвали 
с 56 горещи извора, които 
бълват около 8600 л вода 
на минута при температу-
ри между 60 и 80 градуса. 

Снежният фестивал

Великолепната бивша правителствена служба на Хокайдо

Музеят на бирата

Известната Часовникова кула

Телевизионната кулаИзглед към Сапоро
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

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

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ 
НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ

НКСВ

ДО                                                            
Г-Н ХРИСТО ЗАПРЯНОВ – ДИМИТРОВГРАД, 90-И ЮБИЛЕЙ 
Г-ЖА ХРИСТИНА ДРЕНСКА – ГАБРОВО, 85-И ЮБИЛЕЙ
Г-ЖА МАРИЯ ПАНДЕВА – РАЗГРАД, 85-И ЮБИЛЕЙ
Г-ЖА ЗДРАВКА ШЕХТОВА – САМОКОВ, 85-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н МИТОКО ВЕСЕЛИНОВ –  СОФИЯ, 85-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н АТАНАС ЧЕЛЕБАЖКИ – ПЛОВДИВ, 85-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ЦЕНКО ТЕЛБИШКИ – ВИДИН, 80-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н СЛАВЧО КОЛЕВ – ДОБРИЧ, 80-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н НИКОЛА ХРИСТОВ – ПЛОВДИВ, 80-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н АТАНАС АНДОНОВ – ПЛОВДИВ, 80-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ИВАН КРЪСТЕВ – СОФИЯ, 80-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ВЕСЕЛИН МИХАЙЛОВ – ВАРНА, 75-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ТОНЧО ПЕТКОВ – ДОБРИЧ, 75-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ВАНГЕЛ ИЛИЕВ – ДОБРИЧ, 75-И ЮБИЛЕЙ
Г-ЖА РАЙНА РАЙКОВА – ДИМИТРОВГРАД, 75-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н СТЕФАН ЗАПРЯНОВ – ЗЛАТОГРАД, 75-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н АТАНАС ИВАНОВ – МОНТАНА, 75-И ЮБИЛЕЙ
Г-ЖА МАРИЯ КИТОВА – ПЛОВДИВ, 75-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н БОГОМИЛ МИХАЙЛОВ – ПЕРНИК, 75-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ЛЮБОМИР ПАРАШКЕВОВ – ЯМБОЛ, 75-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ЕНЧО ДУЛЕВСКИ – СОФИЯ, 75-И ЮБИЛЕЙ
Г-ЖА СТЕФКА БРАДВАРЕВА – СОФИЯ, 75-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ВАСКО НИКОЛОВ – ВАРНА, 70-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ИВАН ПЕТРОВ – ВАРНА, 70-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н СТОЯН СТОЯНОВ – ДИМИТРОВГРАД, 70-И ЮБИЛЕЙ
Г-ЖА ИВАНКА ДИМИТРОВА – МОНТАНА, 70-И ЮБИЛЕЙ
Г-ЖА ВАЛЕНТИНА МАНОЛОВА – ПЛЕВЕН, 70-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ПЕНЧО МИШЕВ – САМОКОВ, 70-И ЮБИЛЕЙ
Г-ЖА ЛИЛИЯ ПОПОВА – САМОКОВ, 70-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н АНТОН ДЕНЕВ – СОФИЯ,70-И ЮБИЛЕЙ
Г-ЖА АНТОАНЕТА ДЖАГАРОВА – ГАБРОВО, 70-И ЮБИЛЕЙ 
Г-Н ЛЕЧО ЛЕЧЕВ – СЛИВЕН, 70-И ЮБИЛЕЙ

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

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

Вие отдадохте своя труд и професионален опит за просперитета на родината ни 
България.

Пожелаваме Ви здраве, бодър дух и дълги години да се радвате на уважението на Ва-
шите близки, колеги и съграждани! 

                    
ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
                  
Януари 2019 г.   Инж. Тодор Топалски 
                                                  Председател на УС

Наименование: Избор на изпълнител за извършване на СМР дей-
ности за реновация и разширяване на спортна зала в УПИ III, кв. 63 по 
плана на гр. Айтос

Наименование: Проектиране на инвестиционен проект и стро-
ителство, включително авторски надзор, за обект: „Подлез между ул. 
„Царевец” и ул. „Модър” и Южна тангента и комуникационно решение за 
ул. „Царевец“ и ул. „Модър"

Наименование: Реконструкция и рехабилитация на улици, съоръ-
женията и принадлежностите към тях в гр. Златоград и с. Старцево, 
Община Златоград

Наименование: Подобряване условията на корабоплаване в района 
на кейово място 1А на Пристанищен терминал Варна Запад и възстано-
вяване на проектните параметри пред кейовите стени в Пристанищен 
терминал ЛеспортНаименование: Пътно възстановителни и строителни дейности 

на обекти на „Топлофикация София” ЕАД

Възложител: Община Айтос
Oсн. предмет: 45210000
Прогнозна стойност: 1 208 333,33 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 360
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие:  07/02/2019  
Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: заседателна зала 
на Община Айтос на адрес: гр. Айтос, ул. „Цар 
Освободител” №3

Дата: 08/02/2019    Местно време: 11:00 
За контакти: Кина Димова – гл.експерт в 
отдел „Общинска собственост”
Факс: +359 55822133
Адрес: ул. „Цар Освободител“ № 3
Адрес на възложителя: w www.aytos.bg 
Телефон: +359 55823572
E-mail: op_aytos@abv.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=887645&mode=view

Наименование: Основен ремонт, рехабилитация и текущ ремонт 
на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на 
техническата инфраструктура на територията на Община Мездра

Наименование: Реконструкция на част от вътрешната водопро-
водна мрежа на с. Чалъкови, Община Раковски

Наименование: Канализация на село Първенец, Община Родопи; 
Подобект: канализация на кв. „Терасите” – II етап

Възложител: Община Мездра
Oсн. предмет: 44113320
Прогнозна стойност: 1 200 000 лева
Краен срок за изпълнение: Крайна Дата: 
31/12/2019 
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие:  07/02/2019   
Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: административ-
ната сграда на Община Мездра, четвърти 

етаж, малка заседателна зала
Дата: 08/02/2019    Местно време: 11:00 
За контакти: инж. Розалина Георгиева
Факс: +359 35991092523
Адрес: ул. „Христо Ботев“ №27
Адрес на възложителя: http://mezdra.bg/
Телефон: +359 35991092116
E-mail: rozalinageorgieva.mezdra@gmail.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=887562&mode=view

Възложител: Община Раковски
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 036 747,31 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 10
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 11/02/2019    
Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: сградата на Общи-
на Раковски на Адрес: гр. Раковски, пл. „Бълга-
рия“ №1, заседателна зала, етаж II, стая № 3

Дата: 12/02/2019    Местно време: 14:30 
За контакти: Мирослав Милев – ст. юрис-
консулт на Община Раковски; Светлана Шо-
пова – гл. инженер на Община Раковски
Факс: +359 31512361
Адрес: пл. „България“ №1
Адрес на възложителя: www.rakovski.bg
Телефон: +359 31512369/+359 31512213
E-mail: oa@rakovski.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=887214&mode=view

Възложител: Община Родопи
Oсн. предмет: 45231300
Прогнозна стойност: 849,213,37 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 200
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 07/02/2019    
Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: гр. Пловдив, ул. 
„Софроний Врачански” №1А – сградата на 
Община Родопи

Дата: 08/02/2019    Местно време: 14:30
За контакти: Здравка Найденова – юрискон-
султ в Община Родопи; инж. Росица Влахова 
– гл. експерт ВиК на Община Родопи
Факс: +359 32638-289
Адрес: ул. „Софроний Врачански“ №1А
Адрес на възложителя: http://rodopi-bg.org/
Телефон: +359 32604-102 / +359 32604-131
E-mail: municipality_rodopi@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=887630&mode=view

Възложител: Община Пловдив
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 9 875 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 1095
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 25/02/2019    Местно време: 17:15 
Отваряне на офертите: гр. Пловдив, пл. 
„Централен“ №1, ет. 12, заседателна зала

Дата: 26/02/2019    Местно време: 10:00 
За контакти: инж. Еневски, гл. юрк. Милкова
Факс: +359 32260398
Адрес: пл. „Централен“ №1
Адрес на възложителя: http://www.plovdiv.bg/
Телефон: +359 32656447
E-mail: smsti_op@dir.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=888095&mode=view

Възложител: Топлофикация София ЕАД
Oсн. предмет: 45233222
Прогнозна стойност: 4 500 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 48
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 15/02/2019   Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. София, ул. „Яс-
требец“ №23 Б
Дата: 18/02/2019   Местно време: 14:00 

За контакти: Маргарита Дончевска, Грета 
Събева
Факс: +359 028594149
Адрес: ул. „Ястребец“ №23 Б
Адрес на възложителя: www.toplo.bg
Телефон: +359 029033216
E-mail: mto@toplo.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014
&id=889242&mode=view

Възложител: Община Златоград
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 1 842 357.95 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 20
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 20/02/2019    Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: Сградата на ОбА 
Златоград, находяща се в гр. Златоград, ул. 
„Стефан Стамболов“ №1, ет. 2, заседателна 

зала
Дата: 21/02/2019    Местно време: 10:30 
За контакти: инж. Цветелина Бодурова
Факс: +359 30714023
Адрес: ул. „Стефан Стамболов“ №1
Адрес на възложителя: www.zlatograd.bg
Телефон: +359 30712551
E-mail: ObA-zlatograd@zlatograd.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=888942&mode=view

Възложител: Държавно предприятие Прис-
танищна инфраструктура
Oсн. предмет: 45241000
Прогнозна стойност: 1 750 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 250
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 01/03/2019    Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: заседателна зала 
в Главното управление на ДП „Пристанищна 
инфраструктура” на адрес: гр. София, бул. 
„Шипченски проход“ №69, ет. 4

Дата: 05/03/2019    Местно време: 11:00 
За контакти: инж. Наташа Ценева - дирек-
тор дирекция Инфраструктура, акватория и 
собственост
Факс: +359 28079966
Адрес: бул. „Шипченски проход“ №69
Адрес на възложителя: http://www.bgports.bg
Телефон: +359 28079999 / +359 28079937
E-mail: office@bgports.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014
&id=888864&mode=view
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Волейбол

Футбол

Снукър

Тенис

Страницата 
подготви 
Теодор Николов

Номер 1 в света Новак 
Джокович имаше мечтан 
мач по пътя си към по-
луфиналите на Australian 
Open 2019,  след като 
противникът му Кей Ни-
шикори не намери физи-
чески сили за съпротива 
и се отказа след 1:6, 1:4 и 
само 49 минути престой 
на корта. В спор за място 
на финала сръбският ас 
отново може да е доволен, 
защото срещу него ще се 

изправи Люка Пуй, който 
е абсолютен дебютант 
в тази фаза на надпрева-
рата и по-рано елиминира 
със 7:6(4), 6:3, 6:7(2), 6:4 
Милош Раонич. Другият 
полуфинал е между Рафа-
ел Надал и Стефанос Ци-
ципас.

За краткото време, 
в което играеше срещу 
Джокович, Нишикори на-
прави цели 28 непредизви-
кани грешки и от самото 
начало си личеше, че не е в 
оптимална кондиция. Япо-
нецът не се придвижваше 
достатъчно добре от пър-

вия гейм и опитваше да 
компенсира с повече агре-
сия и поемане на рискове, 
но това само водеше до 
сбъркани топки. Между 
първия и втория сет Ни-
шикори се възползва от 
медицински тайм аут и 
дясното му бедро бе тре-
тирано от физиотерапе-
вта, който му постави и 
стягаща превръзка. С че-
тири свои грешки той до-
пусна пробив на нула още 
за 1:2, а при втория брейк 
на Джокович последва от-
казване и преждевременен 
край на срещата.

Най-великият снукър тур-
нир извън ранкинг системата 
„Мастърс” вече има 23-тия си 
различен шампион. Почти седем 
години и половина след първия 
си триумф в събитие от „Трой-
ната корона” Джъд Тръмп три-
умфира с така желания трофей 
„Пол Хънтър”, и то след кате-
горичното 10:4 над майстора 
на „Мастърс”-а Рони О'Съливан.

Ракетата бе за 13-и път на 
финала в „Александра Палас”, 
а Асото в колодата му нанесе 
най-тежкото поражение в кари-
ерата в битка за трофея, за да 

прекрати болезненото чакане 
на тази толкова важна купа. 
Основната част от поражени-
ята Тръмп нанесе още в днев-
ната сесия, когато водеше с 
безкомпромисното 7:1, а вечер-
та Гения от Чигуел направи два 
сенчъри брейка, за да увеличи 
поне бройката в кариерата си 
на 991.

Тръмп напълно заслужи ус-
пеха си, елиминирайки не само 
О'Съливан на финала, но преди 
това и други утвърдени лидери 
сред майсторите на щеката 
като Нийл Робъртсън и Марк 
Селби, а в първи кръг и един 
от най-прогресиращите игра-
чи – Кайрън Уилсън. Освен ку-
пата, Тръмп си заслужи и чек 
за 200 000 паунда, като вече е 
със съотношение 10:10 победи-
загуби срещу Рони О'Съливан 
и още по-впечатляващото 6:3 
във финали.

Тодор Алексиев може да се озове обратно в 
националния ни отбор това лято. Ветеранът, 
който на 21 април ще навърши 36 години, влиза в 
плановете на Силвано Пранди като част от се-
лекцията за лятото. Професора има амбицията, 
освен Матей Казийски, да убеди и пловдивчанина, 
че може отново да помогне на представителния 
ни тим. Очаква се двамата да проведат разго-
вор следващия месец. 71-годишният Пранди вече 
призна, че се е чул по телефона с Казийски и 
предстои да се види с посрещача на „Верона“. 
Същото ще се случи и с Алексиев, който е част 
от гръцкия гранд „Олимпиакос“.

Целта на Пранди няма да бъде да кара вете-
рана да играе за Лигата на нациите. Той ще му 

даде почивка по време на комерсиалния турнир 
и ще го повика за олимпийската квалификация 
през август. От 9 до 11 нашите ще мерят сили 
с Бразилия, Египет и Пуерто Рико, като само 
победителят в групата получава виза за „Токио 
2020“. Впоследствие посрещачът ще остане в 
националния и за Европейското, където в Мон-
пелие от 12 до 18 септември България среща 
последователно Гърция, Румъния, Португалия, 
Франция и Италия. За последно Алексиев бе 
част от лъвовете на „Евроволей 2017“ в Пол-
ша. Той игра в едва два гейма на целия турнир, 
като Пламен Константинов му гласува доверие 
в края на срещата с Испания (3:0), където пос-
рещачът заби 4 точки. Това се оказа и поан-
тата в неговата кариера под ръководството 
на Гибона.

В момента Тодор Алексиев се намира в добра 
форма. Той записа 17 точки (1 блок) при успеха 
на „Олимпиакос“ над „Панатинайкос“ в дербито 
на Гърция. Червено-белите ликуваха с 3:1, като 
постигнаха 41-ва поредна победа в първенство-
то. Боян Йорданов игра за „детелините” и заби 
23 точки (2 аса, 1 блок).

Младежкият национал Сер-
кан Юсеин вече е футболист 
на „Лудогорец“. Във вторник ръ-
ководството на шампионите и 
това на „Ботев“ (Пд) постиг-
наха договорка за трансфера. 
Предстои в сряда Юсеин да 
подпише договор за личните си 
условия, след което ще се при-
съедини към новия си отбор на 
лагера в турския курорт Белек. 
Очаква се полузащитникът да 
дебютира за „Лудогорец“ в ос-
таващите три контроли на 
тима в Белек, съобщава сай-
тът на „орлите”. 22-годишният халф 
има 127 мача за „Ботев“ (Пд), като е 
отбелязал 9 гола. Юсеин е играл за три 
формации на националния отбор на Бъл-
гария – U17, U19 и U21. Серкан Юсеин 

е третото ново попълнение на шампи-
оните тази зима. Преди него в отбора 
дойдоха вратарят на националния от-
бор Пламен Илиев и румънският халф 
Адриан Попа.

Отборът на „Барселона“ офи-
циално обяви дългоочакваното 
пристигане на Френки Де Йонг 
от „Аякс“ за сумата от 75 млн. 
евро с включени бонуси за още 
11 млн. евро. 21-годишният играч 
ще пристигне на „Камп Ноу” през 
лятото, като ще доиграе сезона 
в холандския клуб. Договорът му 
с каталунците е до юни 2024 г.

Де Йонг дълго време беше 
ухажван от „Барса“, която спе-
чели трансферната битка с 
„Пари Сен Жермен“ за неговия подпис. 
През този сезон халфът има 28 мача във 
всички турнири, с 4 гола и 1 асистенция. 
Младият талант е национал на Холандия, 
като има 5 записани двубоя с екипа на 
„лалетата” от дебюта му в селекцията 
през септември.

„С пристигането на Френки Де Йонг 
ние добавяме талант, младост и стил в 
нашия спортен проект. Убедени сме, че 
той ще бъде ключова част от тима за 
години напред. Добре дошъл, Франки!”, 
написа в Туитър президентът на „Бар-
селона“ Жосеп Мария Бартомеу.

В драма за историята пък се 
превърна последният четвъртфинал 
при жените на Откритото първен-
ство на Австралия. Серина Уилямс 
сензационно пропусна четири мач-
бола и загуби след 4:6, 6:4, 5:7 от 
Каролина Плишкова, като в третия сет 
пропиля аванс от 5:1, след като в играта 
й настъпи срив заради травма в глезена. 
Съперничка на чехкинята в полуфинала 
ще бъде японката Наоми Осака, която 
победи Елина Свитолина.

Двубоят между Серина Уилямс и Ка-
ролина Плишкова премина през изклю-
чителни обрати. Плишкова водеше със 

сет и пробив във втория, но допусна 
обрат. В третия Серина поведе с 5:1 
и победата изглеждаше близо, когато 
получи контузия при приземяване след 
сервис. До края тя имаше възможнос-
ти да затвори мача, но чехкинята не 
трепна в решителни моменти и се въз-
ползва максимално от проблемите на 
съперничката си.

Първата ни ракета при мъжете Гри-
гор Димитров ще заеме 24-та позиция 
в световната ранглиста по тенис след 
края на Australian Open 2019. Най-добрият 
ни тенисист стартира в турнира като 
21-ви, но ще отстъпи с 3 места, тъй 
като не можа да защити всичките 360 
точки от достигнатия четвъртфинал в 
Мелбърн миналата година. Така новият 
му актив е 1610, а Давид Гофен се изкачва 
с една позиция до 21-вата, въпреки че от-
падна още във втори кръг. С шест места 
до 18-ото прогресира Роберто Баутиста 
Агут, който бе спрян от Стефанос Ци-
ципас на четвъртфиналите в „Мелбърн 
Парк”, а още по-голям – с 14 позиции, е 
скокът на Люка Пуй. 24-годишният фран-
цузин ще бъде поне 17-и от понеделник, 

след като за първи път в кариерата си 
достигна полуфинал на турнир от „Голе-
мия шлем”.

Димитров отпадна в четири сета от 
изгряващата звезда на американския те-
нис Франсис Тиафо на осминафиналите. 
За последно той е бил на 24-то място в 
ранглистата на АТР на 28 август 2016 
година.
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Разпространение 
„Български пощи“ ЕАД

КОРЕСПОНДЕНТИ ОТ ОП НА КСБ: Тонка Каравидова, Петя Пенчева – ОП-Бургас, инж. Венетка Витанова – ОП-Варна, Мариана Иванова – ОП-Видин,  
Анелия Кулинова – ОП-Пазарджик, Звезда Димитрова-Кошничарова – ОП-Сливен, Даниела Димитрова-Йовчева – ОП-Ямбол,  
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„Вестник Строител“ ЕАД е притежател на марките „Вестник Строител“ и „Строител“ 

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

Реклама – Ренета Николова, 0888 55 39 50 

Годишната 
награда за 

2013 г. на НСОРБ 
в категория 

„Печатни медии“

Наградата 
на НСОРБ 
„Медиен 
глас на 

общините“ 
2018 г.

Почетен 
плакет на 

ВСУ 
„Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен 
плакет на 

ВТУ 
„Тодор 

Каблешков“
2017 г.

Специална награда на  
ОП на КСБ - Велико Търново, 

статуетка на 
Уста Кольо Фичето

2018 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

Годишната 
награда на 

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

в областта 
на пътната 
безопасност

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

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

утвърждаване на медиацията

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

Елица Илчева

Търсенето на супер коли 
през 2018 г. е поставило ре-
корд в световен мащаб, като 
апетитът към практич-
ност е бил на преден план и 
затова марки като Bentley, 
Lamborghini и Rolls-Royce 
навлязоха в света на SUV 
(sport-utility vehicle) моделите. 
Разбира се, утвърдилата се 
във времето комбинация от 
много конски сили и разто-
чителен интериор доминира 
и в сегмента на луксозни-
те автомобили, допълвайки 
хибридни и електрически 
алтернативи. По всичко 
изглежда, че 2019 г. до голя-
ма степен ще бъде сходна, 
като луксозната естетика, 
грубата мощ и природосъо-
бразните двигатели ще са в 
основата на търсенето. От 
сайта CNNMoney са подбра-
ли няколко модела, към които 
има високи очаквания през 
настоящата година.

Lamborghini Aventador SVJ

Lamborghini ще пусне 
Aventador SVJ. Мощта от 

759 конски сили на двигате-
ля се допълва от нова актив-
на аеродинамична система. 
Декларирано е производство 
само на 900 броя на цена 
517 770 долара. 

Aston Martin DBX

DBX е опитът на Aston 
Martin да извлече ползи от 
SUV пазара. Очакваният в 
края на 2019 г. DBX ще пре-
доставя избор между версии 
с два бензинови двигателя – 
4,0-литров V8 от Mercedes 
и собствен 5,2-литров V12, 
преди да се сдобие и с хи-
бридна версия на по-късен 
етап. 

McLaren Speedtail

Беше ясно, че създава-
нето на наследник на супер 
колата McLaren F1, която 
счупи рекорда за най-висо-
ка скорост и впечатли с 
централната позиция на 
шофьорското място, няма 
да е никак лесно. McLaren 
Speedtail, наричана още 
Hyper-GT, е чудовище. Хи-

бридният двигател гене-
рира максимална мощност 
от 1050 конски сили, което 
позволява ускоряването от 
0 до 300 км/ч само за 12,8 
секунди. От този модел ще 
бъдат създадени едва 106 
броя, като те вече са раз-
продадени на цена от 2,25 
млн. долара всеки.

Bentley Continental GT 

Convertible

Когато беше представен 
обновеният модел Bentley 

Continental GT, той бе обявен 
за по-добър от предшест-
веника си. Освен че има 
превъзходство в динамично 
отношение, той е претърпял 
промени и в интериора. По-
кривът се прибира и разгъва 
за 19 секунди при скорост 
до 50 км в час. Вследствие 

на по-добрата изолация ка-
бриоверсията се смята за 
също толкова тиха, колкото 
и старото купе, което оп-
равдава скока в цената до 
214 600 долара.

Tesla Roadster

Иновативният Model 3 
на Tesla може и да привлече 
сериозно внимание, но нови-
ят Roadster ще бъде този, 
който ще влезе в светлина-
та на прожекторите благо-
дарение на невероятното си 

представяне. Ускорението 
от 0 до 100 км/ч за 1,9 се-
кунди означава, че Roadster 
на теория ще остави зад 
себе си всеки друг произ-
водствен автомобил. Това 
ще е и най-скъпият модел на 
Tesla с цена от 200 000 дола-
ра плюс депозит от 50 000 
долара.

Jaguar I-Pace

Електрическият Jaguar 
I-Pace комбинира впечатля-
ващо представяне с възмож-
ност за изминаване на близо 
500 км между зарежданията, 
задвижване на четирите ко-

лела и достатъчно лукс. Мо-
делът попада в този списък 
заради почти достъпната си 
цена от 80 500 долара. 

BMW i8 Roadster

В добавка към промени-
те, наследени от обновения 
модел i8 Coupe, i8 Roadster 
разполага с прибиращ се по-
крив, който се отваря и за-
тваря за 15 секунди. Заради 
по-големия багажник обаче 
се губят две места – не че 
човек търси практичност, 
когато си купува кабриолет. 
Цената започва от 148 500 
долара.

Lamborghini Aventador SVJ

BMW i8 Roadster

Aston Martin DBXMcLaren Speedtail

McLaren Speedtail

Jaguar I-Pace 

Tesla Roadster

Bentley Continental GT Convertible

ОПЕРАТИВНИ 
ПРОГРАМИ 2019

„Програма за развитие на 
селските райони 2014 – 2020“

СЛИВЕН – където 
духът на миналото 
среща пулса на съвремието
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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

- Мили, направих ти 
палачинки  
като извинение,  
че снощи ти ударих 
колата.

- Кааакво си направила?

- Палачинкиии...

Статистката 
на УО сочи още, че 
общо подадените 

проектни 
предложения по 

„ОПТТИ 2014 – 2020“ 
са 60 
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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


