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През 2019 г. стартират 5 процедури по оперативната програма 
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Вестник „Строител“ е произведен в условията на 
система за управление, сертифицирана от 
Bureau Veritas Certification по стандарта ISO 9001.

Десислава Бакърджиева

„В рамките на периода от началото на изпъл-
нение на ОП „Иновации и конкурентоспособност 
2014 – 2020“ („ОПИК 2014 – 2020“) до 15.01.2019 г. 
са сключени 2022 броя договори за безвъзмездна 
финансова помощ (БФП) по всички 5 приоритетни 
оси. Общият бюджет на оперативната програма 
след одобрените от ЕК промени в края на 2018 г. 
е приблизително 2,6 млрд. лв., като договорените 
средства са в размер на 1,9 млрд. лв. Управлява-
щият орган (УО) постигна висок темп на осъ-
ществяване на верификацията по 1222 бр. финал-
ни отчети, представени от бенефициентите по 
успешно приключените проекти.“ Това съобщиха 
за в. „Строител“ от Главна дирекция „Европейски 
фондове за конкурентоспособност“ в Министер-
ството на икономиката, която изпълнява функци-
ите на УО на „ОПИК 2014 – 2020“.

По отношение на разплатените средства 
също е постигнат значителен напредък, като раз-
мерът им възлиза на 922,7 млн. лв., или 37,1% от 

бюджета на програмата. Сертифицираните сред-
ства са 780 млн. лв., или приблизително 30% от ре-
сурса на „ОПИК 2014 – 2020“. Успешно е приключило 
изпълнението на 1192 индивидуални проекта, а по 
768 договора дейностите продължават.

Към 31.12.2018 г. са обявени процедури за пре-
доставяне на БФП, които представляват 83,59% 
от бюджета на оперативната програма. През 
2019 г. ще стартират общо 5 процедури по „ОПИК 
2014 – 2020“ – 3 на конкурентен подбор, насочени 
пряко към бизнеса, и 2 на директно предоставяне 
с конкретни бенефициенти. От УО информираха 
още, че фирмите от сектор „Строителство“ мо-
гат да кандидатстват по процедурите „Стимули-
ране внедряването на иновации от съществуващи 
предприятия“ и „Развитие на иновационни клъсте-
ри“ (в случай че компанията е част от подобен 
клъстер). И двете процедури са в рамките на При-
оритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ 
и са свързани с реализирането на дейности в об-
ластта на иновациите“.

Повече по темата четете на стр. 12 - 13
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Развитието 
на градската железница 
няма да спре с 
откриването на третия     
метродиаметър 

КСБ
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Изминалата 2018 г. 
и Новата 2019 г. 
през погледа 
на областните 
председатели на КСБ

Бюджетът на Пловдив 
е далеч от мечтите на 
кмета Иван Тотев,  
в Стара Загора 
инфраструктурата е 
приоритет 
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9 февруари

Инж. Тодор Топалски, председател на Националния клуб на 
строителите ветерани

11 февруари

Любомир Пейновски, член на УС на КСБ

Дванайсетокласници 
от 13 професионални гим-
назии в Западна България 
ще се състезават във 
втория кръг на конкурса 
„Стани стипендиант на 
ЧЕЗ“, който ще се прове-
де на 8 февруари 2019 г. Те 
ще решават два теста – 
първият е с множестве-
ни отговори и една елек-
тротехническа задача. 
Конкурсът се организира 
за седма поредна година. 
Той е част от графика на 
националните състезания 
по професии през учебна-
та 2018 – 2019 г. на Ми-
нистерството на образо-
ванието и науката.

„Целта на тази ини-
циатива е да покажем на 
младите и талантливи 
хора, че те са желани и це-
нени в България, че имат 
възможности за профе-
сионална реализация в ро-
дината си и се надяваме 
по този начин да ги задър-

жим в България. Родната 
енергетика се нуждае от 
тях“, заяви Евгения На-
кова, директор „Човешки 
ресурси“ в „ЧЕЗ България“ 
ЕАД.

Финалният кръг на 
състезанието традицион-
но ще бъде в края на март. 
Тогава ще се съревнова-
ват представителите на 
шест училища – победи-
тели във втори кръг. Кла-
сираните на първите три 
места (по двама ученици 
от всяко учебно заведе-
ние) ще получат стипен-
дия от ЧЕЗ в размер на 

500 лв. (преди облагане с 
данъци) и шанса да канди-
датстват с оценката от 
конкурса в четири висши 
учебни заведения - Тех-
ническия университет в 
София, Колежа по енер-
гетика и електроника, 
Минно-геоложкия универ-
ситет „Св. Иван Рилски“ 
и Висшето транспортно 
училище „Тодор Каблеш-
ков“.

Допълнителна инфор-
мация за регламента на 
състезанието може да 
бъде намерена на сайта 
www.stipendiant.com.

Емил Христов

Секция „Високо стро-
ителство“ към Камарата 
на строителите в Бълга-
рия (КСБ) проведе второ-
то си редовно заседание 
за годината. Срещата 
се състоя в централния 
офис на КСБ, като неин 
домакин беше председа-
телят на структурата 
инж. Стефан Тотев. За 
зам.-председатели на 
секцията бяха избрани 
инж. Николай Чомаковски, 
член на Управителния съ-
вет (УС) на КСБ и изп. ди-
ректор на „Пайп систем“ 
АД, и Симеон Атанасов 
от „Си Билд България“ 

ЕООД. В ръководството 
на структурата влизат 
още Владимир Даскалов, 
управител на „Електри-
сити“ ЕООД, и Борислава 
Ценева от „Бо енд Бо про-
джект“ ООД.

По време на  засе-
данието членовете на 
секцията приеха и обно-
вен план за работа през 
2019 г., който включва ор-
ганизиране на кръгла маса 
съвместно с УС на КСБ, 
на която да се поканят 
всички заинтересовани 
страни – институции, 
фирми и инвеститори. 
Създадени бяха и работ-
ни групи за внасяне на 
предложения към ръко-

водството на Камарата 
за промяна на Закона за 
обществени поръчки и 
Закона за устройство на 
територията, както и за 
разработване на наръчник 
за изпълнение на строи-
телно-монтажни работи 
в частта на високото 
строителство. Сред при-
оритетите на секцията 
ще бъде и оказване на съ-
действие на УС на КСБ и 
Министерството на ре-
гионалното развитие и 
благоустройството от-
носно дейностите по На-
ционалната програма за 
енергийна ефективност 
на многофамилните жи-
лищни сгради.

Росица Георгиева

До 22 февруари се въ-
вежда временна организа-
ция на движението на кръс-
товището на булевардите 
„Черни връх” и бул. „Филип 
Кутев” в район „Лозенец”. 
Това съобщи зам.-кметът 
на Столичната община 
Дончо Барбалов пред жур-
налисти. Барбалов заедно с 
кмета на Района Лю бо мир 
Дреков и представите-
ли на експлоатационното 
дружество „Софийска вода” 
представиха проекта за 
изграждане на два от-
ливни канала в зона „Хла-
дилника – Витоша“, район 
„Лозенец“. Движението  в 
кръстовището на „Филип 
Кутев” и „Черни връх” ще 
бъде редуцирано. Трите 
ленти по посока центъра 

се ограничават до една. 
Забранява се левият завой 
по бул. „Т. Каблешков”. Към 
„Драгалевци” ще има две 
ленти за движение. 

Проектът е на стой-
ност 1, 835 млн. лв. Обща-
та дължина на съоръжение-
то по бул. „Филип Кутев” 

е  420 м, а диаметърът е 
1800 мм. Очаква се до сре-
дата на март целият ко-
лектор да бъде изпълнен. 

Интервю със зам.-кме-
та на СО Дончо Барбалов 
четете на 6 - 7 страница 
на в. „Строител“. 

Снимка авторът

Снимка Румен Добрев
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Срокът на изпълнение на обществената поръчка е 1096 дни
Страницата подготви
Мартин Славчев

6 са отворените оферти на 
участниците в обществената 
поръчка за определяне на изпъл-
нител за допълнително проекти-
ране и строителство на 13,4 км 
от път I-1 (E-79) Мездра – Бо-
тевград, лот 2 от км. 161+367 до 
км. 174+800. Това съобщиха от 
пресцентъра на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ (АПИ). 

Изграждането на направле-
нието Видин - Ботевград ще за-
почне от един от най-сложните 
терени за преминаване. Поради 
това строителството на бли-
зо 33 км от пътя между Мездра 
и Ботевград е обособено в два 
участъка - лот 1 (19,3 км) и лот 
2 (13,4 км). Целта е завършване 
на отсечката в кратък срок.

Отворените оферти по реда 
на постъпването им в деловод-
ството на АПИ са на:

• „ГБС-Инфраструктурно 
строителство“ АД;

• ДЗЗД „Аккорд кънстрак-
шънс“ с участници в дружество-
то: „Аккорд строително промиш-
лена инвестиционна корпорация” 

АД и „Ер кънстракшънс” 
ООД;

• „Джи Пи Груп“ АД;
• „Трейс Груп Холд“ АД;
• ДЗЗД „МБ Лот 2 - 2019” 

с участници: „Европейски 
пътища“ АД, „Водно строи-
телство - Благоевград“ АД, 
„Вахостав-СК“ а.с.;

• Обединение „Геопът 
лот 2“ с участници: „Ге-
острой“ АД и „Пътстрой-92“ 
АД.

Пътят между Мездра и 
Ботевград ще бъде с две 
платна с по две ленти за 
движение в посока, с га-
барит 20 м, т.е. двойно 
по-широк от настоящия. 
Трасето ще следва съ-
ществуващия път, който 
ще бъде основно ремонти-
ран и реконструиран, къ-
дето е необходимо. По нов 
терен бъдещата скорост-
на отсечка ще се развива 
в участъците, обхождащи 
селата Люти дол, Типченица, 
Новачене и Скравена. На обхо-
да на с. Люти дол ще бъдат по-
строени два тунела с дължини 
съответно 490 м и 340 м. Ще 

бъдат изградени и ремонтирани 
редица съоръжения - над жп ли-
нията Мездра - София, мостове 
над р. Искър, Малата река, Кал-
ница, Бебреш, Рударка, както и 

пътен възел при село Но-
вачене. Пресичанията на 
републиканските и общин-
ските пътища ще се осъ-
ществяват чрез кръгови 
кръстовища „Мездра“ , 
„Дърманци“, „Ребърково“, 
„Люти дол“, „Скравена“ и 
„Ботевград“. Предвидено 
е построяването на сел-
скостопански надлези, 
площадки за отдих и т.н. 

Срокът на изпълнение 
на обществената поръчка 
е 1096 дни, от които 180 
за проектиране и 916 за 
строителство. Общата 
индикативна стойност на 
участъка между Мездра и 
Ботевград (лот 1 и лот 2) е 
близо 302 млн. лв. без ДДС. 
За лот 1 е 123 000 000 лв. 
без ДДС, а за лот 2 е 
178 800 000 лв. без ДДС. 
Проектът ще се финанси-
ра със средства от репу-
бликанския бюджет. 

За първи път при изпълнение-
то на обществените поръчки за 
строителство на двата учас-
тъка от пътя ще се приложи 
нова схема на плащане, която 

предвижда цялата стойност 
на договора да се разплати на 
изпълнителя, след като бъде по-
дписан Акт 16 за завършване на 
обекта и има издадено разреше-
ние за ползване на новопостро-
ения пътен участък. Целта е 
бъдещите изпълнители да рабо-
тят максимално мобилизирано и 
да завършат обекта качествено 
и в кратък срок.

Направлението Видин – Бо-
тевград (167 км) е приорите-
тен проект в инвестиционната 
програма на АПИ и Министер-
ството на регионалното раз-
витие и благоустройството до 
2022 г., тъй като с цялостното 
хомогенизиране и модернизация 
на трасето от Дунав мост 2 
ще се осигури бърза и удобна 
връзка между автомагистрали-
те „Хемус“, „Тракия“ и „Струма“. 
С изпълнението на проекта 
транзитният трафик ще бъде 
изведен от населените места, 
с което ще се повиши безопас-
ността на движение и ще се 
ограничи вредното въздейст-
вие на шума и замърсяването на 
околната среда от интензивния 
тежкотоварен трафик.

1 063 348 хартиени и 
електронни винетки са 
продадени от 17 декем-
ври 2018 г. до края на 
януари 2019 г. за сумата 
70 773 390 лв. От тях 
856 970 са електронни-
те винетки на стойност 

65 199 416 лв. За сравне-
ние в периода 17 декември 
2017 г. – 31 януари 2018 г. 
са продадени 621 772 хар-
тиени винетки на стой-
ност 55 122 926. 

В последните дни на 
януари 2019 г. очаквано 

се наблюдава скок в про-
дажбите на годишните 
е-винетки за леки коли, 
като в последния ден на 
януари са купени 68 258, 
на 30 януари – 61 035, на 
29 януари – 45 510, на 28 
януари – 39 041. Делът на 

годишните винетки е най-
голям – 553 508 броя само 
за януари 2019 г. 105 934 
дневни винетки са за 
тежкотоварни автомо-
били, като статистика-
та показва, че средно се 
купуват 3500 е-винетки 

на ден. 134 722 безплатни 
електронни винетки са 
издадени на хора с увреж-
дания до 31 януари вклю-
чително. За същия период 
на миналата година са из-
дадени 190 235 хартиени 
винетки на правоимащи 

лица.
До края на януари са 

монтирани общо 364 тер-
минала за самотаксуване. 
От тях 40 машини са раз-
положени на територията 
на 19 гранични контролно-
пропускателни пункта. 
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Десислава Бакърджиева 

Национална компания 
„Железопътна инфраструк-
тура“ (НКЖИ) обяви реше-
нието на комисията за раз-
глеждане, оценка и класиране 
на офертите на участници-
те по проект „Модернизация 
на железопътен участък 
Елин Пелин – Костенец“. 
Той е на стойност 1,024 
млрд. лв. и се финансира от 
ОП „Транспорт и транспорт-
на инфраструктура 2014 – 
2020“. Отсечката е с обща 
дължина 51 км и строител-
ството й е разделено в три 
обособени позиции (ОП).

На първо място по ОП 1, 
която обхваща модерни-
зацията на жп отсечка-
та от км. 22+554 до км. 
42+200, с комплексна оценка 
89,63 т. и предложена цена 
498 800 012.00 лв. без ДДС 
е определено ДЗЗД „Джен - 
дуй жп Елин Пелин“, съста-
вено от „Дженгиз Иншаат 
Санайи ве Тиджарет Аноним 
Ширкети“ АД и „Дуйгу Мю-
хендислик Иншаат Туризм 
Дъш Тиджаред ве Санайи 
Лимитед Ширкети“ ООД. 
Участникът ДЗЗД „Жп Елин 
Пелин-Костенец“, включ-

ващ  „Сан Хосе Конструк-
тора“ АД, „Е.П.О.С - Емпреза 
Португеза де Обрас Суб-
теранеас“ С.А. и „Главбол-
гарстрой“ АД, е класиран 
втори с 88,18 т. и ценова 
оферта 565 385 026.05 лв. 
без ДДС. На трето място 
е „Терна“ АД с комплексна 
оценка 87,97 т. и предло-
жени 495 000 000.00 лв. 
без ДДС. Четвърти със 
77,06 т. и ценова оферта 
589 995 799.00 лв. без ДДС 
е Консорциум „ЗСТ“ с учас-
тници „Чайна Комюникейшън 
Кънстракшън Къмпани“ ЛТД 
и „Трейс Груп Холд“ АД.

Обособена позиция 2 
включва модернизацията 
на железопътната отсечка 
от км. 42+200 до км. 62+400. 
По ОП 2 най-висока ком-
плексна оценка от 95,66 т. 

има Консорциум „Салчеф 
– Гигастрой“, в който са 
„Салчеф“ АД, „Салчеф Кон-
струциони Едили е Ферови-
арие“ АД и „Гигастрой“ ООД. 
Обединението е предложи-
ло цена 126 395 882.27 лв. 
без ДДС. Втори е класи-
ран „Тракция ПРКиИ“ С.А. с 
85,03 т. и предложена цена 
120 307 125.64 лв. без ДДС.

Консорциум „Булрейл 
2018“, съставен от „Чайна 
Комюникейшън Кънстрак-
шън Къмпани“ ЛТД и „Трейс 
– София“ ЕАД, ще изпълни 
обособена позиция 3 от км. 
62+400 до км. 73+598“, тъй 
като е получил на най-висока 
комплексна оценка - 82,21 т. 
Предложената цена от него 
е 283 803 656.72 лв. без ДДС. 
Втори с 80,61 т. е класиран 
Консорциум „Щрабаг Джи Пи 

Снежана Гечева,
ОП на КСБ – Търговище

В Търговище беше открита об-
новената сграда на Първо основно 
училище „Христо Ботев”. Лентата 
прерязаха министърът на образова-
нието Красимир Вълчев, министърът 
на здравеопазването Кирил Ананиев, 
кметът на общината д-р Дарин Димитров, 
областният управител Митко Стайков и ди-
ректорът на училището Димитър Алексиев. 
На официалната церемония присъстваха още 
народният представител д-р Венка Стояно-
ва, зам.-областният управител Панайот Ди-
митров, зам.-кметове, общински съветници, 
началникът на РУО – Търговище, Елка Стан-
чева, ръководители на проекта, представи-
тели на фирмата изпълнител „Стройкомерс 
– ТТ“ ЕООД и др.

„Приключихме успешно един изключител-
но сложен и мащабен проект. Вложихме мно-
го труд и емоция в реализацията му. Стъпка 
по стъпка искаме да изградим нова съвре-
менна инфраструктура - учебна, спортна, 
културна, социална. Работата по обекта 
изискваше сериозен ресурс и енергия“, каза 
кметът на града д-р Дарин Димитров. 

Сградата на училището бе изцяло ремон-
тирана и модернизирана по проект „Обновя-
ване и модернизиране на общинската обра-
зователна инфраструктура” по Оперативна 
програма „Региони в растеж 2014 - 2020”. 
Общата стойност на обекта е 4 396 618 лв.

„Модернизирането на Първо ОУ „Христо 
Ботев” е една от най-големите инвестиции 
за обновяване на училище в образователната 
инфраструктура, правена в страната. Това 
е огромна отговорност, с която общината е 
успяла да се справи“, заяви министър Вълчев.

Директорът на учебното заведение 

Димитър Алексиев изрази удовлетворе-
нието си от извършения ремонт и бла-
годари на община Търговище и на всички 
участници в процеса за труда и професио-
нализма при реализирането на проекта. 
Той отправи специални поздравления и 
към педагозите, работещи в обновеното 
заведение, които с труда и любовта си 
към децата развиват техния потенциал 
и възможности.

В рамките на проекта бе извършен осно-
вен ремонт и реконструкция  на училището. 
С реализацията на заложените дейности се 
осигури модерна, функционална, здравослов-
на, достъпна и енергийно ефективна мате-
риална база на учебното заведение. Подме-
нени са дограмата и всички инсталации в 
сградата. Изградени са игрища за тенис, 
футбол, баскетбол и волейбол. Извършено е 
и цялостно обновяване на обзавеждането и 
оборудването, като са монтирани и инте-
рактивни дъски. Строителните дейности 
включват още пълна замяна на подовата 
конструкция и на водопроводната мрежа, 
осигуряване на достъпна среда за хора с ув-
реждания, нова асансьорна уредба, ремонт на 
стълбището, топлоизолация и внедряване на 
мерки за енергийна ефективност, пожароиз-
вестителна инсталация, сигнално-охрани-
телна система, видео наблюдение, интернет 
и телефонна инсталация, смяна на каменна-
та облицовка по фасадата.

Проектът е на стойност 1,024 млрд. лв. и се финансира от ОП „Транспорт и транспортна 
инфраструктура 2014 – 2020“

Рейл 2017“ ДЗЗД с участници 
от „Страбаг АГ - Клон Бълга-
рия“ КЧТ, „Страбаг СП.З.О.О. 
– Клон България“ КЧТ, „Щра-
бак Рейл ГМБХ - Клон Бъл-
гария“ КЧТ и „Джи Пи Груп“ 
АД. Той е обявил цена от 
394 525 074.05 лв. На тре-
то място по ОП 3 е опре-
делено Обединение „Комса 
– Геострой“ с партньори 
Comsa S.A.U и „Геострой“ 

АД. То е с предложена цена 
415 671 935.78 лв. без ДДС и 
комплексна оценка 68,94 т.

Очаква се договорът с 
избраните изпълнители да 
бъде сключен до края на фев-
руари 2019 г. В рамките на 
проекта ще бъдат изграде-
ни над 20 км тунели и 23 мо-
ста и виадукти с обща дъл-
жина около 3 км. Предвижда 
се модернизация на 5 жп 
гари, както и премахване на 
всички пресичания на едно 
ниво между жп транспорта, 

автомобилното движение и 
пешеходците. 

От НКЖИ съобщиха 
още, че е подписан договор 
за изграждане на тягова 
подстанция Казичене, коя-
то също е част от проекта 
за модернизацията на Елин 
Пелин – Костенец. Изпъл-
нител е обединение „ТПС“ 
ДЗЗД, което включва „ВДХ“ 
АД и „Еврометал строй-В“ 
ООД, а срокът за приключ-
ване на дейностите е до 27 
месеца. 
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Общата стойност на проекта е 14 727 612,40 лв.
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В периода април 2016 – декември 2018 бяха разработени комплексни инвестиционни наме-

рения по ВиК системите, обслужвани от 14 ВиК оператори: „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, „ВиК-Варна“ 
ООД, „ВиК“ ЕООД, гр. Видин, „ВиК“ ООД, гр. Враца, „ВиК-Добрич“ АД, „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, 
„ВиК“ ООД, гр. Перник, „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, „ВиК“ ООД, гр. Русе, „ВиК“ ООД, гр. Силистра, 
„ВиК“ ООД, гр. Сливен, „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора, „ВиК“ ООД, гр. Шумен, „ВиК“ ЕООД, гр. 
Ямбол. В зависимост от проведените анализи на нуждите, при всяка обособена територия са 
планирани специфични мерки. Разработените инвестиционни намерения обхващат цялостно 
основните проблеми на разглежданите ВиК системи. 

Комплексните инвестиционни намерения по ВиК системите са разработени в рамките 
на четири договора с възложител Министерството на регионалното развитие и благоу-
стройството (МРРБ) по проект „Подпомагане на регионалното инвестиционно планиране на 
отрасъл „ВиК“, с финансиране, осигурено от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ 
(ОПОС). С реализирането на инвестициите в големите агломерации (над 10 000 е.ж.) в рам-
ките на обособените територии се очаква да се постигне съответствие с изискванията 

на директивите на Европейската комисия за питейни води (98/83/ЕО) и за отвеждане и 
пречистване на отпадъчни води (91/271/ЕЕС). 

Освен изработването на инвестиционните намерения, консултантите по договорите 
осъществиха съпътстващи дейности, които да подпомогнат реализирането на инвести-
циите, като съгласувателни процедури по устройство на територията, процедури, свързани 
с изискванията на екологичното законодателство, анализи за оценка на административния 
и финансовия капацитет на ВиК операторите, които ще реализират инвестиционните наме-
рения, както и разработването на формуляри за кандидатстване за европейско финансиране. 

Изработването на инвестиционните намерения и подготвените формуляри за кандидат-
стване за европейско финансиране за 51 агломерации с над 10 000 е.ж. в обхвата на обособе-
ните територии дава възможност на ВиК операторите да кандидатстват за финансиране 

от ОПОС. Процедурата за подаване на проектни предложения от ВиК операторите беше 
отворена от Управляващия орган (УО) на ОПОС през юли 2018 г. Крайният срок, в който ВиК 
дружествата могат да подават формуляри за европейско финансиране, е 23 април 2019 г. 

Планираните инвестиции възлизат на 1,2 млрд. лв. в изграждане на водопроводи, кана-
лизация, пречиствателни и помпени станции, от които финансирането по ОПОС се очаква 
да бъде между 83% и 92%, а останалото е съфинансиране, което ще бъде осигурено от ВиК 
операторите. Размерът на бъдещите инвестиции е необходимо да бъде одобрен и съгласуван 
от Общинските съвети и от Асоциациите по ВиК.

Очаква се от подобрената инфраструктура – водопроводна мрежа, канализационни колек-
тори, пречиствателни станции за питейни води и отпадъчни води, съоръжения за третиране 
на утайки, автоматизирани системи за управление на ВиК системите и др. – да се възползват 
над 2 млн. български граждани. 

Към ВиК дружествата вече са изградени екипи за управление на проектите за осъществя-
ване на инвестиционните намерения. Някои оператори са стартирали процедури по избор на 
изпълнител за подготовка на тръжна документация за реализиране на мерките, за които са 
планирани да бъдат обявени около 190 обществени поръчки. Очаква се строителните работи 
да стартират в края на 2019 г. и да бъдат осъществени до края на 2023 г.

За цялостно обхващане на проблемите на съответните обособени територии на ВиК 
операторите са разработени анализи и прединвестиционни проучвания и за малките населе-
ни места (над 2000 е.ж. за отпадъчни води и 50 е.ж. за питейни води), за които ще се търси 
допълнително финансиране.

Проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл „ВиК“, финансиран от Оперативна програма 
„Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Страницата подготви 
Мартин Славчев

Откриха предсрочно ця-
лостно реконструирания 
надлез над жп линията и бул. 
„Славянски“ в Стара Загора. 
На официалната церемо-
ния присъстваха премиерът 
Бойко Борисов, кметът на 
община Стара Загора Живко 
Тодоров, зам.-председателят 
на Народното събрание Емил 
Христов, народни представи-
тели, служители в областната 
и местната администрация и 
стотици граждани. 

„Нашата политика винаги е 
била да показваме това, което 
сме направили. Каквото сме по-
ели като ангажимент да изгра-
дим, сме го изпълнили в пълен 
обем“, заяви премиерът Борисов. 

„Радвам се, че толкова много 
хора се събраха за откриването. 
Това е един изключително важен 
проект за Стара Загора“, каза 

кметът Живко Тодоров. 
Обектът е осъществен по 

договор за безвъзмездна фи-
нансова помощ за реализация-
та на проект „Модернизация и 
развитие на устойчив градски 
транспорт в град Стара За-
гора – II фаза“, финансиран от 
Оперативна програма „Региони 
в растеж 2014 - 2020“. Изпъл-
нител е „Трейс Груп Холд“ АД, а 
строителният надзор е на „Екип 
МГ“ ООД. Общата стойност 
на обекта е 14 727 612,40 лв., 

като безвъзмездна-
та финансова помощ 
е 13 967 992,80 лв., а 
собственият при-
нос на общината е 
759 619,60 лв. 

Трасето с обща 
дължина 550 м мина-
ва по бул. „Патриарх 
Евтимий“ в участъка  
южно от „Братя Жеко-
ви“ – надлез над жп ли-
ния,  бул. „Славянски“  

и подходите към него. Извърше-
на е цялостна модернизация на 
пътния надлез, в чийто обхват 
попадат три мостови съоръже-
ния - новоизградени едноотво-
рени, съответно с отвор около 
30 м и 31 м, както и реконстру-
иран триотворен с отвор около 
40 м над жп линията. Извършено 
е уширение на пътното платно 
до 13 м, като са обособени чети-
ри ленти за движение по 3,25 м, 
приведен е габаритът на пътно-
то платно съгласно ОУП към III А 

Нови близо 60 млн. евро 
ще инвестира Министер-
ството на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството (МРРБ) по Програ-
мата за транснационално 
сътрудничество „Дунав 
2014 - 2020“. Ведомство-
то обяви трета покана 
за набиране на проектни 

предложения. Ще се финан-
сират обекти по приори-
тетите „Възстановяване 
и управление на екологични 
мрежи и коридори“; „Подо-
бряване на транснационал-
ното управление на водни-
те ресурси и превенция на 
риска”; „Подобряване на го-
товността за управление 

на рискови ситуации“; „По-
добряване на енергийната 
сигурност и енергийната 
ефективност“; „Повишава-
не на институционалния 
капацитет за посрещане 
на основните обществе-
ни предизвикателства“. 
Поканата ще се състои 
от два стадия – подаване 

на Заявление за интерес и 
на пълен Формуляр за кан-
дидатстване. Първият 
етап на кандидатства-
не е отворен до 8 март 
2019 г. Очаква се вторият 
да стартира през есента 
на 2019 г. Съвместният 
секретариат на програ-
мата ще подпомага канди-

датите при подготовка на 
проектните предложения 
чрез предоставянето на 
консултации в двустранни 
срещи и по телефона.

Общият размер на 
средствата в периода 
2014 - 2020 г. възлиза на 
263 млн. евро, осигурени 
от Европейския фонд за 

регионално развитие, Ин-
струмента за предпри-
съединителна помощ и 
национално съфинансира-
не. Бенефициенти по про-
грамата могат да бъдат 
национални, регионални и 
местни власти, както и 
неправителствени и част-
ни организации.

клас. Подменени са съществува-
щите тротоарни настилки и са 
понижени бордюрите в зоната 
на кръстовищата. Връзката на 
бул. Патриарх Евтимий“ и бул.
„Славянски“ ще се осъществява 
с 2 новоизградени кръгови кръс-
товища, които заменят двете 
Т-образни. Създадена е отво-
днителна колекторна система 
за съоръженията. Заустването 
се осъществява в улична дъж-
довна канализация от страна на 
индустриалната зона. Възста-

новено и подобрено е експлоата-
ционното състояние на пътното 
съоръжение, подобрени са транс-
портните качества и отводня-
ването на уличната настилка на 
пътния надлез по бул. „Патриарх 
Евтимий“ и по бул. „Славянски“. 
С изпълнението на проекта се 
повишава комфортът при дви-
жение в обособените бусленти, 
намалява се рискът от инциден-
ти и произшествия на пътя и се 
постига по-добра организация на 
уличното движение. 



6 ИНТЕРВЮÑòðîèòåë петък, 8 февруари 2019

Влагаме 5 млн. лв. в изграждането на нови сгради към          

Дончо Барбалов, зам.-кмет на Столичната община по направление „Финанси и стопанска дейност” и вр.и.д.             

Росица Георгиева

Г-н Барбалов, разпо-

лага ли вече Столичната 

община с данни за изпъл-

нението на бюджета за 

миналата година, какво 

показват те? 

Данните, които имаме 
за предходната година, 
показват изпълнение на 
103% от заложения план. 
Това като финансово из-
ражение означава предви-
дени 684 млн. лв. и събрани 
709 млн. лв. Увеличението 
идва от данък „Недвижими 
имоти”, където имаме по-
стъпления от 106 млн. лв., 
както и от налога върху 
МПС, от който приходите 
са 105 млн. лв. На прак-
тика сме преизпълнили 
годишния план с 11%. При 
данъка за възмездно при-
добиване сумата възли-
за на 122,4 млн. лв., а от 
общински такси - 366,5 
млн. лв. Голямо увеличение 
на постъпленията има от 
такса „Битови отпадъци”, 
и от тази за технически 
услуги, които са основно 
налози от разрешения за 
строеж. От санкции също 
са постъпили повече сред-
ства в сравнение с пре-
дходни години. 

Има ли направления, в 

които прогнозите се раз-

минаха с резултатите? 

Що се отнася до при-
ходите, прогнозата ни 
беше до голяма степен 
изпълнена. Единствено 
изоставане отчитаме при 
туристическия данък, къ-
дето заплащането се из-
вършва на базата на брой 
декларирани нощувки. Там 
акумулирахме 2,2 млн. лв. 
приходи, като отчитаме 
спад спрямо 2017 г. На-
дяваме се през 2019 г. да 
обърнем тенденцията с 
оглед на това, че ще бъде 
въведена национална база 
данни. Масивът от ин-
формация ще бъде създа-
ден от Министерството 
на туризма, обявена е об-
ществена поръчка. Така 
ще се даде възможност 
да се засили контролът и 
заплащането на този на-
лог не само в Столичната 
община (СО), но и в цяла-
та страна. 

Какви са прогнозите 

за 2019 г.? Залагате ли 

повишаване на приходи-

те в някое направление, 

след като за поредна го-

дина размерът на налози-

те не се променя? 

За поредна година с 

бюджета на Столичната 
община постигаме ръст 
на приходите, като за-
пазваме размера на мест-
ните данъци и основни 
такси. Това се дължи на 
устойчивите политики, 
наложени от кмета на 
София г-жа Фандъкова, 
стабилизирането на об-
щинската икономика и 
последователната рабо-
та във всички сектори на 
общината. Очакваме със 
засиления ни контрол и съ-
бираемост да постигнем 
добри резултати. Прогно-
зата за данъчните прихо-
ди е за 352 млн. лв., а за 
неданъчните - 372 млн. лв. 
Това се базира на реално-
то изпълнение за 2018 г. 
Ако погледнем различните 
видове налози, при данъка 
за възмездно придобиване 
очакваме 7 млн. лв. пове-
че, с което да достигнем 
почти 130 млн. лв. Пазарът 
на недвижими имоти в Со-
фия е доста динамичен и 
постъпленията също са в 
растяща прогресия. При 
данък „Сгради” планира-
ме 3 млн. лв. повече. От 
такса „Битови отпадъци” 
очак ваме 213 млн. лв. 

Разкажете кои ще бъ-

дат основните промени 

през тази година по от-

ношение на данък „МПС” 

и данък „Сгради”? 

На практика данъч-
ната кампания в София 
започна. Хората могат 
да плащат както онлайн, 
така и в данъчните от-
дели и през банки и други 
финансови инситутции. 
За данък „МПС“ парламен-
тът промени начина на 
изчисление, като засили 
тежестта на екологичния 
компонент. В резултат на 
това автомобили с клас 
Евро 5 и Евро 6 получават 
намаление, а при старите 
има увеличение на сумите. 
Тези, които досега ползва-
ха преференции (превозни 
средства до 3,5 т), са при-
равнени до леките коли. 
При отбелязването на 
всички споменати изме-
нения очакваме приходи-
те от налога да останат 
близки, но все пак по-мал-
ки от постигнатото през 
2018 г. 

Тази година с промяна в 
Закона за местните данъ-
ци и такси беше променен 
и начинът за изчисление 
на данъците за имотите 
в курортните зони, които 
не са основни жилища. В 
СО такива са град Банкя, 
кв. „Панчерево” и Приро-

ден парк „Витоша”. СОС 
одобри минимално допус-
тимите данъчни ставки. 
За всички останали имо-
ти промяна в данъчните 
ставки няма. Данъчните 
съобщения ще бъдат от-
печатани и разпратени до 
всички собственици след 
20 февруари.

През 2019 г. Столич-

ната община ще разпо-

лага с рекорден бюджет 

от 1,7 млрд. лв., като 

това се отнася и за ка-

питаловата програма. 

Кои ще бъдат основните 

проекти, които ще се из-

пълняват в сферата на 

ремонт на пътна инфра-

структура и обновяване 

на транспортните сред-

ства?

Бюджет 2019 е много 
по-голям от този, които 
градът имаше преди 10 г. 
– 750 млн. лв. повече. Но на 
фона на другите европей-
ски столици бюджет от 
1,7 млрд. лв. е доста скро-
мен. Бюджетът на Виена, 
с която често се сравня-
ваме, е 15,5 млрд. евро.

Капиталовата програ-
ма, по която работихме 
с всички колеги зам.-кме-
тове, е в размер на 632 
млн. лв. Изграждането на 

метрото е най-големият 
проект. Очакваме първи-
те 8 км от третата линия 
да бъдат открити през 
септември 2019 г., а в на-
чалото на 2020 г. - още 
четири км. В транспорт-
ната област имаме и дру-
ги важни обекти. Такъв е 
проектът за разширение-
то на бул. „Тодор Каблеш-
ков” между улиците „Кирил 
Ботев” и „Костенски во-
допад”. В момента тече 
проектиране и предстои 
да бъде обявена тръжна 
процедура. За разширение-
то на ул. „Филип Кутев” в 
участъка от бул. „Черни 
връх” до ул. „Сребърна” 
вече имаме сключен дого-
вор. Очакваме подобряване 
на атмосферните условия, 
за да може да стартират 
строителните дейнос-
ти. В момента „Софийска 
вода” извършва подмяна на 
канализация и водопровод. 
Участъкът ще се работи 
на етапи, като първият е 
до р. Драгалевска. И двете 
трасета, за които говоря, 
са част от вътрешния 
ринг на София. Стреме-
жът ни е трафикът да се 
отклони от централната 
градска част и затова 
се опитваме да създадем 
кръгови връзки, които да 

улеснят пътуването. Пла-
нирано е през тази година 
да бъде изпълнен дълго ча-
каният пробив на бул. „Пе-
тър Дертлиев” в район 
„Люлин”. Там се провеж-
дат отчуждителни про-
цедури. Това е причината 
за забавянето на проек-
та досега. По този начин 
ще осъществим връзка 
със Софийския околовръс-
тен път и АМ „Струма”. 
Предвидени са редица ос-
новни ремонти на улици в 
различни части на града 
- ул. „Николай Коперник” в 
кв. „Слатина”, бул. „Пре-
зидент Линкълн” в „Овча 
купел”. Планираме дей-
ностите да се извършват 
на зони, за да може да се 
осигури транспортната 
услуга. По ул. „Каменодел-
ска” се изпълнява подмяна 
на релсов път. Този про-
ект се финансира от Опе-
ративна програма „Регио-
ни в растеж 2014 - 2020“ 
(ОПРР). В последните го-
дини политиката на Сто-
личната община е нався-
къде, където е възможно, 
освен ремонт на уличното 
платно или ново строи-
телство да се изграждат 
тротоари, осветление, 
велоалеи. Целта е да оси-
гурим удобство за всички, 
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         две детски ясли с общо над 100 места

            зам.-кмет по направления „Столично общинско здравеопазване” и „Транспорт и транспортни комуникации”: 

а не само за шофьорите. 
Много важна е програма-
та ни за обновяване на 
превозните средства на 
градския транспорт. 133 
млн. лв. ще бъдат инвес-
тирани в тази дейност 
през 2019 г. Първите 13 от 
новите трамваи ще прис-
тигнат в София в края на 
лятото или началото на 
есента. Предстои под-
писването на договора и 
в това направление може 
да очакваме добри новини. 
След като 20 електробуса 
вече са в движение, сега 
е обявена процедурата за 
закупуване на още 15, ра-
ботещи с различна техно-
логия, за които също сме 
в много напреднал етап. В 
резултат на всички тези 
инвестиции 90% от ав-
тобусния парк на София 
ще бъдат подменени и 
ще притежават най-висо-
кия екологичен стандарт 
Евро 6. 

Един от големите 

проекти, които пред-

стои да се изпълняват, 

е обновяването на бул. 

„Цар Борис III”. Финанси-

рането е осигурено от 

ОПРР. Кога евентуално 

ще започне работата и 

това забавяне не крие ли 

опасност от неусвояване 

на целия ресурс при отчи-

тането пред ЕК?

Не мисля, че има риск 
от загуба на средства. 
Това, което колегите 
правят в момента,  е 
доработка на проекта. 
Преди известно време 
беше представено ново 
решение за участъка от 
пл. „Македония” до Руски 
паметник. Там се планира 
изграждането на нов ли-
неен парк и продължаване 
на зелените релси. Глав-
ният архитект на София 
е възложил проекта и се 
очаква приключване на 
проектната дейност до 
края на април, след кое-
то ще бъде обявена нова 
тръжна процедура. Едва 
след това може да започ-
не същинската работа по 
обекта. Междувременно 
ние ще координираме на-
шите усилия с Управлява-
щия орган на ОПРР, за да 
сме сигурни, че ще спазим 
напълно европейските 
правила. Още повече че в 
същия проект е включен и 
ремонтът на ул. „Камено-
делска”, както и достав-
ката на нови трамваи, 
за които всеки момент 
очакваме сключване на 
договор. Мисля, че напре-

дъкът ще бъде добър и 
няма да има каквито и да 
е притеснения по отно-
шение на финансирането. 

Изграждането на ме-

трото отново ще бъде 

най-големият проект в 

София. Какво ще се случ-

ва през 2019 г.? Планира 

ли СО изпълнението на 

друг обект с подобни ма-

щаби през следващите 

години? 

С откриването на тре-
тия метродиаметър през 
2019 г. и 2020 г. развитие-
то на градската железни-
ца няма да спре. Напротив, 
главният архитект Здрав-
ко Здравков и цялата об-
щинска администрация 
работят по нови етапи 
от развитието на метро-
политена. За да се случи 
това, е необходимо дълго-
срочно планиране. Тази го-
дина ще е много знакова и 
успешна. Ще имаме изцяло 
нова линия с иновативна 
технология за управление-
то на влаковете, както и 
модернизирани компози-
ции. Имаме договор за 20 
мотриси от компанията 
„Сименс”. Това, което сме 
предложили в бюджета за 
2019 г., е закупуване на 
още 10 метровлака, с кои-
то техният брой ще ста-
не 30. По този начин добре 
ще уплътним капацитета 
на новото трасе, когато 
бъде пуснато в експлоа-
тация. През годината ще 
бъде готов и участъкът 
от бул. „Владимир Вазов” - 
ул. „Оборище” - централна 
градска част - НДК - Алек-
сандровска болница до кв. 
„Красно село”. Кметът 
г-жа Фандъкова направи 
проверка на дейности-

те на МС „Бул. България” 
преди броени дни. Изпъл-
нението е на 90%. Напре-
дъкът е добър, очакваме 
сроковете да бъдат спа-
зени и през есента да има-
ме нова линия на градска-
та железница.През 2020 г. 
ще бъдат пуснати и оста-
ващите 4 метростанции. 
Предстои ни планиране, 
както и строителство на 
нови етапи от развитие-
то на подземната желез-
ница.

СОС одобри иконо-

мическата рамка на об-

ществения транспорт 

за 2019 г. Какво се пред-

вижда в нея?

Посредством нея се 
осигуряват средствата 
за нормалното функцио-
ниране на градския транс-
порт през настоящата 
година. Сумата, която 
общината отделя, е по-
голяма с 10 млн. лв. - от 
104 млн. лв. на 114 млн. лв. 
Тези пари отиват за по-
вишаване на приходите 
на общинските транс-
портни дружества. Там 
в резултат на преговори 
с профсъюзите беше по-
стигнато разбиране за 
увеличение на заплатите 
на работещите, а остана-
лата част отива за уве-

личение на пробега, който 
нараства с 1,7 млн. км на 
годишна база. 

А какво предстои в 

сектор „Здравеопазва-

не”, за който Вие също 

отговаряте? На какъв 

етап е подготовката на 

проекта за санирането 

на болница „Шейново”? 

В сектор „Здравео-
пазване” има много неща, 
които започнахме през 
2018 г. и сега трябва да ги 
довършим. От гледна точ-
ка на инвестициите - най-
много средства ще бъдат 
вложени в санирането на 
II САГБАЛ „Шейново”. Те са 
в размер на 855 хил. лв. За 
първи път ще изпълняваме 
проект за цялостно сани-
ране на общинско здравно 
заведение със средства 
от Общинския привати-
зационен фонд. Договорът 
вече е сключен. Очакваме 
при подобряване на вре-
мето да започне и изпъл-
нението и наесен да има-
ме една изцяло обновена 
болница. През последни-
те години голям обем от 
средства бяха вложени в 
закупуване на медицин-
ска техника и оборудва-
не, както и в ремонт на 
отделения. Някои от не-

щата, които изпълняваме 
към момента, са свързани 
със здравните заведения 
за долекуване, които на 
територията на СО са 
три. За Специализирана-
та болница за долекуване, 
продължително лечение и 
рехабилитация „Панчарево” 
ЕООД инвестицията е на-
сочена към обновяване на 
системата за отопление, 
като сумата е около 500 
хил. лв. Нов мамограф оч-
акваме да бъде доставен 
в I САГБАЛ „Света София”. 
Договорът за това вече е 
сключен. В I МБАЛ „София“ 
се изпълнява обновяване на 
хирургичното отделение. 
Целенасочено предвидихме 
средства за инвестиции 
и изграждането на детски 
ясли. В последните години 
се направиха вложения в 
обединени детски заведе-
ния. Тази година ще стро-
им две нови сгради към две 
ясли в „Красно село” и „Три-
адица”. За тези дейности 
отделяме 5 млн. лв., като 
очакваният резултат е над 
100 нови места в яслените 
групи. Друго направление 
от нашата дейност са 
скрининговите програми, 
които планираме да про-
дължат и през тази го-
дина.

Хирургичното отделение на I МБАЛ „София“ е изцяло обновено

Метростанция „Бул. България” е изпълнена на 90%

Първият етап от ремонта на бул. „Тодор Каблешков” беше завършен през 2018 г.

Снимки в. „Строител“
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Инж. Христо Димитров, зам.-председател на УС на КСБ и председател на ОП на КСБ – Варна:

Инж. Валентин Зеленченко, председател на ОП на КСБ – Добрич:

Мартин Славчев

През изминалата 2018 г. 
много от проектите в град 
Варна и областта, предим-
но в инфраструктурната 
сфера и започнати още в 
края на 2017 г., навлязоха в 
своята интензивна фаза 
на изпълнение. Мащабният 
им обхват предполага про-
дължителност на тяхното 
изграждане и те ще бъдат 
завършени през 2019 - 2020 
година. Но към момента има 
вече приключени, въведе-
ни в експлоатация обекти: 
южно обслужващо платно 
на бул. „Васил Левски“ (меж-
ду булевардите „Сливница“ 
и „Владислав Варненчик“), 
1-ви етап на реконструкци-
ята на ул. „Ана Феликсова“ и 
кръстовище на бул. „Цар Ос-
вободител“, пробив на бул. 
„Сливница“ от бул. „Ян Хуни-
яди“ до бул. „Атанас Москов“ 
и др. Приключен е основният 
ремонт на бул. „Цар Борис III“ 
в кв. „Виница“, както и този 
на ул. „Студенска“ в участъ-
ка от ул. „Мир“ до ул. „Дуб-
ровник“. Два от общо трите 
инфраструктурни проекта в 
район „Аспарухово” по Опе-
ративна програма „Региони 

в растеж 2014 - 2020” са на-
пълно готови. Дейностите 
по ремонта и изграждането 
на ул. „Мара Тасева” в обхва-
та от бул. „Първи май” до 
бул. „Народни будители”, как-
то и на бул. „Първи май” - от 
ул. „Мара Тасева” до кръсто-
вището на пътя за кв. „Гала-
та“, приключиха през 2018 г. 

Фокусът и усилията на 
община Варна и респектив-
но на строителните компа-
нии за 2018 г. бяха насочени 

главно към подобряване на 
инфраструктурата на града, 
уличната регулация и освет-
ление, полагането на нови 
трасета за ВиК, кабелни и 
други инсталации, рехабили-
тация на пешеходните зони, 
парковата среда, изгражда-
не на множество площадки 
за игра и отдих в жилищни-
те зони на града, както и 
благоустрояване на околоб-
локовите пространства. 

В изпълнението на жи-

лищно и административно 
строителство в града ни 
също се отбелязва раздви-
жване. За първите три три-
месечия на 2018 г. са изда-
дени над 400 разрешителни 
за строеж, а започнатите 
жилищни сгради са над 321. 
Стартирани са и три ад-
министративни проекта. 
Бяха завършени и въведени 
в експлоатация редица зда-
ния – кооперации и комплекси, 
изпълнени от строителни 
компании – членове на ОП на 
КСБ - Варна, част от които 
бяха отличени на традицион-
ния конкурс „Златен отвес“ 
за 2018 г. 

П р е з  н а с т о я щ а т а 

2019 г. продължават дей-
ностите по процедура „Из-
пълнение на интегрирани 
планове за градско възста-
новяване и развитие 2014 
- 2020 – Варна“ по Приори-
тетна ос 1 „Устойчиво и 
интегрирано градско разви-
тие“ на ОП „Региони в рас-
теж 2014 - 2020“. Очаква се 
напълно да бъде завършена 
работата по всички инфра-
структурни проекти в гра-
да, като това включва ре-
конструкции на множество 
улични връзки, пътни съоръ-

жения, мероприятия за реха-
билитация и достъпност на 
градската среда. Предвиде-
ни са и 12 проекта за осно-
вен ремонт и повишаване на 
енергийната ефективност 
на сгради на варненски 
училища, детски гради и 2 
професионални гимназии. 
Продължава изграждането 
на новата пречиствателна 
станция на кк „Златни пя-
съци“, което ще реши про-
блема с отпадъчните води 
на курортния комплекс и 
вилните зони, разположени 
северно от Варна. 

Предстои началото на 
дейностите по проекта за 
рибарското пристанище 

в кв. „Аспарухово“, мест-
ност Карантината, за чий-
то изпълнител тръжната 
процедура бе проведена 
в последните седмици на 
2018 г. Очаква се и избор 
на строител за новата об-
ластна библиотека в град 
Варна. Съвместно с общин-
ските власти продължава 
работата на фирмите по 
програмата за енергийна 
ефективност на админи-
стративните и жилищни 
сгради и студентски обще-
жития във Варна. В процес 

на избор на изпълнител в 
момента е проектът за са-
ниране на сградата на Об-
ластна дирекция на МВР във 
Варна.

Приоритетите на ОП на 
КСБ – Варна, остават същи-
те като през изминалата 
2018 г., тъй като тенден-
циите, срещу които полага-
ме усилия и които оказват 
влияние върху дейността 
на всички строителни ком-
пании, все още са проблем, 
а именно – липсата на ква-
лифицирана работна ръка, 
понижената производител-
ност, подценяване на ясните 
правила при договарянето, 
прилагането на некорект-

ни практики на ценообра-
зуването. Така че нашите 
усилия ще продължат да 
бъдат в посока обучение на 
служители и работници на 
нашите фирми членове, за 
иницииране на работни сре-
щи и дискусии с институции 
и представители на общи-
ната, в търсене на консен-
сусни решения, свързани с 
нормативната база в стро-
ителството, за изразяване 
на активни позиции и ста-
новища по въпроси, засягащи  
бранша. 

2018 г. се характери-
зира с рязко повишаване 
обема на извършените 
строително-монтажни 
работи на територията 
на област та. Безспорно 
най-голям е проектът за 
водния цикъл на гр. До-
брич, но на територията 
на всички общини се из-
граждаха обекти по На-
ционалната програма за 
енергийна ефективност 
на многофамилните жи-
лищни сгради, улици, пло-
щадки и др. Извърши се 
мащабен ремонт на пътя 
Добрич – Варна. Има ръст 
в изграждането и на обек-

ти от жилищното строи-
телство.

През 2019 г. очакваме 
отново завишение на из-

вършваните СМР главно 
във връзка с изпълнение 
на оперативните програ-
ми.

Работата на ОП на 
КСБ – Добрич, е насочена 
стандартно към връзка-
та с членовете, запозна-

ването им с измененията 
в законодателството и 
нормативните докумен-
ти, взаимодействието с 

институциите, за огра-
ничаване, доколкото е 
възможно, на лицата и 
фирмите, работещи в 
сферата на сивия сек-
тор, популяризирането 
дейността на КСБ и 
привличането на нови 
членове. 

Ще обърнем сериоз-
но внимание на придоби-
ването и повишаването 
на квалификацията на 
кадрите, които все по-
вече не достигат при 

увеличаващия се обем ра-
бота.

Желая на всички здраве 
и успешна 2019 г.!

Снимки в. „Строител“
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Мартина Кръстева,
експерт КСБ

Работодатели от стро-
ителния сектор ще имат 
възможност за подготовка 
на проектни предложения с 
цел провеждане на обучения 
за придобиване и/или пови-
шаване на професионалната 
квалификация по процедура 
„Умения“ на Оперативна про-
грама „Развитие на човеш-
ките ресурси 2014 - 2020“. Тя 
е  насочена към увеличаване 
подготовката на работна-
та сила, насърчавайки кари-
ерното развитие, едновре-
менно с което се стимулира 
участието в различни фор-
ми на заетост и учене през 
целия живот. С изпълнение-
то на процедурата се цели 
развиване на икономическа-
та активност и подобрява-
не достъпа до заетост за 
търсещите работа безра-
ботни и неактивни лица по-
средством предоставяне на 
възможности за включване 
в различни по вид обучения.

Съгласно условията все-
ки може да кандидатства за 
безвъзмездна финансова по-
мощ, като изготвеният от 
него проект трябва да се 
вмества в следните мини-
мални и максимални граници:  

 Минимален размер на 
безвъзмездната финансова 
помощ: 15 000 лв.

 Максимален размер на 
безвъзмездната финансова 
помощ: 3 911 660 лв.

По настоящата проце-
дура е заложен и процент 
на съфинансиране от стра-
на на бенефициента. Мак-
сималният интензитет на 
безвъзмездната финансова 
помощ по настоящата про-
цедура в съответствие с 
изискванията на Регламент 
651/2014 на Комисията в за-
висимост от категорията 
на предприятието канди-
дат/партньор/и е, както 
следва:

 За големи предпри-
ятия не надхвърля 50% от 
общата стойност на допус-
тимите разходи по проекта.

 За средни не надви-
шава 60% от общата стой-
ност на допустимите раз-
ходи по проекта.

 За малки/микропред-
приятия не надхвърля 70% 
от общата стойност на 
допустимите разходи по 
проекта.

Интензитетът на по-
мощта може да бъде уве-
личен (но не повече от мак-
сималния интензитет на 
помощта до 70% от допус-
тимите разходи), в случай 
че обучението се предлага 
на работещи с увреждания 
или такива в неравностой-
но положение. Допустими 
кандидати/партньори по 
настоящата процедура са 
работодатели, т.е. всяко 
физическо или юридическо 
лице, което извършва сто-

панска дейност, независимо 
от собствеността, прав-
ната и организационната 
си форма. За целите на про-
цедурата кандидат може да 
бъде и предприятие/работо-
дател по смисъла на законо-
дателството на държава 
членка на Европейското ико-
номическо пространство. 

Допустими целеви групи 
по процедура „Умения“ са:

 Заети лица 
 Безработни лица 
 Неактивни лица 

Допустими за финанси-
ране са следните дейности 
за работодатели от сектор 
„Строителство“: 

Предоставяне на обу-
чение за придобиване или 
повишаване на професионал-
ната квалификация (но не 
по-висока от трета квали-
фикационна степен) на лица 
от целевите групи, съгласно 
индивидуалните характе-
ристики и спецификата на 
работното място. 

Минимални изисквания 
към обучението за профе-
сионална квалификация:

 Професионалното 
обучение се осъществява 
в съответствие с изисква-
нията на Закона за профе-
сионалното образование и 
обучение (ЗПОО);

 Допустимо е обу-
чението единствено по 
професии и специалности, 
включени в Списъка на про-
фесиите за професионално 
образование и обучение, 
утвърден от министъра на 
образованието;

 Обучението да води 
до придобиване на степен 
на квалификация или на та-
кава по част от професия, 
удостоверени със съответ-
ните документи, съгласно 
чл. 38, ал. 2 и ал. 3 от ЗПОО;

 При по-голям брой 
лица (например повече от 
15), включени в обучение, 
лицата следва да бъдат 
разпределени по групи в за-
висимост от вида и/или спе-
цификата на обучението за 
постигане на максимална 
ефективност;

 Допустимата стой-
ност на финансовата по-
мощ за придобиване на про-
фесионална квалификация, 
която включва безвъзмезд-
ната финансова помощ и 
стойността на собстве-
ното участие за един обу-
чаем, е:

1. за първа степен с про-
дължителност не по-малка 
от 300 учебни часа - 600 лв.; 

2. за втора степен с 
продължителност не по-
малка от 660 учебни часа - 
1200 лв.;

3. за трета степен с 
продължителност не по-
малка от 960 учебни часа - 
1800 лв.; 

4. за част от професия 
по първа квалификационна 
степен с продължителност 
не по-малка от 200 учебни 
часа - 400 лв.; 

5. за част от професия 
по втора квалификационна 
степен с продължителност 
не по-малка от 300 учебни 
часа - 600 лв.;

6. за част от професия 
по трета квалификационна 
степен с продължителност 
не по-малка от 600 учебни 
часа - 1125 лв.

По настоящата проце-
дура се допуска едно лице да 
бъде включено само в едно 
обучение по професионална 
квалификация и/или едно по 
ключови компетентности. 
В допълнение има изисква-
не поне 50% от заетите 
лица, включени в обучение 
за придобиване/повишаване 
на професионалната квали-
фикация, да отговарят най-
малко на едно от следните 
изисквания:

 са със завършена об-
разователна степен по-ни-
ска от ISCED 4 (не притежа-
ват образование по-високо 
от средно);

 са на възраст над 
54 г.;

Допустимо е провежда-
нето на дистанционна, сме-
сена и присъствена форма 
на обучения. Кандидат, към 
който има открит център 
за професионално обучение 
по реда на ЗПОО, може да 
проведе сам обучението за 
придобиване/повишаване на 
професионална квалифика-
ция на лицата от целевата 
група.

Целта на обучението е 
придобиване на познания по: 

 Ключова компетент-
ност 2 „Общуване на чужди 
езици”;

 Ключова компетент-
ност 3 „Математическа 
компетентност и основни 
знания в областта на при-
родните науки и технологи-
ите“;

 Ключова компетент-
ност 4 „Дигитална компе-
тентност”;

 Ключова компетент-

ност 5 „Умение за учене“;
 Ключова компетент-

ност 6 „Обществени и 
граждански компетентно-
сти“;

 Ключова компетент-
ност 7 „Инициативност и 
предприемачество“;

 При по-голям брой 
лица, включени в обучение, 
лицата следва да бъдат 
разпределени по групи в за-
висимост от вида обучение 
за постигане на максимална 
ефективност.

 Обучението за ключо-
ви компетентности следва 
да завърши със съответен 
документ, удостоверяващ 
придобитите знания и уме-
ния.

 Допустимата стой-
ност на финансовата по-
мощ, която включва безвъз-
мездната финансова помощ 
и стойността на собстве-
ното участие за един обу-
чаем, е:

 за обучения по ключо-
ва компетентност 2 „Общу-
ване на чужди езици” с про-
дължителност не по-малка 
от 300 учебни часа и три 
нива на обучение – 700 лв.;

 за обучения по ключо-
ва компетентност 3 „Мате-
матическа компетентност 
и основни знания в област-
та на природните науки и 
технологиите“ с продължи-
телност не по-малка от 30 
учебни часа – 140 лв.;

 за обучения по ключо-
ва компетентност 4 „Ди-
гитална компетентност” 
и с продължителност не 
по-малка от 45 учебни часа 
– 250 лв.;

 за обучения по ключо-
ва компетентност 5 „Уме-
ние за учене“ с продължи-
телност не по-малка от 30 
учебни часа – 140 лв.;

 за обучения по клю-
чова компетентност 6 
„Обществени и граждански 
компетентности“ с продъл-
жителност не по-малка от 

30 учебни часа – 140 лв.;
 за обучения по ключо-

ва компетентност 7 „Ини-
циативност и предприема-
чество“ с продължителност 
не по-малка от 30 учебни 
часа – 140 лв.

Включване на безработ-
ни и/или неактивни лица в 
несубсидирана заетост при 
работодател след успешно 
завършване на обучение/я. 

Тази дейност е задъл-
жителна, в случай че в це-
левата група по проекта 
са включени неактивни/
безработни лица. Минимум 
50% от всички неактивни/
безработни лица, завърши-
ли успешно предвидените по 
проекта обучения, трябва 
да бъдат включени в несуб-
сидирана заетост при рабо-
тодател, който е кандидат/
партньор по проекта. Пери-
одът на заетостта трябва 
да бъде до края на дейност-
ите, но не по-малко от 3 ме-
сеца. За наемането на без-
работни и неактивни лица 
с осигурена несубсидирана 
заетост по проекта ще бъ-
дат предоставени стимули 
на работодателите, както 
следва: 

 За успешно завършили 
обучението/ята безработ-
ни и/или неактивни лица и 
включени в несубсидирана 
заетост при работодател: 
от датата на назначава-
нето до края на проекта 
- покриване на всички дъл-
жими вноски за сметка на 
работодателите, съгласно 
изискванията на КТ и КСО, 
изчислени на база на МОД 
за съответната длъжност.

Не се допуска лицата 
да бъдат наети от рабо-
тодател, при който са били 
заети в предходните 6 ме-
сеца от момента на включ-
ването им в дейностите 
по проекта. Предоставя се 
възможност на работода-
телите да прилагат гъв-
кави форми на заетост за 

заетите лица за периода, в 
който те са включени в обу-
чение по проекта.

Примерни форми на гъв-
кава заетост:

 Почасова работа; 
 Работа на смени;
 Работа на непълно ра-

ботно време; 
 Работа на плаващо 

работно време; 
 Гъвкави работни часо-

ве за определен период;
 Работа на повикване;
 Работата от раз-

стояние; 
 Ротация на работно-

то място.
На работодателите се 

предоставят стимули за 
всяко заето лице (за пери-
ода на обучение), участва-
що в гъвкави форми на зае-
тост, в размер на 100 лева 
месечно и дължимите осигу-
ровки за сметка на работо-
дателя по КТ и КСО.

Продължителността на 
дейностите по проектите 
не може да надвишава 18 
месеца и тяхното изпълне-
ние следва да приключи до 
31.12.2023 г.

На електронна поща 
ski lls@mlsp.government.
bg, като ясно се посочва 
номерът на процедура-
та за подбор на проек-
ти - BG05M9OP001-1.057 
„УМЕНИЯ“, могат да се 
задават въпроси и да се 
искат допълнителни раз-
яснения в срок до три сед-
мици преди изтичането на 
срока за кандидатстване 
(12.04.2019 г.).  Писмени 
разяснения ще бъдат да-
дени в срок до две седмици 
преди изтичането на срока 
за кандидатстване. Въпро-
сите и разясненията ще 
бъдат публикувани на ин-
тернет страниците www.
esf.bg и https://eumis2020.
government.bg. Краен срок 
за представяне на предло-
женията: 3.05.2019 г., 17:30 
часа.
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В рубриката „Строителни „Оскари 2017“ Ви 
представяме компаниите, които бяха награде-
ни по време на традиционния Бал по повод Деня 
на строителя, който се проведе на 26 октомври 
2018 г. 

В класацията участваха 4345 фирми, вписани 
в Централния професионален регистър на стро-
ителя (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 по-
падат 3370 компании, изпълняващи строежи от 
високото строителство (жилищно, обществе-
но-обслужващо, промишлено), прилежащата му 
инфраструктура, електронни съобщителни мре-
жи и съоръжения. Във втората са 254 дружества, 

работещи по строежи от транспортната инфраструктура. В третата – 449, 
ангажирани в сферата на енергийната инфраструктура, а в четвъртата – 272, 
специализирани в благоустройствената инфраструктура, хидротехническото 
строителство и опазването на околната среда.

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

„ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД 
Сребърна награда във Втора група „Строежи от транспортната 
инфраструктура“, раздел „Големи строители“

Инж. Тодор Гочев, изп. директор на „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД: 

„ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД е една от дъщерните фирми на  „Гла-
вболгарстрой Холдинг“ АД. В резултат на успешното участие в международните 
търгове по програмите на ЕС и на Световната банка през есента на 1999 г. компа-
нията се обособи като самостоятелно акционерно дружество. То е правоприемник 
на ръководеното от Направление „Инфраструктурни обекти” на „Главболгарстрой“ АД  
строително предприятие „Ниско строителство”, започнало дейността си първона-
чално на територията на СССР през далечната 1969 г., с богат и успешен опит на 
главен изпълнител на обществени, жилищни, промишлени и инфраструктурни обекти 
в Русия, Украйна, Беларус, Казахстан, Узбекистан, България, Германия и Близкия изток.

„ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД е специализирано в:
• строителство, реконструкция, ремонт, рехабилитация и инженеринг на:
- пътища от републиканската пътна мрежа и транспортната инфраструктура 

в населени места, включително всички съоръжения – мостове, подлези, надлези и др. 
големи съоръжения по тях;

- железопътни и трамвайни релсови пътища;
- летища и летищни съоръжения;
- водоснабдителни, водопроводни и канализационни мрежи, язовири, пречиства-

телни станции за питейни води, деривации и корекции на реки;
- депа за твърди битови отпадъци;
• текущ ремонт, зимно поддържане и аварийно-възстановителни работи на път-

ни обекти, укрепване на свлачища.
• добив, преработка и продажба на скални материали.

Мартин Славчев

Инж. Гочев, как оценя-

вате наградата, която 

получихте по време на 

традиционния Бал по по-

вод Деня на строителя?

Зад всеки добре реа-
лизиран проект стои един 
успешен екип. Наградата 
е официалното признание 
на труда, усилията, квали-
фикацията и уменията на 
тези хора. Затова за нас е 
чест и морално удовлетво-
рение да станем носител 
на сребърната награда на 
годишната класация на 
КСБ за постигнати добри 
резултати през 2017 г. в 
сектора на транспортна-
та инфраструктура.

Представете се с ня-

колко думи – какво сте 

завършили, как се насочи-

хте към строителство-

то?

Завършил съм УАСГ, 
специалност „Пътно стро-
ителство“. Започнах като 
технически ръководител в 
компанията още като сту-
дент преди дипломиране-
то си и никога не съм имал 
колебания относно това 
дали работата в сферата 
на инфраструктурното 
строителство е моето 
призвание и бъдеще. Ми-
нал съм през всички длъж-
ности в йерархията на 
нашата организационна 
структура – технически 
ръководител на обект, 
главен инженер, зам.-из-
пълнителен директор и 
изп. директор. 

Днес в качеството ми 
на изпълнителен директор 
към техническите и орга-
низационните отговор-
ности, присъщи на самия 
строителен процес, се 
добавиха и организацион-
ните предизвикателства 
при управлението на стро-
ителна фирма с утвърдено 
присъствие на пазара, кое-
то е особено задължаващо 
за мен. Във фокуса на вни-
манието ми е грижата за 

развитието на човешкия 
ресурс, модернизацията на 
производствената база, 
успешният мениджмънт 
чрез синхронизация меж-
ду функционалните звена 
на дружеството, както 
и взаимоотношенията с 
възложители, с партньори, 
с проектанти, със строи-
телен надзор – и всичко 
това в хода на спазване 
на поетите ангажименти 
по изпълнението на стро-
ителната програма на 
фирмата, която се базира 
основно на изпълнението 
на обществени поръчки.

Кои са най-интересни-

те обекти, върху които 

компанията е работила?

Най-значими са обек-
тите от транспортния 
сектор както по републи-
канската пътна мрежа, 
така и в гр. София и особе-
но тези, които имат ком-
плексен характер, като из-
пълненото допълнително 
проектиране и ново стро-
ителство на АМ „Струма” 
– лот 1, и инженеринг на 
лот 2 и лот 3.3., рекон-
струкция и рехабилита-
ция на големи съоръжения, 
като тези по АМ „Хемус“ – 
виадукт „Бебреш”, виадукт 
„Елешница”, тунел „Вити-
ня”, реконструкция и ре-
хабилитация на два учас-
тъка от южната дъга на 
Софийския околовръстен 
път, на естакадата по 
бул. „Брюксел“, на няколко 
кръстовища по бул. „Пейо 

К. Яворов“. Несъмнено ин-
тересни са и дейности-
те, които извършихме на 
пистите и пътищата за 
достъп на няколко летища 
– София, Пловдив и Бургас.

От благоустройстве-
ния сектор искам да отбе-
лежа строителството на 
язовир „Пловдивци” и ПСПВ 
към него с финансиране 
от Световната банка. Тук 
приложихме иновативна-
та технология за ядро на 
земнонасипната язовирна 
стена от асфалтобетон. 
Ново строителство, ре-
конструкция и рехабили-
тация на водопроводната 
и канализационната мре-
жа реализирахме в Хиса-
ря, Раковски, Монтана, а 
в Поморие бяхме изпълни-

тели и на инвестиционния 
проект. В Гоце Делчев из-
градихме депо за твърди 
битови отпадъци.

Кое за Вас е предиз-

викателство в професи-

ята?

Като строителен ин-
женер иновациите и но-
вовъведенията са истин-
ското предизвикателство 
в професията за мен. Не 
толкова трудностите, 
пред които се изправяме 
ежедневно, а това да бъ-
деш първи, било то с въ-
веждането, прилагането 
на нови технологии, мате-
риали и строителни про-
дукти или с изпълнението 
на сложно съоръжение, 
което не е правено досега 
в България. Това е свърза-
но с много нови познания, 
взаимстване на опита от 
чуждестранни фирми, не-
прекъснато усъвършенст-
ване и успешен менидж-
мънт на цялостния процес 
при доминиране на ценовия 
фактор в тръжния процес 
за избор на изпълнител на 
обществена поръчка. В 
качеството ми на изпъл-
нителен директор не по-
малко предизвикателство 
за мен е оптимизирането 
на управленския процес за 

постигане на възходящо 
бизнес развитие на ком-
панията. 

Какво бихте искали да 

споделите с нашите чи-

татели?

„ГБС-Инфраструктур-
но строителство“ АД 
е надежден и коректен 
участник на строителния 
пазар. Заедно с останали-
те дъщерни фирми от „Гла-
вболгарстрой Холдинг“ АД 
сме с нагласата, готов-
ността, отговорността, 
компетенциите и опита 
за участие в политиките 
на КСБ за утвърждаване-
то на бранша като важен 
бизнес сектор в икономи-
ката на България. 

През есента на 2019 г. 
ще се навършат 20 г. от 
нашето успешно участие 
на строителния пазар в 
България и респектира-
щите 50 г. от създаване-
то на „Главболгарстрой“. 
На какво се дължи това 
бизнес дълголетие? Нямам 
съмнение, че основна е ро-
лята на фирмената кул-
тура за приемственост 
между поколенията упра-
вленци и изпълнители при 
неотклонното следване 
на нашата политика кли-
ентът да е доволен, за да 

ни потърси отново. Нес-
лучайно корпоративната 
ни мисия е „Доверие, заво-
ювано с качество“. После-
дователното отстояване 
на бизнес ефективност-
та успешно съчетаваме 
с ориентацията ни към 
нуждите на възложителя 
за оптимално съотноше-
ние между цена, качество 
и срок. 

Каква според Вас е 

ролята на Камарата на 

строителите в Бълга-

рия?

Дейността на Кама-
рата на строителите в 
България е особено важна 
както за всички в бранша, 
така и за обществото 
като потребител на на-
шия продукт, чийто ин-
терес следва да бъде га-
рантиран, като при това 
се създаде възможност 
за възходящо развитие на 
строителния сектор. С 
Централния професиона-
лен регистър на строите-
ля се въвеждат процедури, 
стандарти и регулации, 
съобразени със законода-
телството, със Закона 
за обществените поръч-
ки, с потребностите на 
пазара. Обединяването 
около общи каузи улеснява 
преминаването през раз-
личните предизвикател-
ства пред българските 
строители, в т.ч. иници-
иране оптимизирането 
на нормативната база, 
предотвратяване на кон-
трапродуктивни практики 
в цялостния процес, про-
веждане на информационни 
образователни процедури 
и др.

Какво е Вашето мне-

ние за в. „Строител“?

Вестник „Строител“ 
не само най-обстоятел-
ствено и безпристрастно 
отразява новините в бран-
ша, но и публикува анализи, 
тенденции, интервюта, 
които са много полезни за 
всички нас в сектора.

К АМАРА НА С ТРОИТЕ ЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

)

Строителство на язовир „Пловдивци“ и ПСПВ

Снимка Румен Добрев
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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 (позиции-

те 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

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.

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:

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

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

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
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В началото на годината вестник „Строител“ стартира традиционното представяне на направеното досега и предстоящо-
то по програмите, финансирани със средства от Европейския съюз, касаещи строителния бранш. Изданието изпрати запитване 
до Управляващите органи (УО) и се обърна за коментар към ръководителите за постигнатото до този момент, както и за 
бъдещите предизвикателства пред програмите. В предишни броеве публикувахме официално предоставена информация от УО 
на ОП „Региони в растеж 2014 – 2020“, ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“ и Механизма за свързване на 
Европа, ОП „Околна среда 2014 – 2020“ и „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020“. В настоящия брой публикуваме 
данни от УО на ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014 - 2020“ („ОПИК 2014 – 2020“).

Разплатени са 922,7 млн. лв., или 37,1% от общия бюджет  

Десислава 
Бакърджиева

„В рамките на периода 
от началото на изпъл-
нение на ОП „Иновации и 
конкурентоспособност 
2014 - 2020“ до 15.01.2019 г. 
са сключени 2022 броя до-
говори за безвъзмездна 
финансова помощ (БФП) 
по всички 5 приоритет-
ни оси (ПО). Общият бю-
джет на оперативната 
програма след одобрени-
те от ЕК промени в края 
на 2018 г. е приблизител-
но 2,6 млрд. лв., като до-
говорените средства са 
в размер на 1,9 млрд. лв. 
Управляващият орган е 
успял да постигне висок 
темп на осъществява-
не на верификацията по 
1222 бр. финални отчети, 
представени от бене-
фициентите по успешно 
приключените проекти.“ 
Това съобщиха за вест-
ник „Строител“ от Главна 
дирекция „Европейски фон-
дове за конкурентоспосо-
бност“ в Министерство-
то на икономиката, която 
изпълнява функциите на 
УО на „ОПИК 2014 – 2020“. 

Официалните данни 
сочат, че за разглежда-
ния период са прекратени 
62 проекта, което пред-
ставлява изключително 
ниска степен на отказ 
(около 3% от всички склю-
чени договори). Според 
Управляващия орган този 
факт демонстрира жела-
нието от страна на бене-
фициентите за успешно 
приключване на проект-
ните дейности, които да 
им донесат очакваните 
ползи и резултати. Освен 
това УО продължава про-
веждането на обучения 
за бенефициенти, органи-
зирани непосредствено 
след сключването на нови 
договори за БФП. По този 
начин допълнително се га-
рантира избягването на 
потенциални проблеми и 
пречки в процеса на изпъл-
нение, а това само по себе 
си позволява и намаляване 
на рисковете пред успеш-
ното приключване на про-
ектите и постигането 
на предвидените стойно-
сти на индикаторите по 
„ОПИК 2014 – 2020“. „Така 
например чрез успешното 
приключване на голям брой 
проекти по Приоритетна 
ос 2 на програмата са при-
влечени над 133 млн. евро 

частни инвестиции под 
формата на собствено 
финансиране към предос-
тавената безвъзмездна 
финансова помощ, които 
имат своя принос към ге-
нерирането на добавени 
ползи за българската ико-
номика. Благодарение на 
положените интензивни 
усилия от страна на УО по 
верификация и на бенефи-
циентите по отношение 
на навременното изпълне-
ние до края на 2018 г. беше 
гарантирано постигането 
на стойностите на етап-
ните цели на индикатори-
те от рамката за изпъл-
нението на програмата, 
което премахна риска от 
загуба на средства и от 
задържане на финансов 
резерв по осите“, комен-
тираха от ГД „Европейски 
фондове за конкурентос-
пособност“.

Към настоящия мо-
мент по ОП „Иновации и 
конкурентоспособност“

са обявени процедури по 

всички приоритетни оси 

и направления на про-
грамата. По ПО 1, която е 
насочена към иновациите, 
в процес на изпълнение са 
три процедури. Две са за 
разработване на иновации, 

като едната е за предпри-
ятия с история, а другата 
- за стартиращи предпри-
ятия. От УО обясниха, че 
тези процедури подкрепят 
първата фаза на инова-
ционния процес, в рамки-
те на който се създават, 
тестват и изпитват са-
мите иновации. Третата 
процедура е за внедря-
ване на иновации, която 
подпомага следващата 
стъпка, а именно процеса 
по пазарна реализация и 
комерсиализация на вече 
разработения иновацио-
нен продукт, който може 
да бъде стока или услуга. 

Другата група про-
цедури по „ОПИК 2014 
– 2020“, които понасто-
ящем са в процес на из-
пълнение, ориентират 

своята подкрепа според 
фазата на развитие на 
предприятието в посока 
МСП да са по-устойчиви и 
по-конкурентоспособни на 
вътрешния и на междуна-
родните пазари. Такива са 
процедурите за: подкрепа 
развитието на предпри-
емачеството, чийто кра-
ен срок за кандидатства-
не приключи съвсем скоро 
(10.12.2018 г.); подобря-
ване на производствения 
капацитет; развитие на 
управленския капацитет 
на предприятията; и про-
цедурата за развитие на 
клъстери. Третата група 
процедури са насочени към 
повишаване на енергийна-
та и ресурсната ефектив-
ност на предприятията. 
Понастоящем в изпълне-

ние са две процедури в 
областта на енергийната 
ефективност – едната за 
МСП, а втората за голе-
ми предприятия, както 
и процедура за ресурсна 
ефективност. Те са на 
конкурентен подбор, като 
към тях по програмата 
са обявени и множество 
процедури на директно 
предоставяне, по които 
се подкрепят различни ор-
ганизации, институции и 
агенции, действащи в пол-
за на бизнеса и подобрява-
не на бизнес средата. 

По всяка една от по-
сочените процедури УО 
е регистрирал сериозен 
интерес, който надхвърля 
значително определения 
ресурс. „Независимо от 
това традиционно проце-
дурите, които се отлича-
ват с най-висок интерес, 
са тези за подобряване 
на производствения капа-
цитет и на енергийната 
ефективност, както и 
процедурите, при които 
бенефициент са стар-
тиращи предприятия. 
За пример - по последна-
та приключила за канди-
датстване процедура за 
насърчаване на предпри-
емачеството получените 
проектни предложения са 
близо 2000. Сериозното 

внимание, което предиз-
виква всяка от процеду-
рите ни, е доказателство, 
че българските малки и 
средни предприятия виж-
дат ефекта, който една 
подобна подкрепа има по 
отношение на тяхната 
конкурентоспособност“, 
заявиха от Управляващия 
орган.

По отношение на 

разплатените средства 

също е постигнат значи-

телен напредък,

 като размерът им към 
15.01.2019 г. възлиза на 
922,7 млн. лв., или 37,1% от 
бюджета на програмата. 
По отделните приоритет-
ни оси разплащанията са: 
ПО 1 – 150,6 млн. лв., ПО 2 
– 507,9 млн. лв., ПО 3 - 
228,4 млн. лв., и ПО 5 - 35,8 
млн. лв. Като съотноше-
ние спрямо бюджета по 
оси разплащанията пред-
ставляват респективно 
26,1%, 45% , 37,6% и 43,9%.

Сертифицираните 
средства възлизат на 
780 млн. лв., или приблизи-
телно 30% от актуалния 
бюджет на „ОПИК 2014 
– 2020“. По отделните 
приоритетни оси серти-
фицираните средствата 
са: ПО 1 – 121 млн. лв., ПО 2 
– 482 млн. лв., ПО 3 – 149 
млн. лв., ПО 5 – 28 млн. лв., 
което представлява рес-
пективно 18%, 43% , 24% и 
34% от бюджета на съот-
ветната ПО.

З а  п е р и о д а  д о 
15.01.2019 г. успешно е 
при ключило изпълнение-
то на 1192 индивидуални 
проекта, по които вече са 
извършени и съответни 
окончателни плащания от 
страна на Управляващия 
орган. Същевременно про-
дължава процесът по из-
пълнение на проектните 
дейности по 768 договора 
за безвъзмездна финансо-
ва помощ, които се нами-
рат в различен етап на 
реализация, включително 
и финално отчитане.

Какво предстои през 

2019 г.

Индикативната го-
дишна работна програма 
(ИГРП) на „ОПИК 2014 – 
2020“ за 2019 г. съдържа 
общо 5 процедури: 3 на 
конкурентен подбор, насо-
чени пряко към бизнеса, и 
2 на директно предоста-
вяне с конкретни бенефи-

Фирмите от сектор „Строителство“ могат да бъдат бенефициенти по процедурите „Стимулиране внедряването на иновации 

от съществуващи предприятия“ и „Развитие на иновационни клъстери“

Снимка Влади Георгиев
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Вече се отчитат първите краткосрочни ефекти

Християн Султанов, главен директор на ГД „Европейски фондове 
за конкурентоспособност“ в Министерството на икономиката:

Г-н Султанов, как оце-

нявате изпълнението на 

ОП „Иновации и конку-

рентоспособност 2014 

– 2020“ до момента? До-

волен ли сте от резулта-

тите? 

И з п ъ л н е н и е т о  н а 
„ОПИК 2014 – 2020“ досега 
може да бъде окачестве-
но като доста успешно, 
тъй като към 31.12.2018 г. 
са обявени процедури за 
предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ, 
които представляват 
83,59% от целия ресурс по 
оперативната програма, 
и са договорени средства, 
равняващи се на 76,55% от 
общия бюджет. 

По отношение на по-
стигнатите резултати 
по реализираните в рам-
ките на ОП „Иновации и 
конкурентоспособност 
2014 – 2020“ интервенции 
можем да кажем, че за пе-
риода до края на 2018 г. 
вече се отчитат и първи-
те краткосрочни ефекти 
по някои от основните 
макроикономически пока-
затели. Най-значително е 
отражението върху част-
ните инвестиции, послед-
вано от ефектите върху 
частно потребление, внос, 
износ, текуща сметка на 
платежния баланс и бю-
джетен баланс. Съгласно 
извършена оценка на мак-
роикономическите ефекти 
по модела СИБИЛА 2.0 в 
резултат от изпълнение-
то на „ОПИК 2014 – 2020“ 
стойностите на горепо-
сочените показатели са 
се увеличили, като в сред-
носрочен план най-значимо 
е нарастването на част-
ните инвестиции и пови-
шаването на заетостта, 
свързано с разкриване на 
висококвалифицирани ра-
ботни места във връзка 
с вложенията в иновации.

Къде трябва да бъдат 

ускорени дейностите и 

има ли риск да не бъдат 

усвоени средства? Какви 

трудности може да въз-

никнат?

Към момента няма 
риск от загуба на пари и 
не очакваме проблеми от 
такова естество. Рискът 
от неусвояване произтича 
от две условия, свързани с 
разходването на средства 
от Европейските струк-
турни и инвестиционни 
фондове, които трябваше 
да се изпълнят към края на 
2018 г. Това са правилото 
за отмяна n+3 и етапните 
цели от рамката за изпъл-
нение.

За да не се стига до 
връщане на пари към бю-
джета на ЕС по правилото 
за отмяна, по „ОПИК 2014 
– 2020“ в края на 2018 г. 
трябваше да бъдат зая-
вени за възстановяване 
към Комисията разходи в 
размер на 190 млн. евро. 
Това е сумата съгласно 
последното изменение на 
програмата, одобрено от 
ЕК в началото на декември 

2018 г., a реално заявени-
те към момента разходи 
са 398,6 млн. евро.

Последствията от 
неизпълнение на етапни-
те цели, заложени за края 
на 2018 г., не са толкова 
строги, тъй като те се 
следят на ниво приори-
тетна ос. В случай на 
неизпълнение на целите 
по една ПО, средствата 
от резерва за изпълнение 
щяха да бъдат прехвърле-
ни към друга приоритет-
на ос, по която целите са 
постигнати. За щастие 
по „ОПИК 2014 – 2020“ не 
се налага прехвърляне на 
средства между осите – 
изпълнението на всички 
цели е 100% или над 100%. 
Има само един индикатор, 
по който то е 92%, но 
това е достатъчно, тъй 
като минимумът по регла-
мент е 85%.

Ще се пренасочват ли 

средства до края на про-

грамния период?

До края на програмния 

период в зависимост от 
усвояването на парите по 
оси и тематични цели е 
възможно да предприемем 
такива мерки, за да по-
стигнем 100% усвояване. 
За момента обаче не се 
предвижда прехвърляне на 
средства.

Работите ли по бъде-

щата оперативна про-

грама за периода 2021 – 

2027 г.?

Подготовката за новия 
период все още е в нача-
лен етап, но с напредва-
нето на 2019 г. ще става 
все по-интензивна. Към 
момента сме стартирали 
дейност по извършване на 
анализи на инвестицион-
ните нужди, оценка на 
изпълнението на мерки-
те от настоящия период, 
актуализиране на някои 
важни за подкрепата на 
бизнеса стратегии, като 
Иновационната стра-
тегия за интелигентна 
специализация и Страте-
гията за насърчаване на 
малки и средни предприя-
тия. Очаква се да излезе 
и първият вариант на На-
ционалния доклад за Бъл-
гария за 2019 г. в рамките 
на Европейския семестър, 
който ще е много по-тяс-
но обвързан с програми-
рането на периода 2021 
– 2027 г. 

Друг важен момент в 
подготовката са регла-
ментите за кохезионната 
политика и многогодиш-
ната финансова рамка за 
новия период, по които все 
още се водят преговори 
между Съвета на ЕС, Ко-
мисията и Парламента, и 
предстои да се види дали 
ще бъдат приети преди 
изборите за ЕП през май 
тази година. 

На 21.12.2018 г. изп. директор на проектната компания 

„Ай Си Джи Би“ АД Теодора Георгиева и Християн 

Султанов, главен директор на ГД „Европейски фондове 

за конкурентоспособност“, подписаха договор за 

директно предоставяне на БФП за проект „Изграждане на 

междусистемна газова връзка Гърция – България“, който е на 

стойност 39 млн. евро. Той се реализира по ПО 4 „Премахване 

на пречките в областта на сигурността на доставките на 

газ“ на „ОПИК 2014 – 2020“

циенти „София Тех Парк“ 
АД и Изпълнителната 
агенция за насърчаване 
на МСП. Според УО проце-
дурите, които би следвало 
да са с най-голям интерес 
от страна на бизнеса, са 
тези за внедряване на 
иновации от съществу-
ващи предприятия с бю-
джет от 60 млн. евро и 
за дигитализация на МСП 
с разполагаем ресурс от 
30 млн. евро. Първата ще 
бъде насочена към пре-
доставяне на фокусира-
на подкрепа на същест-
вуващи предприятия за 
внедряване на иновации 
в посока подпомагане на 
процеса на комерсиали-
зация на нови продукти и 
услуги. Втората ще под-
помага развитието на 
управленския капацитет 
и растеж на МСП чрез 
предоставяне на специа-
лизирани ИКТ услуги.

От ГД „Европейски 
фондове за конкурентос-
пособност“ считат, че 
процедурата „Развитие 
на регионални иновацион-
ни центрове“, която е с 
бюджет от 59,1 млн. евро, 
също се радва на повише-
но внимание. Тя предвиж-
да подкрепа на съвмест-
ни проекти, инициирани 
от няколко предприятия с 
висок иновативен потен-
циал в сътрудничество с 
научноизследователска/и 
организация/и, които да 
имат за резултат създа-
ването на научноизследо-
вателски и иновативен 
капацитет за подпома-
гане и развитие на мест-
ната икономика съгласно 
приоритетите на реги-
оналната специализация 
на Иновационната стра-
тегия за интелигентна 
специализация. Основен 
акцент на процедурата се 
поставя на ползването на 
научноизследователския 
и развоен потенциал на 
научните организации в 
своеобразни подпомагани 
„регионални иновационни 
центрове“ за създаване 
на нови продукти, услуги 
и процеси. 

През 2019 г. предстои 
обявяване и на още една 
процедура на конкурен-
тен подбор,  насочена 
към развитие на инова-
ционни клъстери, която е 
била включена в ИГРП за 
2018 г., но изпълнението 
й ще започне през 2019 г. 
Бюджетът й е в размер на 
15,3 млн. евро.

Повече подробности 
относно предстоящите 
за обявяване процедури, 
информация за допусти-
ми кандидати, дейности и 
разходи може да бъде на-
мерена на сайта на опера-
тивната програма www.
opic.bg в частта ИГРП.

Процедурите, по които 

може да кандидатства 

строителният бизнес

„С оглед на остава-
щия наличен бюджет по 
„ОПИК 2014 – 2020“ и пред-
стоящите за обявяване 
процедури фирмите от 
сектор „Строителство“ 
могат да бъдат бенефи-
циенти по процедурите 
„Стимулиране внедря-
ването на иновации от 
съществуващи предпри-
ятия“ и „Развитие на ино-
вационни клъстери“ (в слу-
чай че компанията е част 
от подобен клъстер). И 
двете процедури са в рам-
ките на Приоритетна ос 
1 „Технологично развитие 
и иновации“ и са свързани 
с реализирането на дей-
ности в областта на ино-
вациите“, информираха 
от УО, като поясниха, че 
за да са допустими проек-
тите по тези процедури, 
следва иновацията, която 
е обект на подкрепа, да 
попада в една от тема-
тичните области на Ино-
вационната стратегия 
за интелигентна специа-
лизация (мехатроника и 
чисти технологии; ИКТ и 
информатика; индустрия 
за здравословен живот и 
биотехнологии; нови тех-
нологии в креативните 
и рекреативните индус-
трии).

В рамките на проце-
дура „Стимулиране внед-
ряването на иновации от 
съществуващи предприя-
тия“ ще се подкрепя при-
добиването на ДМА, ДНА, 
консултантски и помощни 
услуги в посока внедрява-
нето на иновации с цел 
подпомагане на процеса 
на комерсиализация на 
нови продукти и услуги. 
По процедура „Развитие 
на иновационни клъсте-
ри“ акцентът е поставен 
върху подобряване съ-
трудничеството, обмена 
на информация в подкрепа 
на бизнеса и трансфера на 
технологии, маркетинг на 
клъстера, организиране на 
програми за обучение, се-
минари и конференции.
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Георги Сотиров

Град Пещера е разположен в пред-
планините на Родопите и е селище със 
стара и интересна история. Най-ран-
ните човешки следи датират от епо-
хата на неолита. Откритите находки 

дават основание на изследователите 
да заключат, че през бронзовата епоха 
пещерите по тези земи са били обитае-
ми. В продължение на хилядолетия този 
край е населяван от тракийското пле-
ме беси. Първото селище в пещерската 
котловина е възникнало през втората 

половина на IV век пр. Хр. За дълговре-
менното присъствие на траките сви-
детелстват множество археологически 
паметници и находки. Значим обект от 
тази епоха е тракийското светилище и 
крепост в най-високата част на хълма 
Св. Петка. Още в древността през про-

лома на р. Стара река е минавал един 
от главните пътища, свързвали Горно-
тракийската низина с Егейско море. За 
охраната на този друм били построе-
ни много крепости, чиито останки са 
запазени до наши дни. В културните 
пластове в околностите на общинския 

Aрх. Атанас Васев, гл. архитект на община Пещера:

Aрх. Васев, като гла-

вен архитект на община-

та една от задачите Ви 

е опазването на архите-

ктурното и строител-

ното наследство в реги-

она. В какво състояние са 

църквите, читалищата и 

другите обекти от кул-

турната инфраструкту-

ра? В общинския център 

има 40 сгради, обявени за 

паметници с местно зна-

чение. 

Пещера е интересен 
град, и то в много направ-
ления. Наистина имаме 
много сгради – паметни-
ци на архитектурното и 
строителното майстор-
ство, които са изградени 
в периода от Възражда-
нето насам. През това 
време градът се развива 
с изпреварващи темпове в 
сравнение с много от насе-
лените места в страната. 
Дълги години той е бил око-
лийски център. Сега общи-
ната, освен Пещера, има в 
структурата си още две 
села. От Освобождение-
то на България до 1944 г. 
околийският град обеди-
нявал над 50 населени мес-

та, вкл. Батак, Велинград, 
Брацигово, Доспат. Сери-
озен административен, 
културен и икономически 
център – това е била Пе-
щера. Впрочем общински-
ят център винаги е бил с 
подчертано добро иконо-
мическо развитие. Пещера 
е мултиетнически град, 
което също е оказало зна-
чение за формирането на 
мултикултурни пластове с 
традиции и в архитектур-
ното, и в строителното 
наследство. Затова сред 
приоритетите на общи-
ната е да поддържа свои-
те запомнящи се здания, 
най-вече с финансиране 
от ОП „Региони в растеж 
2014-2020”. Направихме 
сериозен ремонт на Ри-
туалната сграда, която 
също е паметник на култу-
рата. Не мога обаче да не 
споделя, че имаме доста 
трудности по отношение 

на някои от ценните по-
стройки, където има част-
на собственост. Невинаги 
интересите, а и финансо-
вите възможности на соб-
ствениците съвпадат с 
разпоредбите на Закона за 
паметниците на култура-
та и музеите. Голяма част 
от тези сгради са върнати 
на притежателите по си-
лата на реституцията, но 
техните днешни наследни-
ци са много по-различни от 
строителите и някогашни-
те ползватели на имоти-
те. До известна степен 
това е парадокс – те не 
гледат на наследството 
си като на културна, исто-
рическа, архитектурна или 
строителна ценност от 
полза за цялото общество. 
И в много от случаите не 
желаят или не могат да я 
стопанисват. 

Можете ли да избро-

ите някои от тези архи-

тектурни паметници на 

културата от национално 

значение?

Само ще спомена някои 
интересни факти за ваши-
те читатели. През 2002 г. 
храмът „Св. Димитър”, 
строен в периода 1825 г. 
– 1831 г., е утвърден за 
паметник на културата 
от национално значение. 
Това е голямо признание за 
Пещерската архитектур-
но – строителна школа. 
Църквата е завършена и 
осветена през 1831 г. В 
оригиналния си вътрешен 
и външен вид, с двата си 
чардака и с трите кубета, 
тя е била същата, каква-
то е сега, само че първо-
начално била покрита с 
плочи, които през 1856 г. 
били заменени с керемиди. 
Сградата е трикорабна, 
с вътрешни каменни коло-
ни, с много художествени 
църковно-коринтски ка-
пители. На източната си 
страна, въпреки трите си 
кораба, тя има само една 
олтарна издатина.  Забе-
лежителен архитектурен  

и възрожденски паметник 
е и Часовниковата кула, 
построена между 1650 г. и 
1710 г. Тя е втората по въз-
раст в България  след тази 
на Сахат тепе в Пловдив и 
построяването й е свърза-
но с нуждите на еснафа и 
необходимостта от отчи-
тане времето на занаят-
чийските и търговските 
заведения. Особено значим 
паметник на архитектура-
та е и болницата на лейди 
Странгфорд в с. Радилово. 
Тя е строена през 1876 г. и 
е едно от шестте лечеб-
ни заведения в България, 
дарения от английската 
благодетелка. Интерес-
ни сгради в архитектурно 
отношение са старата 
поща, къщата с часовника, 
метохът, читалището, Ра-
йонният съд…

Броят на население-

то на общината е около 

20 000 души. Компакт-

ността на региона пред-

полага лесно и удобно 

пътуване от вътреш-

ността на страната. Как 

ще коментирате състоя-

нието на пътищата?

Пътищата също са 
сред нашите приорите-
ти. Извършихме сериозно 
изкърпване на пътя между 
двете ни села Радилово 
и Капитан Димитриево. 
През миналата година на-
правихме много тротоари 
в общинския център. Ад-
министрацията ни търси 
възможности за ремонт на 
пътя до курорта „Св. Кон-
стантин”.

Планинският релеф на 

цялата община гаранти-

ра достатъчно питейна 

вода за населението. Как 

осигурявате пречиства-

нето на отпадната вода 

в един регион, който раз-

вива различни форми на 

туризъм?

Ще започна с това, че 
ние имаме приемлива цена 
на питейната вода, но не 
само заради това, че раз-
полагаме с гравитачни во-
дохващания. Общината е 
със завършен воден цикъл, 
с изградена собствена 
ПСОВ, която след пречист-
ване на градските отпадни 

Aрх. Атанас Васев е роден в Пазарджик през 1965 г. Завършва 

средното си образование в областния град и се дипломира във ВИАС 

(днес Университет по архитектура, строителство и геодезия) със 

специалност „Архитектура”. Последователно работи в София, Пловдив 

и в община Пазарджик. Бил е гл. архитект на община Септември. От 

година и половина е гл. архитект на община Пещера.

Снимки авторът
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център са открити находки от хилядолетна култура: 
кюпове, саркофази, фрагменти от керамика, строи-
телни материали, монети, накити, култови предмети, 
части от пътища, мостове, крепости и др. Правени 
са проучвания и разкопки на хълма Св. Петка, на мо-
гила Банята, на тракийските крепости „Киево кале”, 
„Перун”, „Тъмбра”, „Св. Никола”, „Гагово дере”. Във въз-

рожденската епоха от майсторите на пещерската 
школа е извършено огромно строителство на хра-
мове, мостове, чешми, къщи, училища. Тяхно дело са 
монументалните църкви „Св. Димитър“, „Св. Петка“ и  
„Св. Богородица“ в Пещера, „Св. Марина“ в Пловдив, 
„Св. Богородица“ в Пазарджик, както и Часовниковата 
кула в Пещера. 

води ги зауства в р. Стара 
река. В този смисъл, наред 
с пречиствателните съо-
ръжения, които функцио-
нират в промишлеността, 
ние даваме и съществен 
принос към цялостното 
екологосъобразно отноше-
ние към нашата красива 
природа.

Условията и клима-

тът на община Пещера са 

благоприятни за лечение, 

възстановяване, зимни 

спортове, екотуризъм, 

лов и риболов, спелеоло-

гия. Всичко това пред-

полага и строителство 

на съпътстваща инфра-

структура - къщи за гос-

ти, семейни хотели, рес-

торанти?

Нашето вилно селище 
„Св. Константин” е най-
старото в цялата Пазар-
джишка област, създадено 
още с указ на княз Ферди-
нанд от 1901 г. В момента 
там са ситуирани над 1200 
сгради. Администрацията 
ни настоява то да бъде 
обявено за населено мяс-
то, защото там има хора, 
които живеят постоянно, 
а други – по пет-шест ме-
сеца годишно. При статут 
на село ние ще можем да 
извършваме напълно резон-
но различни дейности – от 
благоустройство до водо-
провод. Ситуацията сега 
се определя от решението 
на съда, че земята там е 
държавна, със собствени-
ци Министерството на 
регионалното развитие и 
благоустройството и Ми-
нистерството на земеде-
лието, храните и горите, а 
управлението е възложено 
на областния управител. 

През годините хората 
са използвали отстъпено-
то право на строеж, което 
е било в правомощията на 
общината, и всички вили 
там имат съответните 
документи за собстве-
ност. Разбира се, частни-
те инициативи в област-
та на туристическата 
инфраструктура продъл-
жават да се развиват, 

което, освен че създава 
различен имидж на Пещера 
и околността, осигурява и 
принадена стойност, нови 
работни места и т.н. 

Какво е състоянието 

на икономиката на общи-

ната? Хората свързват 

Пещера с обувната ин-

дустрия, със завода за ан-

тибиотици и лекарства, 

с „Винпром”-а. 

На първо място бих 
поставил развитието 
на  фармацевтичната 
промишленост, която е 
структуроопределяща за 
нашата община. В момен-
та се развива много голя-
мо строителство на нови 
мощности, изграждат се 
нов завод и складова база, 
ремонтират се стари съ-
оръжения. Инвестициите 
в тази сфера са за около 
100 млн. евро. Добре се 

развива и традиционната 
за Пещера обувна промиш-
леност. Поне десетина 
са активно работещите 
фирми, които са открили и 
свои магазини. Мога да из-
броявам още, но изводът е 
един: сериозна промишле-
ност с ново строителство 
– това е характерното за 
общината. 

Условията на пазарна-

та икономика, демограф-

ският проблем и свобод-

ният избор на младите 

хора налагат нов подход 

към общото, професио-

налното и профилирано-

то обучение в училищата 

на територията на общи-

ната. Как изглежда днес 

базата на образовател-

ната инфраструктура? 

Не се наемам до комен-
тирам проблемите на род-
ното образование, но що 

се отнася до грижата на 
екипа на нашия кмет Нико-
лай Зайчев за образовател-
ната инфраструктура, то 
определено мога да кажа, 
че тя е в много добро със-
тояние. Постоянно се из-
вършват строителни дей-
ности – саниране, ремонти 
на покриви, отопление и 
т.н. Навсякъде в града има 
изградени многофункцио-
нални детски площадки.

Какви са условията за 

развитието на зимен ту-

ризъм? 

Е, ние нямаме претен-
циите да сме новото Бан-
ско или Боровец, просто 
условията не позволяват. 
Но разполагаме с добър 
влек, който активно се 
ползва от подрастващи-
те при техните първи 
уроци по ски и сноуборд. 
Предимството на нашия 
курорт „Св. Константин” е 
прекрасният микроклимат, 
който е изключително бла-
гоприятен за лечение и 
профилактика на белодроб-
ни заболявания. 

Но  независимо  от 
прекрасния микроклимат 
на „Св.Константин”, жи-
телите на Пещера имат 
проблеми с въздуха. Без-
спорно е благоприятното 
въздействие на фармацев-
тичната промишленост 
върху бита и икономиката 
на града, но все пак това 
е химическо производство 
и периодично се получават 
проблеми с очистващите 
съоръжения. Направено е 
много в това направление 
и е подчертан стремежът 
производството да отго-
варя на всички екологични 
норми. По отношение на 
земята трябва да заявя, че 

тя не е от висока катего-
рия, а и нашият район е по-
лупланински. Водещото за 
селските стопани е било 
и е животновъдството. 
Сега има една интересна 
тенденция да се отглеж-
дат маслодайни култури, 
защото се оказва, че наши-
ят климат е сходен с този 
в Розовата долина. Само 
през миналата година одо-
брихме документацията 
за строителството на 
две нови розоварни. Бито-
вите отпадъци са принци-
пен проблем навсякъде, но 
за нашето Капитан Дими-
триево той дълги години 
беше от жизнено значение, 
защото селото граничеше 
с голямото регионално 
сметище. Сега нещата 
са овладени, има активно 
вторично оползотворява-
не на битовите отпадъци. 

Само през 2018 г. ус-
пяхме да обновим над 40 
едно- и двуфамилни сгради 
по ОП „Региони в растеж 
2014-2020”. Продължаваме 
работа и по Национална-
та програма за енергийна 
ефективност на многофа-
милни жилищни сгради. 

Какво ще добавите в 

заключение?  

Пещера е жив град. Вие 
сигурно знаете, че тенден-
цията в цялата страна е 
за намаляване на населе-
нието чрез мигрирането по 
чужди държави в търсене 
на препитание, а и ниската 
раждаемост също влияе 
отрицателно. Това го има 
и при нас, безспорно, но то 
е в значително по-малка 
степен. В нашата община 
има глад за квалифицирани 
работници и фирмите пра-
вят всякакви усилия в това 
направление. Развитието 
на индустриалните зони в 
Пловдив доведе до истин-
ски икономически подем. 
Същото сега става и в Пе-
щера и ние не можем да не 
сме горди от далновидна-
та политика, която екипът 
на нашия кмет провежда и 
отстоява. 

Часовниковата 

кула

Част от архитектурно-строителните символи на града

Ново строителство в 

индустриалната зона
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„Бюджетът е далеч 
от мечтите ни, но ще га-
рантира добро функцио-
ниране и не ни натовар-
ва с дългове“. Това каза 
кметът на Пловдив Иван 
Тотев, след като в по-
следния ден на януари Об-
щинският съвет гласува 
финансова рамка за 2019 г. 
Тя е точно 341 959 020 лв. 
и бе приета с 31 гласа 
„за“, 15 „против“ и 1 „въз-
държал се“. Капиталова-
та програма е за близо 60 
млн. лв., което означава, 
че средствата за разви-
тие на инфраструктура-
та са по-малко от една 
пета от парите, които 
ще похарчи местната 
власт. Прави впечатле-
ние, че 30 млн. лв. са по 
европейски програми. В 
това число влизат про-
ектите по ОП „Региони в 
растеж 2014–2020”, както 
и този за компостираща 
инсталация за зелени от-
падъци по ОП „Околна сре-
да 2014–2020“. Ако съдим 
по стойността му – 8,6 
млн. лв., може да кажем, 
че това е най-големият 
обект. 

Както  „Строител“ 
писа, в края на 2018 г. 
местната власт обяви, че 
новата година ще започне 
с реализацията на чети-
ри големи проекта. Но и 
обясни, че средствата за 
тях са повече от недос-
татъчни и фактически 
през 2019 г. само ще запо-
чнат процедурите. Кога-
то е готова с проектира-
нето, администрацията 
на Тотев ще трябва да 
намери и големите пари – 
от местния бюджет или 
от държавата. За ста-
дион „Пловдив”, за който 
се очаква обществена 
поръчка за 15 млн. лв., се 
залагат едва 300 хил. лв. 
За проекта „Модър – Ца-
ревец“, който се очаква 
да струва 12 млн. лв., па-
рите са 1 млн. лв. Преди 
време общинските съ-
ветници гласуваха реше-
ние този обект да се ре-

ализира със средства от 
продажба на терени до 
Братската могила, чиято 
стойност е над 20 млн. лв. 
Има и 1 млн. лв. за плувен 
комплекс „Младост”, чий-
то проект е също за над 
12 млн. лв. 500 хил. лв. пък 
са за Дондуковата гради-
на при нужни 3 млн. лв. 

По стадион „Пловдив“ 
вече може да се работи, 
след като беше изготвен 
план с 11 етапа за рекон-
струкция на съоръжение-
то. Дейностите обаче 
ще започнат, когато бъде 
изяснена цялостната кон-
цепция за обекта. Пред-
стоят разговори с Минис-
терството на младежта 
и спорта. Готов е и проек-
тът за 51-метров плувен 
басейн до стария „Мла-
дост“, които да бъдат 
свързани и ще са част от 
един цял комплекс.

В новия бюджет ще 
бъдат прехвърлени  и 
средства, които не са ус-
воени през 2018 г., като 
например 3 млн. лв. за ре-
конструкцията на Куклен-
ско шосе. Пари ще бъдат 
прехвърлени и от втория 
етап от реконструкцията 
на бул. „Васил Априлов”, 
който все още не е стар-
тирал. В строителната 
програма на общината са 

заложени и 3,3 млн. лв. за 
многоетажния паркинг в 
район „Западен”, част от 
средствата за новия ле-
сопарк на 660 дка, също и 
за спортната зала на бул. 
„Дунав”. За разширяване-
то на Рогошките гробища 
са отделени 1 млн. лв., а 
за отчуждаването на имо-
ти – 2 млн. лв. Впечатле-
ние прави, че в бюджета 
има цели 2,3 млн. лева за 
закупуването на нови мо-
тометачни автомобили 
за ОП „Чистота”. 

През 2019 г. се очаква 
размерът на разплащания-
та, които ще се извършат 
общо по всички проекти 
в процес на изпълнение, 
да е 34 835 851 лв. Те са 
разпределени в няколко 
сфери. Към екологията е 
„Интегриран проект за 
водите на град Пловдив 
– Етап 1”, финансиран от 
ОП „Околна среда 2014–
2020“. В него са включени 
мерки, които касаят кана-
лизационната мрежа: под-
мяна на 13,428 км второ-
степенна канализационна 
мрежа с цел да се намали 
инфилтрационният поток 
към пречиствателната 
станция за отпадъчни 
води (ПСОВ); рехабили-

тация на Главен колектор 
VII и изграждане на нов с 
дължина 2,746 км, за да се 
гарантира достатъчен 
хидравличен капацитет 
на системата. Одобрени-
ят идеен проект за рекон-
струкция, модернизация и 
доизграждане на ПСОВ 
– Пловдив ще намали при-
тока на вредни вещества 
и биогенни елементи във 
водоприемника. Пречист-
ването на отпадъчните 
води ще даде възможност 
за надеждно и техноло-
гично стабилно пости-
гане на съответствие с 
европейските изисквания 
за водите. Приоритет е 
и изграждането на компо-
стираща инсталация за 
разделно събрани зелени 
и/или биоразградими от-

падъци, финансиран от 
„ОПОС 2014–2020“. 

В социалната сфера 
акцентът е проект, фи-
нансиран от ОП „Региони 
в растеж 2014–2020”, с 
който ще бъде ремонти-
ран сграден фонд, благо-
устроено и обзаведено 
прилежащото дворно мяс-
то на Кризисен център за 
жени, жертви на домашно 
насилие и ще се построи 
Център за временно нас-
таняване на лица и семей-
ства. Образователна ин-
фраструктура също ще се 
обновява по ОПРР, включи-
телно чрез изграждането 
на нова детска градина. 

При гласуването на 
бюджета допълнително 
бяха включени предложе-
нията 600 хил. лв., които 
са за терена на пл. „Цен-
трален“, да бъдат тър-
сени от Министерския 
съвет, а не да се дават 
от местния бюджет, а 
също и администрация-
та да иска 600 хил. лв. от 
държавата за закупуване 
на терена до Централна 
поща. В последния момент 
общинските съветници 
приеха идеята за осигу-
ряване на средства за ос-
ветление в Стария град 
и 30 хил. лв. за ремонт на 
басейна в СОУ „Димитър 
Матевски“ в район „Тра-
кия“. 

Според кмета Иван 
Тотев гласуваният бю-
джет ще осигури нор-
малното функциониране 
на града. По думите му 
финансовата сметка на 
Пловдив е и социално ори-
ентирана, тъй като няма 
увеличение на местните 
данъци и такси, запазват 
се и преференциите за 
пътуващите в Градския 
транспорт. Обещанията 
са, че съвсем скоро ще 
бъде завършен ремонтът 
на пл. „Централен“, около 
три месеца работа ос-
тава до окончателното 
приключване на булевард 
„Северен“, ще завърши 
и облагородяването на 

Кметът на Пловдив Иван Тотев обеща на Общинския съвет сериозни инвестиции в градската 

среда, въпреки че получи доста критики от опонентите си

Само дни след откриването на Пловдив – Европейска столица на културата, централният 

площад се превърна в истинска строителна площадка

И тази година ще продължи облагородяването на тепето 

Бунарджика. За първи път са заложени 2 милиона за 

реконструкция там, а планът за управление на хълма отне 

4 години до неговото окончателно приемане Oбщинa Плoвдив е готова с проекта за преустройството на бившия „Детмаг“

60 млн. лв. в капиталовата програма на Европейската столица на културата, в Града на         



ТЕМА 17петък, 8 февруари 2019 Ñòðîèòåë

хълма Бунарджика. В го-
дината, когато Пловдив 
е Европейска столица на 
културата, се очаква да 
бъде довършена и Голяма-
та епископска базилика 
заедно с новото площад-
но пространство около 
нея, както и галерията на 
ул. „Гладстон“. Трябва да 
започне и преустройство-
то на бившия „Детмаг”. 
През 2019 г. ще старти-
рат проекти, които ще се 
изпълняват през няколко 
бюджетни години – като 
новия мост над р. Марица, 
който ще струва около 
20 млн. лв., или пътната 
връзка между районите 
„Южен“ и „Тракия“ на при-

близителна стойност 50 
млн. лв., за който вече 
има внесен проект. Голя-
мата епископска базили-
ка ще бъде готова през 
септември, като зоната 
около нея вече е обнове-
на. Тази година ще стар-
тира и строителството 
на многоетажни паркинги. 
Предвиждат се такива в 
районите „Западен“, „Тра-
кия“ и „Централен“. Вече 
има постъпил проект за 
реконструкция на подлеза 
на „Чифте баня” и такъв 
за Южния обходен колек-
тор, който е сред прио-
ритетите на Министер-
ството на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството и струва близо 
90 млн. лв. Очаква се през 
2019 г. да бъдат обявени 
процедури по Закона за об-
ществени поръчки.

В Града на липите инфра-

структурата е приори-

тет

След близо два часа 
дебати в зала и стабил-
но мнозинство общин-
ските съветници приеха 
Бюджет 2019 на Стара 
Загора. Той бе гласуван с 
42-ма „за“, а „против“ бяха 
само 5-има. Паркирането 
в града, инфраструкту-

рата, изграждането на 
Индустриалната зона, об-
лекчаването на трафика, 
алтернативният начин на 
придвижване, програмата 
за саниране, парите за 
селата бяха сред диску-
тираните  въпроси.

През 2019 г. община 
Стара Загора ще хар-
чи почти три пъти по-
малко от Пловдив, или 
115 882 114 лв., което е 
с около 11 млн. лв. повече 
в сравнение с предходна-
та година. Завишението 
идва основно от държав-
ната субсидия за образо-
вание, а местната власт 
ще пази финансовата си 
стабилност – разходната 

част е съобразена с при-
ходната. По време на об-
щественото обсъждане, 
което премина при голям 
интерес, кметът Живко 
Тодоров уточни, че прио-
ритетите са съобразени 
с предизборната му про-
грама, която е амбициран 
да изпълни в пълен мащаб 
до края на мандата. „Ако 
искаме общината да ста-
ва все по-ефективна, тя 
трябва да намалява раз-
ходите, да се ликвидира 
разпиляването, натрупано 
през годините. Ако зало-
жим изцяло на социална-
та политика за сметка 
на инфраструктурата, 
това би обрекло община-
та в следващите години 
на абсолютна липса на 
перспектива за развитие. 
Например, за да намалим 
таксата за детските 
заведения, ще трябва да 
ощетим с няколко милиона 
лева инвестиционната ни 
програма, което означава, 
че всяка година ще започ-
ваме с постоянни разходи, 
без да има ефект“, каза 
при приемането на финан-
совата рамка Тодоров.

„Няма да има промяна 
в размера на данъците 
и таксите, които не са 
вдигани от 2012 г. насам, 
въпреки че оттогава ми-

нималната работна за-
плата в страната е уве-
личена близо два пъти. 
Не се очаква нарастване 
на приходите от данък 
„МПС“ заради въведена-
та еконорма, похвали се 
кметът. „За някои стари 
автомобили ще има увели-
чение, но за около 50% от 
останалите ще има нама-
ление на данъка“, обясни 
главният финансист Цан-
ка Ганева. Най-много сред-
ства в Бюджет 2019 – над 
52 млн. лв., се предвиждат 
за образование, като 4 
млн. лв. от тях са за до-
финансиране на държав-
но делегирани дейности. 
Близо 8 млн. лв. са зало-

жени в общинската хазна 
за чистота, а 3,1 млн. лв. 
ще отидат за управление 
на дейностите по отпа-
дъците. За осветление 
на улици и площади се 
предвиждат 1,8 млн. лв., 
за изграждане, ремонт и 
поддръжка на уличната 
мрежа – 3,5 млн. лв., а за 
озеленяване ще отидат 
1,5 млн. лв.

Един от най-сериоз-
ните проекти, който е 
акцент в инвестицион-
ната програма на общи-

ната, е разширението 
на парк „Артилерийски”, 
на прогнозна стойност 
3,9 млн. лв. Дейностите 
вече са в ход и той тряб-
ва да бъде завършен през 
юни 2019 г. Изпълнител 
на обекта е фирма „Вод-
строй 98“ АД. Проектът 
включва и продължение-
то на ул. „Христо Ботев“, 
която ще е с две актив-
ни ленти за движение, а 
в двете странични ще се 
паркира. Уличното платно 
ще е разделено от зеле-
нина, а повдигнати пеше-
ходна пътека и велоалея 
ще свързват северната 
и южната част на парка. 
Там ще може да се парки-
ра, както и на съседната 
ул. „Одринска епопея“, къ-
дето ще се изгради и кръ-
гово кръстовище. Всич-
ки възрастови групи ще 
имат свое кътче в про-
дължението на новия парк 
в Стара Загора. Обосо-
бени са зони за спортни, 
обучителни и извънкласни 
дейности, православен 
храм, модерен павилион на 
поезията, воден акцент, 
катераческа стена, те-
рен за увеселителен парк 
и музикални детски пло-
щадки. Те ще бъдат изгра-
дени на останалите около 
40 дка от бившите арти-
лерийски казарми, които 
Министерството на от-
браната прехвърли на об-
щината, с което целият 
парк ще заеме площ от 
около 130 дка. На 20 дка 

от терена ще се изгради 
спортна зала. 

Кметът Живко Тодо-
ров припомни, че ще бъдат 
обновени също Летният 
театър и станционната 
градина. Предстои да се 
подпише акт 16 за парк 
„Митрополит Методий 
Кусев“. Скоро се очаква 
да приключи и работата 
в центъра на града. Пред-
вижда се и общ ремонт на 
залата в Областната ад-
министрация на стойност 

2,7 млн. лв., преустрой-
ството на сградата, да-
рена от Мария Жекова в 
Културен център за та-
лантливи деца, основно 

обновяване на детска гра-
дина „Зорница”. Обзавеж-
дането на музей „Литера-
турна Стара Загора” ще 
струва 214 хил. лв., пред-
виждат се 200 хил. лв. за 
строителството на новия 
гробищен парк, а със 132 
хил. лв. ще бъде закупен 
багер-товарач за него. За 
построяването на детски 
площадки са предвидени 
100 хил. лв., а изгражда-
нето на ул. „Петкана За-
хариева“ в кв. „Железник“ 

ще струва 250 хил. лв. 
В бюджета са заложени 
49 215 лв. за възстано-
вяване и реставрация на 
паметника на загиналите 
във войните старозагорци 
в парк „Александър Стам-
болийски“, както и 9 хил. лв. 
за реализацията на проек-
та за знак „Стара Загора – 
център на Вселената”.

През 2019 г. ще про-
дължи работата по про-
ектите „Обновяване на 
образователната инфра-
структура“, „Зелена и дос-
тъпна градска среда за 
жителите на Стара Заго-
ра – етап II”, „Най-доброто 
за децата”, „Модерниза-
ция и развитие на устой-
чив градски транспорт – 
II фаза”, „Инфраструктура 
кв. „Самара 1”, „Ремонт и 
модернизация на Зоопарк“, 
„Ремонт и преустройство 
на пазар за промишлени 
стоки /Руски/“ и „Ремонт 
на летен театър“.

С почти пълно мнозинство местният парламент в Града на липите прие новия бюджет

Проектът за парк „Артилерийски” се отличава с много зеленина, пейзажни форми, алеи и 

централна алея с продължение на велоалеите, които свързват парка с останалата част на 

града

От 2014 г. изработеният от YAK Студио проект за ремонт на Летния театър в парк 

„Аязмото” чака реализация. Нужните пари са малко над 1,2 млн. лева

Процедурата за идеен проект за залата в сградата на 

Областната администрация в Стара Загора е от 2016 г. 

Към момента тя е с капацитет 600 седящи места, но е с 

течове от покрива, системата за отопление и вентилация 

не функционира, няма климатизация, електрическите 

инсталации са амортизирани и неефективни. Оборудването 

и облицовките по стени и тавани са морално остарели, 

съществуващите материали и столове не отговарят на 

противопожарните норми. Сградата е строена през 1979 г. 

        липите най-много средства се предвиждат за образование
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СОС прие бюджета на общината за 2019 г.
Страницата 
подготви 
Росица Георгиева

След 3 часа и половина 
дебати Столичният об-
щински съвет (СОС) прие 
бюджета на общината за 
2019 г. „За” гласуваха 40 
съветници, а „против” – 18. 
Размерът на финансовата 
рамка е 1 750 743 132 лв. При 
представянето й пред град-
ския парламент кметът на 
Столичната община Йор-
данка Фандъкова припомни, 
че през 2009 г. средствата, 
с които е разполагала сто-
лицата, са били 1 млрд. лв., 
а 10 години по-късно те 
са със 750 млн. лв. пове-
че. „В проекта за бюджет 
за 2019 г. собствените 
приходи са 725 459 000 лв. 
Инвестиционната програ-
ма, която предлагаме, е за 
632 701 155 лв.”, каза още 
кметът пред общинските 
съветници. Според Фан-
дъкова 2019 г. безспорно 
е годината на метрото 
и на модернизацията на 
градския транспорт. „320 
млн. лв. сме осигурили за 

строителството на тре-
тия лъч на подземната же-
лезница. Изграждаме 12 км, 
като първите 8 км пускаме 
до края на годината заедно 
с нови метровлакове. Вклю-
чихме в бюджета и сред-
ства за закупуване на още 
10 мотриси”, каза още тя. 

133 млн. лв. ще бъдат 

инвестирани в трамваи и 
автобуси. Предстои дос-
тавката на 82 нови превоз-
ни средства, с които сред-
ната им възраст ще бъде 
намалена на 6 години. 

С над 86,4 млн. лв. ще 
бъдат извършени основ-
ни ремонти на булеварди 
и улици в кварталите. „15 

са мащабните ни обекти, 
които включват и големи 
трасета. Освен тях сме 
отделили 37 млн. лв. за про-
грамата за текущ ремонт, 
в рамките на която кмето-
вете на 24-те района ще 
заявят допълнителни учас-
тъци, които се нуждаят 
от обновяване”, каза още 
кметът. 37 603 613 лв. са 

Столичният район „Кремиковци” ще кандидатства 
за финансиране по проект „Красива България” за обно-
вяване на сградите на две читалища. Едното от тях 
е Народно читалище „Светлина-Кремиковци 1906”, 
което е най-голямото на територията на админи-
стративния район. Сградата е публична  общинска 
собственост. Покривът е с площ 1261,2 кв. м и от 
дълго време тече. През последните години се откъс-
ват части от ламаринената му обшивка. Необходи-
мите средства за ремонт са в размер на 228 722 лв. 
Сградата на Народно читалище „Пробуда-1908” в 
с. Сеславци пък не е обновявана в последните поне 20 
години. Покривът й тече, а дограмата е морално ос-
таряла. Преди три години бетонният навес над входа 
на зданието се откъсва, така че има нужда от не-
отложен ремонт, за който са необходими 227 723 лв. 
Предвижда се и в двете читалища да бъдат изпълне-
ни мерки за енергийна ефективност и да се осигури 
достъпна среда за хора със специални потребности. 

По  време 
на последното 
заседание на 
СОС звание-
то „Почетен 
гражданин на 
София” беше 
присъдено на 
инж. Делчо Гю-
ров по повод 
неговия 95-и 
юбилей. Инж. Гюров е почетен председател на секция 
„Гражданско строителство“ към Националния клуб на 
строителите ветерани (НКСВ). Предложението за 
награждаването е направено от НКСВ и е подкрепено 
от Камарата на строителите в България. Официал-
ното удостояване със званието ще стане по време 
на тържествената сесия на Столичния общински съ-
вет на 17 септември - празника на София. 

Инвестиционната 
програма на „Топлофи-
кация  София“  ЕАД за 
2019 г. е в размер на 106,4 
млн. лв., а за изпълнение 
на ремонтни дейности 
са предвидени 9,4 млн. лв. 
Дружеството планира ре-
хабилитация на 26,9 км от 
топлопреносната мрежа. 
Основните приоритети, 
заложени в бизнес пла-
на за 2019 г., одобрен на 
последното заседание 
на Столичния общински 
съвет, са насочени в две 
главни направления - мо-
дернизация на производ-
ствените мощности в 
топлоцентралите и ре-
хабилитация на топлоп-
реносната мрежа. Друга 
важна част от дейност-
та е усъвършенстване 

на процесите по обслуж-
ването на клиентите и 

подобряване на финансо-
во-икономическото със-

тояние на „Топлофикация 
София“. Приоритетни са 
обектите, свързани с мо-
дернизацията на ТГ 3 с 
нова противоналегател-
на турбина в ТЕЦ „София 
Изток”, продължаване на 
работата за реконструк-
ция и модернизация на 
Енергиен котел №7 в ТЕЦ 
„София”, както и на дей-
ностите по проекта, съ-
финансиран от Междуна-
родния фонд „Козлодуй“, за 
изграждане на Когенери-
раща инсталация във ВОЦ 
„Овча купел 2”. Също така 
дружеството ще продъл-
жи работата по проекта 
за реализация на Инста-
лацията за комбинирано 
производство на енергия 
в София с оползотворява-
не на RDF гориво.

През изминалата го-
дина с 550 хил. лв. са об-
новени спортни обекти в 
София. Това показва фи-
нансов доклад за изпъл-
нение на Програмата за 
развитие на физическото 
възпитание и спорта, при-
ет от СОС. 175 хил. лв. са 
насочени към ремонти в 
училищна инфраструкту-
ра. С 40 хил. лв. са реха-
билитирани и обезопасени 
три площадки със свобо-
ден достъп. 165 хил. лв. 
са изразходвани за по-
строяването на фитне-

си на открито и поста-
вяне на тенис маси. 140 
хил. лв. са инвестирани 
в обновяване на спортна 
общинска туристическа 
инфраструктура, а други 
30 хил. лв. – в аварийни 
ремонти. Над 50 хил. лв. 
допълнително са включе-
ни в отчета, като те са 
изразходвани по искания 
на районни кметове и сиг-
нали на граждани за необ-
ходимост от аварийни 
дейности и допълнително 
обособяване на места за 
спорт. 

Фитнес площадки със свободен достъп са изградени във 

всички столични паркове

директните инвестиции в 
екология – озеленяване, ре-
култивация на стари депа, 
управление на отпадъците. 
През предстоящата година 
продължават дейностите 
по ремонт на парковете 
- Западен, Южен парк - III 
част, Северен парк, Розари-
ума на Борисовата градина, 
„Заимов”. 

Над 5 млн. лв. се отде-
лят за обновяване на дет-
ски площадки във всички 
райони на СО. Започва из-
граждането и на първия 
общински аквапарк като 
част от „Възраждане”. 
75 880 018 лв. са инвести-
циите в образование. Тази 
година ще се построят и 15 
детски градини в райони-
те „Нови Искър“, „Лозенец“, 
„Триадица“, „Подуяне“, „Крас-
но село“, „Люлин“, „Изгрев“, 
„Овча купел“, „Студентски“, 
„Витоша“ и „Искър“. „В спи-
съка влизат и квартали, в 
които досега нямаше та-
кива – „Кръстова вада“ и 
„Манастирски ливади-из-
ток“. Над 9 млн. лв. са пред-
видени за разширения на 10 
училища на територията 
на Столичната община, 
като в 5 от тях ще бъдат 

построени физкултурни са-
лони, каквито не е имало до 
момента. Зали ще бъдат 
изградени в 37 СОУ в район 
„Люлин“, 175 ОУ в с. Мрамор, 
176 ОУ в с. Негован, 64 ОУ в 
кв. „Симеоново“ и 100 СОУ в 
район „Сердика“. „Продължа-
ваме проекта за цялостна 
модернизация на 26 училища 
и детски градини в райони-
те „Красна поляна“, „Надеж-
да“, „Илинден“ и „Връбница“, 
заяви още Фандъкова. С 5,3 
млн. лв. предстои да стар-
тира строителството на 
2 нови детски ясли в „Триа-
дица“ и „Красно село“, а 4,6 
млн. лв. ще бъдат инвести-
рани в медицинска апарату-
ра и ремонти. 6 682 939 лв. 
са вложенията в направле-
ние „Култура“. Те ще бъдат 
изразходвани за обновя-
ване на Кукления театър, 
Столичната библиотека, 
читалищата в „Подуяне“ и 
с. Лозен, за старта на стро-
ителството на Центъра за 
съвременно изкуство „Топ-
лоцентралата“, както и за 
цялостното обновяване на 
минералната баня в Банкя 
и обследване на сградите 
на двете къпални в „Овча 
купел” и „Горна баня”. 

СОС дебатира по предложената финансова рамка за 2019 г.

И през 2019 г. продължава модернизирането на мощности от 

ТЕЦ „София Изток”

Снимки Румен Добрев
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Приключват дейностите по авариралия мост над 
р. Искър, ще се работи по обходния път на града

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Очаква се затопляне 
на времето, за да започне 
работа по укрепване на 
свлачището на изхода на 
Червен бряг в посока Пле-
вен, а ремонтът на авари-
ралия мост в общината 
приключва скоро. Това е 
съобщил на пресконферен-
ция кметът инж. Данаил 
Вълов. За свлачището са 
осигурени 9,173 млн. лв. 
от Междуведомствена-

та комисия за бедствия 
и аварии, а мостът се ре-
конструира с 1,2 млн. лв. 

Инж. Вълов е уточнил, 
че вече е излят бетонът за 
укрепване на съоръжение-
то над р. Искър и се очак ва 
пускането му в пробна екс-
плоатация. Около 40 дни са 
били необходими на община 
Червен бряг, за да съгласува 
всички дейности за ремон-
та на този мост. Кметът 
е благодарил на институ-
циите, които са помогнали 
за осигуряване на нужните 
пари за решаване на пробле-

ма. Заради авариралия мост 
при Горник на 23 октомври 
2018 г. в общината бе обя-
вено частично бедствено 
положение.

Инж. Данаил Вълов е 
уточнил, че вече е приета 
без забележки от Държав-
ната комисия обновената 
сграда на градското чи-
талище. Завършено е и са-
нирането на сградата на 
Противопожарната служба 
и на блок „Христо Ботев”.

През 2019 г. предсто-
ят дейности за подобря-
ване на пътната инфра-

структура, за които са 
осигурени средства. Ще 
бъде обновен обходни-
ят път на Червен бряг в 
посока Садовец и Ъглен. 
По Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 
– 2020” ще се финансира 

реконструкция и модер-
низация на сградата на 
Професионалната гимна-
зия по хранителни техно-
логии за 1,196 млн. лв. По 
програмата за развитие 
на селските райони ще се 
работи върху спортната 

инфраструктура, за коя-
то има 100 хил. лева, за 
облагородяване на парка 
„Голеж“ са отделени над 
789 хил. лв., предвидени са 
и средства за саниране на 
зданията на кметствата 
в общината.

Министерството на околната среда и водите и 
Предприятието за управление на дейностите по опаз-
ване на околната среда (ПУДООС) провеждат Нацио-
налната кампания „За чиста околна среда”. Тя се фи-
нансира с 3,5 млн. лева от ПУДООС. За всеки класиран 
проект ще бъдат предоставени до 10 хил. лв. за об-
щини и кметства и до 5 хил. лв. за учебни заведения. 

С общинските проекти се цели реновиране и съз-
даване на нови паркови пространства, залесяване и 
засаждане на почистени площи, създаване и възста-
новяване на зони за отдих, ремонтиране на детски 
и спортни съоръжения и др. Целта на проектите на 
учебните заведения е повишаване на екологичната 
култура и навлизане на съвременните тенденции в 
сферата на опазване на околната среда в образо-
вателния и възпитателния процес на младите хора. 
Допустими са разходи за озеленяване, спортни уреди, 
съоръжения за игра на открито, създаване на екокът, 
информационни брошури, дипляни, мултимедия, орга-
низиране на екологични събития, оборудване и учебни 
пособия, други образователни материали, свързани с 
предмета на кампанията. Крайният срок за подаване 
на документите е 15 февруари – за учебни заведения, 
и 1 март – за общини и кметства.

Вършец планира да инвестира 1 146 885 лв. от 
собствения си бюджет за ремонти. Предвижда се 
подмяна на водопроводи, направа на тротоари и 
преасфалтиране на 8 улици във Вършец и селата на 
общината. Със средства от фондовете на ЕС и бъл-
гарското правителство ще бъдат рехабилитирани 
други 8 шосета. „Очаква се през годината общината 
да привлече 6 млн. лв. инвестиции по програми извън 
бюджета си“, заяви кметът инж. Иван Лазаров.

В Свищов започна мащабен ремонт на уличната ин-
фраструктура на стойност 4,6 млн. лв., съобщиха от 
пресцентъра на общината.

Подмяната на водопроводи и полагането на нови 
асфалтови настилки ще обхване 45 улици. Началото 
беше поставено с първа копка в квартал „Рила”. Про-
ектът се реализира със смесено финансиране – от 
Предприятието за управление на дейностите по опаз-
ване на околната среда (ПУДООС) са отпуснати близо 
1,5 млн. лв., а 1,3 млн. лв. са осигурени от държавния 
бюджет с постановления на Министерски съвет. ВиК 
мрежата трябва да е готова до края на пролетта, 
след което улиците ще бъдат изцяло преасфалтирани 
с 1,8 млн. лв., набавени от общинския заем, изтеглен 
през 2018 г.

Текат дейности по 
ремонт и пълна рестав-
рация на архитектурен 
паметник в центъра на 
Варна. Къщата се нами-
ра на ул. „Драган Цан-
ков” 17. Разрешението за 
строеж е от септември 
миналата година. Въз-
ложител на проекта е 
„Стомис 2002”  ЕООД . 
Ще бъде направено пре-
устройство на покрива 
с изграждане на надзид 
до 1,50 м, става ясно от 
сайта на общинската 
дирекция „Архитектура, 

градоустройство и ус-
тройствено планиране“. 

Още през 2017 г. об-
щината  е  изпратила 

уве д о м и телн и  п ис ма 
до собствениците за 
аварийно-временно ук-
репване и изготвяне на 

проекти за реставра-
ция. В доклада тогава се 
констатира, че при по-
стройката външно не се 
наблюдават съществени 
конструктивни проблеми, 
освен по част от югоза-
падните фасадни зидове, 
чиято цялост е наруше-
на – тухлената зидария 
е оголена и силно обру-
шена, липсват елементи. 
Особено повредени са 
участъците в ъглите на 
сградата и около отвори-
те. Нарушена е целостта 
и на корнизите.

И през тази година община Камено продължава ра-
ботата по значимите инфраструктурни проекти. При 
приемането на бюджета за 2019 г., който възлиза на 
19 767 209 лв., стана ясно, че предстои изграждането 
на водопроводи на селата Тръстиково и Трояново. През 
следващите месеци общинската администрация пла-
нира цялостно обновяване на градския площад. Планира 
се и саниране на сградата на кметството. Нов асфалт 
трябва да се положи между селата Константиново и Ли-
вада, Полски извор и Черни връх с финансиране от фонд 
„Солидарност“. Ще бъдат ремонтирани голяма част от 
основните помещения в Културния дом, ще бъде изгра-
ден фитнес на открито, ще бъде завършено започнато-
то през 2018 г. тенис корт игрище, а малките футболи-
сти ще имат нови съблекални на стадиона, съобразени 
с всички модерни изисквания.

Продължава обновява-
нето на емблематичния 
за Търговище парк „Бо-
рово око”. Ремонтните 
дейности вече обхващат 
пространството около 
езерото. Екипи на общин-

ското предприятие „Фло-
ра” премахват старите 
каменни плочи по цялото 
протежение на езерото и 
се обособяват нови алеи 
с ширина от 2,40 до 3 м. 
Плочите ще бъдат прена-

редени, а на мястото на 
липсващите ще бъдат 
поставени нови. Продъл-
жава търсенето на ва-
рианти и за възстановя-
ване на водоподаването 
към езерото. Предстои 

преасфалтиране  и  на 
т.нар. Алея на занаяти-
те, където се организи-
рат част от културните 
прояви в седмицата на 
традиционния Пролетен 
панаир.

Кметът Жельо Вардунски по време на сесията 
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BG20102

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

BG.121357Q/U

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

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

®

С оглед времето, необходимо за подготовка на материалите, 
очакваме потвърждение до 27 февруари 2019 г. 
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Рaзнooбpaзявaт популярната тypиcтичecкa дecтинaция в тpaнcгpaничния peгиoн

Георги Сотиров

Поредното предизви-
кателство пред кърджа-
лийските строители от 
„Устра холдинг“ АД тази 
година ще бъде изграж-
дането на Посетителски 
център за гостите на 
Перперикон - археологиче-
ския комплекс в Източни-
те Родопи, който е голя-
мо мегалитно светилище 
отпреди 8000 години. При 
траките Перперикон е 
свещен скален град, сто-
лица и крепост с царски 
дворец. По-късно по тези 
земи са живели римляни, 
готи, ромеи и българи. 
Крепостта се намира 
на 15 км североизточно 
от Кърджали над с. Горна 
крепост. Светилището 
е разположено на 470 м 
над морското равнище на 
скала на върха на хълма. 

На официалната це-

ремония „Първа копка“ 
присъстваха инж. Хасан 
Азис,  кмет на община 
Кърджали, зам.-кметът 
по строителството и 
териториалното раз-
витие и ръководител на 
проекта инж. Катя Ми-
товска, председателят 
на Общинския съвет на 
града Раиф Мустафа, на-
родният представител 
Адлен Шефкет, ръководи-
телят на разкопките на 
Перперикон проф. Нико-
лай Овчаров, проектан-
тът на сградата проф. 
д-р арх. Минчо Ненчев - 
преподавател в катедра 
„Градоустройство“  на 
УАСГ, Валери Хаджийски, 
изп. директор на „Устра 
холдинг“ АД, и инж. Сла-
ви Славов, гл. инженер на 
фирмата, специалисти и 
експерти от община Кър-
джали, кметове на насе-
лени места от региона, 
гости от околните села. 

В началото на съби-
тието след красиво из-
пълнени народни песни 
от група момичета от 
кърджалийските учили-
ща инж. Катя Митовска 
обърна специално внима-
ние на ангажиментите 
на „Устра холдинг“ АД 
в предстоящото стро-

ителство. „Вие сте се 
доказали като компе-
тентни и висококвали-
фицирани строители не 
само в област Кърджали. 
Дано и времето бъде на 
Ваша страна“, каза инж. 
Митовска. 

„Центърът по проек-
та на проф. Ненчев, който 
е с кърджалийски корени, 
ще е на няколко нива и 
ще бъде вкопан в земята. 
Ще има изложбена зала за 
експонатите от археоло-
гическия комплекс, зала 
за конференции, помеще-
ния за администрацията 
и др., нужни за дейности-
те в него. И както вина-
ги досега, строителите 
от „Устра холдинг“ ще се 
справят!“, заяви Валери 
Хаджийски. 

„Нa нивo цeнтpaлeн 
вxoд нa кoтa 0.00 e oбo-
coбeнo пpocтpaнcтвo 
– oфopмeнo кaтo xипoc-
тилнa излoжбeнa зaлa c 
гopнo ocвeтлeниe. Пo двe 
двypaмeнни cтълби и двa 
пътничecки acaнcьopa 
щ е  c e  o c ъ щ e c т в я в a 
дocтъп дo дoлния eтaж, 
който е изцялo вкoпaн. 
Тaм проектът пpeдвиж-
дa изграждането на кoн-
фepeнтнa зaлa, бюфeт, 
инфopмaциoнeн цeнтъp, 

лaбopaтopии зa apxeoлo-
зи изcлeдoвaтeли и др.“, 
допълни инж. Слави Сла-
вов. 

В своето емоционално 
слово инж. Хасан Азис - 
кмет на община Кърджа-
ли, посочи, че реално сега 
се прави втора „Първа 
копка“ на Посетителския 
център „През юни 2009 г. 
с Георги Първанов, пре-
зидент на България по 
онова време, направихме 
първа копка, а проектът 
бе под опеката на Ми-
нистерството на ре-
гионалното развитие и 
благоустройството. По 
една или друга причина 

тогава строителството 
беше спряно“, припомни 
кърджалийският градо-
началник. Той допълни, че 
от тогава общината не 
е спирала да търси на-
чини за реализацията на 
Посетителски център 
с идеята Перперикон да 
предлага наистина завър-
шена услуга. „В този про-
ект има много послания 
и се надявам, че с общи 
усилия и отговорност ние 
ще изградим един турис-
тически археологически 
комплекс, който ще бъде 
пример не само в нацио-
нален, но и в европейски и 
световен мащаб“, завър-

ши инж. Хасан Азис. 
В  и з ка з ването  с и 

ръководителят на раз-
копките проф. Николай 
Овчаров подчерта, че 
благодарение на община 
Кърджали и лично на кме-
та инж. Азис „Античните 
Родопи и Егея – Културен 

коридор за подпомагане 
развитието на региона“ 
е вече четвъртият про-
ект, който надгражда ар-
хеологическия комплекс 
Перперикон. „За тези го-
дини околната местност 
се превърна в парк, който 
вече ще свети, защото 
ще има и ток. Това ще 
бъде една от финалните, 
но не последна част на 
програмата, която об-
лагородява Перперикон“, 
каза проф. Овчаров. По 
думите му Посетител-
ският център ще има 
много функции, една от 
които е възможността 
археолозите да обра-
ботват откритите при 
разкопките находки. Про-
фесорът допълни, че се 
обмисля и идеята тури-
стите да могат да раз-
глеждат археологическия 
обект с таблети или с 
мобилните си телефони 
чрез предлагано мобилно 
приложение.

След официалните ре-
чи инж. Хасан Азис, проф. 
Николай Овчаров и Вале-
ри Хаджийски направи-
ха символичната първа 
копка. Строителите от 
„Устра холдинг“ поясни-
ха, че изграждането нa 

Пoceтитeлcкия цeнтъp 
е  c т a н a ло  въ з м o ж н o 
блaгoдapeниe нa cпeчeлe-
ния от „Устра холдинг“ 
търг за реализация на 
пpoeкта „Aнтични Poдoпи 
и Eгeя – кyлтypeн кopидop 
зa пoдпoмaгaнe нa paз-
витиeтo нa peгиoнa“ пo 
Пpoгpaмaтa зa тpaнcгpa-
ничнo cътpyдничecтвo 
„Гъpция - Бългapия 2014 
-  2020“ .  Бeнeфициeнт 
e  общинa Kъpджaли c 
пapтньopи  Peгиoнaл -
ния иcтopичecки мyзeй 
(РИМ) и гpъцкaтa oбщинa 
Mapoня Caпec. Oбщaтa 
cтoйнocт нa пpoeктa e 
1 411 665 eвpo, oт кoитo 
зa oбщинa Kъpджaли са 
осигурени 1 200 090 eвpo, 
a от PИM - 59 858 eвpo.

O б щ и н a  K ъ p д ж a ли 
фи нaлизиpa тpъжнaтa 
пpo цeдypa пo избop нa 
из  пълнитeл нa пpoeк-
тa. Ha пъpвo мяcтo e 
к лa  cи  paнa  мecтнaтa 
кoмпaния  „Уcтpa xoл-
динг“ АД c oфepтнa цeнa 
1 395 350,79 лв. бeз ДДC 
и cpoк нa изпълнeниe – 217 
кaлeндapни дни. 

Пpoeктът зa пoceти-
тeлcкия цeнтъp e из-
г o т в e н  o т  e к и п  н a 
Apxитeктypнa aгeнция 
MOДУC – Mинчo Heнчeв. 
Cгpaдaтa щe бъде пoлyв-
кoпaнa нa двe нивa, c paз-
гъpнaтa зacтpoeнa плoщ 
oт 1275,75 кв. м. Щe ce 
изпълнявa c мoнoлитнa 
cтoмaнoбeтoннa гpe-
дo вa кoнcтpyкция. Пpe-
бивaвaйки в цeнтъpa, 
вceки пoceтитeл щe имa 
възмoжнocт дa пoлyчи 
мaкcимaлнa пpeдвapи-
тeлнa инфopмaция и дa 
бъдe нacoчeн към caмия 
apxeoлoгичecки кoмплeкc. 
Щe  бъдaт из гpaдeни 
пeшe xoдни пътeки c вcич-
ки yдoбcтвa и изиcквания 
зa  бeзoпacнocт.  Цел-
та е Apxeoлoгичecки-
ят кoмплeкc Пepпepи-
кoн  да  ce  пpeвъpнe в 
oщe пo-пpивлeкaтeлнa 
тypиcтичecкa aтpaк-
ция, кoeтo да cпo мaгa 
зa paзвитиeтo нa yc-
тoйчив тypиcтичecки 
пpoдyкт и paзнooбpaзя-
вaнe нa тypиcтичecкaтa 
дecтинaция в тpaнcгpa-
ничния peгиoн.

Валери Хаджийски, проф. д-р арх. Минчо Ненчев, инж. Хасан Азис и проф. Николай Овчаров 

направиха първата копка

Инж.Слави Славов - гл. инженер, и Валери Хаджийски - изп. 

директор на „Устра холдинг“ АД

Така ще изглежда Посетителският център

Приветствие на кмета на община Кърджали инж. Хасан Азис

Снимки авторът
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Георги Сотиров

Район „Илинден” заема 
площ от 3310 дка в севе-
розападната част на Со-
фия и е с население към 
37 000 души. Това е един 
от най-старите столични 
жилищни комплекси, извес-
тен с добре обособената 
си инфраструктура, широ-
ки и поддържани градинки 
и междублокови простран-
ства, паркинги, детски и 
спортни площадки. Тук са 
разположени и някои от 
най-китните, красиви и 
богати на растителност 
софийски паркове – „Запа-
ден парк” и „Света Троица”.

Специално за в. „Стро-
ител“, главният архитект 
на „Илинден“ арх. Борис 
Костадинов разказа за ми-
налото и настоящето на 
района. Арх. Костадинов е 
роден в гр. Батак. Завърш-
ва Строителния техникум 
в Брацигово, след което 
става студент във Вис-
шия институт по архи-
тектура и строителство 
(сега Университет по ар-
хитектура, строителство 
и геодезия). Дипломира се 
по специалността „Ар-
хитектура” през 1987 г. 
Последователно работи 
в проектантска организа-
ция в Пазарджик, пет го-
дини е главен архитект на 
Асеновград, 16 - в дирекция 
„Архитектура” на Столич-
ната община. От две го-
дини е главен архитект на 
район „Илинден”. 

От сградата на об-
щината се открива добра 
гледка към ларгото на ра-
йона, една от гордости-
те на администрацията 
на кмета Иван Божилов, 
с чиято работа в. „Стро-
ител” запозна своите чи-
татели през миналата 
година. „Това е пешеходно 
пространство, което хар-
монично се вписва в тере-
на на районната админи-
страция към санираните 
през 2018 г. триетажни 
блокове. 

Ларгото е добре ситу-

ирано, с пейки и цветни 

решения, 

което е предпоставка 

за приятно прекарване на 
свободното време“, обяс-
нени арх. Костадинов. 

Срещу сградата на 
общината е и уникалната 
Захарна фабрика - тре-
тата на Балканския по-
луостров след букурещ-
ката и белградската, тя 
представлява групов ар-
хитектурен паметник на 
културата с национално 
значение. За съжаление 
към днешна дата тя е в 
много лошо състояние, в 
руини, с многократно сме-
нена собственост. 

„Нашата администра-
ция успя по Националната 
програма за енергийна 
ефективност на многофа-
милните жилищни сгради 
да санира някои от 

малките триетажни блоко-

ве в района. 

За тях няма запазе-
на подробна проектно-
сметна документация, но 
по спомени на хората са 
изградени от германски 
архитекти и инженери. 
Строителството е много 
качествено. Тогавашни-
те проектанти са отче-
ли високите подпочвени 
води в района и затова не 
са предвидили подземни 
мазета, които постоян-
но да бъдат влажни и да 
създават допълнителни 

проблеми на живущите”, 
категоричен е главният 
архитект.

Единната структура 
на сградите има своите 
предимства по отноше-
ние на загубата на топли-
на, охлаждането и прочие. 
Отстоянията между бло-
ковете също са премерени, 
а пространствата между 
тях са съобразени със за-
сенчването, слънцегреене-
то и т.н. Усеща се много 
добра хармония в прос-
транството с вътрешни, 

благоустроени градинки. 
Една симетрична схема, 
която говори за прекрасна 
архитектурно-строител-
на концепция. 

Добри думи могат да 
се кажат и за изгражда-
нето на зданието, в кое-
то сега се помещават 
кметството на район 
„Илинден”, поделение на 
Националната агенция за 
приходите (НАП) и Кризи-
сен център за временно 
настаняване. „Нашата 
сграда и жилищните бло-

кове наоколо са били пред-
видени за база на немски-
те военновъздушни сили 
по време на Втората све-
товна война и като та-
кива са функционирали до 
1944 г. След това основна-
та постройка преминава 
през изпълнението на раз-
лични държавни функции. 
Известно време е била и 

работническо общежитие 
за нуждите на действаща-
та по това време Захар-
на фабрика”, пояснява арх. 
Костадинов.

От обособяването на 
район „Илинден” като едно 
от 24-те самостоятелни 
съставни административ-
но-териториални единици, 
включени в структурата 
на Столичната община 
през 1988 г., основната 
част от зданието се полз-
ва за нуждите на кметска-

та администра-
ция.

„П-образната 

сграда е една от 

емблемите на 

нашия район. 

Тя е с харак-
терна колонада, 
която маркира 
архитектурата 
от времето око-
ло 1935 - 1940 г., 
като същевре-
менно изпълня-
ва изисквания 
и  н а  н а ш ет о 
Министерство 
на отбраната, 
и  н а  нем с к и -
те войски. По-
с тр ой кат а  е 

солидна стоманобетонна 
конструкция с масивни 
плочи и колони. Огражда-
щите зидове са прибли-
зително с около 40 см де-
белина, което позволява 
осъществяването на ес-
тествена климатизация. 
При зимни температури 
вътре в помещенията се 
запазва една поносима 
температура, а лятото 
не се получава прегрява-
не на вътрешните прос-
транства. Сградата има 
стегната структура и 
запомнящ се външен вид”, 
коментира нашият дома-
кин. 

Част от зданието 
е предназначена за из-
ползване от социалната 
инфраструктура и това 
позволява то да може да 
се реновира с мерки за 
топлотехническа ефек-
тивност. С решение на 
Управляващия орган на 
ОП „Региони в растеж 
2014 - 2020” е одобрена 
инвестиционна програ-
ма и подписано споразу-
мение за „Изпълнение на 
интегрирани планове за 
градско възстановяване 
и развитие 2014 - 2020“. 
В списъка на одобрените 
идейни проекти е включен 
обектът „Основен ремонт 
и реконструкция на сграда 
със смесено предназначе-
ние - Център за временно 
настаняване „Св. София” и 
административна сграда 
на район „Илинден”. Очаква 
се и добавянето на част-
та, която се ползва от 
поделенията на НАП. След 
сключването на финансо-
вото споразумение и 

след цялостен анализ на 

проекта ще се пристъпи 

към избор на строител 

за изпълнението на на-
белязаните мерки за енер-
гийна ефективност. 

От разговора с арх. Бо-
рис Костадинов става ясно, 
че в сградата е използвана 
коридорна система с оп-
тимални размери на поме-
щенията, които придават 
усещане за хармония и до-
бри пропорции на стаите. 
Виждаме и една особеност 
на тавана. „Това е гредова 
конструкция. Най-вероятно 
при изчислението на дебе-
лината на плочите и по-го-
лемите разстояния в поме-
щенията специалистите 
са преценили, че с такава 
конструкция по-лесно ще се 
понесат натоварванията”, 
споделя арх. Костадинов. 

Снимки авторът
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъ-
ка ОС Беглеж – кв. Дерманци – кв. Батулци – кв. Калугерово, Етапи: Газопровод 
от ОС Беглеж до кв. Дерманци; Газопровод от кв. Дерманци до кв. Батулци; ОС 
Беглеж

Наименование: Строителство на компостираща инсталация за разделно 
събрани зелени или биоразградими битови отпадъци и на довеждащата инфра-
структура и доставка на технологично оборудване за инсталацията

Наименование: Изграждане на инфраструктура за предотвратяване на 
наводнения, корекция и почистване на речно корито на р. Лазова в гр. Гурково, 
Община Гурково – изграждане на укрепваща подпорна стена

Наименование: Ремонт на ул. „Житница” между ул. „Съвет на Европа” и 
бул. „Овча купел”

Наименование: ,Почистване и укрепване коритото на р. Каменица и из-
граждане на подпорни стени от съществуващ мост 4 до съществуващ мост 
3, II етап: Почистване и укрепване на коритото на река Каменица, изграждане 
на подпорни стени и укрепване на съществуващи подпорни стени: ляв бряг – 
стена 19 – стена 33 (т. 19-т. 39), десен бряг – съществуващи подпорни стени 
с дължина 181 м

Наименование: Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в Община Гур-
ково по две обособени позиции

Наименование: Изграждане на мост, при км. 3+165 на път SZR 2101 /III-
5007/ Николаево – Брестова – Дворище – Жълтопоп, реконструкция на подходите 
към моста, корекция и почистване на речното корито на р. Гарвашница...

Наименование: Изпълнение на СМР - ремонт на сградата на МТБ - Пловдив

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 ВЕТЕРАНИНКСВ

Членовете на Управителния и Контролния  съвет  на Национален клуб на 
строителите ветерани поздравяват своя председател инж. Тодор Топалски 
по случай рождения му ден.

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН!

09.02.2019 г.

Възложител: Представляващият Булгар-
трансгаз ЕАД - изпълнителен директор
Oсн. предмет: 45231220
Прогнозна стойност: 67 480 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 545
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие:  11/03/2019    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: Централно упра-
вление на „Булгартрансгаз” ЕАД: гр. София, 

бул. „Панчо Владигеров“ №66
Дата: 12/03/2019   Местно време: 14:00 
За контакти: Владислав Петров
Факс: +359 2-9250063
Адрес: бул.  „Панчо Владигеров“ №66
Адрес на възложителя: www.bulgartransgaz.bg
Телефон: +359 2-9396351
E-mail: Vladislav.Petrov@bulgartransgaz.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014
&id=892252&mode=view

Възложител: Община Берковица
Oсн. предмет: 45213280
Прогнозна стойност: 1 810 278.31 лева
Краен срок за изпълнение: Дата: 30/11/2019 
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие:  12/03/2019    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: Общинската адми-
нистрация на Община Берковица
Дата: 13/03/2019    Местно време: 11:00 

За контакти: инж. Анелия Димитрова - ди-
ректор на дирекция ИСТСУИП
Факс: +359 95388405
Адрес: пл.  „Йордан Радичков“ №4
Адрес на възложителя: http://www.berkovitsa.
bg/
Телефон: +359 95389
E-mail: ob@berkovitsa.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=892241&mode=view

Възложител: Община Гурково
Oсн. предмет: 45262620
Прогнозна стойност: 1 208 436.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 240
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие:  11/03/2019    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: заседателна зала 
в сградата на Общинска администрация - 
Гурково, гр. Гурково, бул.  „Княз Александър 

Батенберг“ №3
Дата: 12/03/2019    Местно време: 11:00 
За контакти: Доника Куртева
Факс: +359 43312884
Адрес: бул.  „Княз Александър Батенберг“ №3
Адрес на възложителя: http://www.obshtina-
gurkovo.com/
Телефон: +359 43312260
E-mail: gurkovo_obs@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=892198&mode=view

Възложител: Метрополитен ЕАД
Oсн. предмет: 45233120
Прогнозна стойност: 1 200 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 4
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие:  14/03/2019    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: „Метрополитен” 
ЕАД, гр. София, ул. „Княз Борис I” №121, засе-
дателна зала

Дата: 15/03/2019    Местно време: 10:00 
За контакти: инж. И. Илиева, инж. Кр. Ге-
оргиева
Факс: +359 29877892
Адрес: ул.  „Княз Борис I“ №121
Адрес на възложителя: 
http://www.metropolitan.bg
Телефон: +359 29212722/ +359 29212034
E-mail: tenders@metropolitan.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=892145&mode=view

Възложител: Община Угърчин
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 072 193.12 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие:  01/03/2019    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: В сградата на 
Община Угърчин, етаж втори, заседателна 
зала на Общински съвет, пл. „Свобода” №1, 
гр. Угърчин

Дата: 05/03/2019    Местно време: 10:30 
За контакти: Мария Динова - заместник-
кмет
Факс: +359 69312014
Адрес: пл. „Свобода“ №1
Адрес на възложителя: http://%20www.
ugarchin.bg
Телефон: +359 69312121
E-mail: obshtina@ugarchin.com

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=892194&mode=view

Възложител: Многопрофилна транспортна 
болница - Пловдив
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 950 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 8
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие:  05/03/2019    Местно време: 
16:30 
Отваряне на офертите: МТБ - Пловдив, ул.  
„Колхида“ - продължение, рапортна зала, 1 

етаж, бл. Б
Дата: 06/03/2019    Местно време: 10:00 
За контакти: инж. Н. Василева
Факс: +359 32674659
Адрес: ул.  „Колхида“ - продължение
Адрес на възложителя: www.mtb-plovdiv.com
Телефон: +359 32277607
E-mail: zop@mtb-plovdiv.com

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=892085&mode=view

Възложител: Община Гурково
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 803 562.50 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 90
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие:  05/03/2019    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: заседателна зала 
в сградата на Общинска администрация - 
Гурково.

Дата: 06/03/2019    Местно време: 11:00 
За контакти: Доника Куртева
Факс: +359 43312884
Адрес: бул.  „Княз Александър Батенберг“ №3
Адрес на възложителя: http://www.obshtina-
gurkovo.com/
Телефон: +359 43312260
E-mail: gurkovo_obs@abv.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=892193&mode=view

Възложител: Община Гурково
Oсн. предмет: 45221110
Прогнозна стойност: 657 654.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие:  11/03/2019    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: заседателната зала 
на Общинска администрация - Гурково, гр. Гур-
ково, бул. „Княз Александър Батенберг“ №3

Дата: 12/03/2019   Местно време: 14:00 
За контакти: Доника Куртева
Факс: +359 43312884
Адрес: бул.  „Княз Александър Батенберг“ №3
Адрес на възложителя: http://www.obshtina-
gurkovo.com/
Телефон: +359 43312260
E-mail: gurkovo_obs@abv.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=892201&mode=view

Управителният съвет на Камарата на архитектите в България  (КАБ) на 
основание чл. 17, ал. 3, чл. 18, ал. 1 и чл. 20, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 5 от ЗКАИИП 

във връзка с чл. 29, ал. 3 от Устава на КАБ свиква 
Осемнадесето извънредно Общо събрание 

на 9 март 2019 г. в зала „Витоша“,  „Интер Експо Център”, гр. София, 
с начален час 10.00 часа на 9.03.2019 г. при следния дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД

ОСЕМНАДЕСЕТО ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КАБ
9 март  2019 г. в  зала „Витоша“, „Интер Експо Център”, гр. София,

от  10.00 часа на 9.03.2019 г.

1. Избор на Председател и членове на Комисията по дисциплинарно про-
изводство на КАБ с мандат от три години; Проект за решение: ОС на КАБ 
избира Председател и членове на КДП с мандат от три години.

2. Приемане на изменения и допълнения в Методиката на КАБ за опре-
деляне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски 
услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране; 
Проект за решение: ОС на КАБ приема изменения и допълнения в Методика-
та на КАБ за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне 
на проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционно-
то проектиране. 

3. Приемане на изменения и допълнения в Устава на КАБ; Проект за ре-
шение: ОС на КАБ приема изменения и допълнения в Устава на КАБ.  

При липса на кворум към началния час 10.00 часа на  9 март 2019 г. Об-
щото събрание ще започне в 11.00 часа на 9 март 2019 г.



24 ИНТЕРИОРÑòðîèòåë петък, 8 февруари 2019

Елица Илчева

В началото на всяка го-
дина водещите световни 
издания за интериор изби-
рат най-добрия дизайнер. 
Оценяват се достойн-
ствата на различни тво-
рци като цяло, но се об-
ръща специално внимание 
и на дейността им през 
изминалия сезон. 

Вече ви разказахме за 
младия Себастиан Херк-
нер (Sebastian Herkner) 
от Германия, предпоче-
тен за каталога на Па-
рижката изложба Maison 
& Objet, която се проведе 
от 18 до 22 януари. Според 
специализираното нем-
ско списание Architektur & 
Wohnen (A&W) дизайнерът 
на 2019 г. е японецът Оки 
Сато и неговото сту-
дио Nendo, а изборът на 
британското издание на 
Wallpaper е французинът 
Пиер Йованович (Pierre 
Yovanovitch). 

Оки Сато е роден през 
1977 г. в Торонто, изучава 
архитектура в Япония. Ко-
гато през 2002 г. създава 
своя дизайнерска рабо-
тилница в Токио, малцина 
могат да предскажат ка-
къв зашеметяващ успех 
му предстои. От A&W ко-
ментират, че той черпи 
вдъхновение от японския 
стил, създавайки свой 
собствен, съответстващ 
на днешното време. През 
2012 г. и 2015 г. редакци-
ята на британското спи-
сание Wallpaper определя 
Оки Сато за дизайнер на 
годината.

 Сато споделя, че с 
творбите си се стреми да 
улови момента „УАУ”, защо-
то той обогатява живота 
ни с различни впечатле-
ния. Разнообразието му 
от проекти е впечатлява-
що. Мебелите „Акварел“ за 
Фридман Бенда предста-
вляват серия от 18 пред-
мета, сякаш изработени 
от хартия и боядисани с 
акварел. Елегантният дър-
вен стол №01 е резултат 
от сътрудничеството на 
Сато с великия датски 
производител на мебели 
Fritz Hansen. „Енергичният 
процес на разработване на 
този продукт се превърна 
в един от най-значимите 
моменти от моята 15-го-
дишна дизайнерска карие-
ра”, заявява дизайнерът по 
повод сътрудничеството 
с марката. 

За най-старата париж-
ка порцеланова компания 
– Sèvres, Оки пък създава 
колекцията от маси Hasu 
с керамични плотове във 
формата на лотосови лис-
та и декоративни цветя, 
за които използва дръж-
ки от чаши, които преди 
това са произвеждани от 
марката. 

Сред интериорните 
проекти, които списание 
Architektur & Wohnen спо-
менава, е този за рекон-

струкция на магазина на 
Shiseido the Store – най-го-
лямата козметична ком-
пания в Япония. Основна-
та идея на интериора е 
да се сравни процесът на 
завършване на помещения-
та с етапите на нанасяне 
на грим – от изравняване 
на повърхността с грунд 
(крем за лице) до нанасяне 
на декоративни материа-
ли (козметика). 

Тази година Оки Сато 
вече демонстрира колек-
ция Melt – мебели от раз-
топено стъкло, създадени 
за италианската марка 
WonderGlass. Според Сато 
неговото творение е вдъ-
хновено от венециански-

те работилници, в които 
стъклото се топи в пещи, 
и от изкуството на май-
сторите там. 

Според британско-
то издание на Wallpaper 
творчеството на Пиер 

Йованович значително се 
различава от всичко, кое-
то е направено от други-
те дизайнери днес. Затова 
той е наречен виртуоз. В 
портфолиото на студио-
то, основано от него през 
2001 г., има много архи-
тектурни и интериорни 
проекти. Но редакцията 
на списание Wallpaper смя-
та, че е по-добре Йовано-
вич да бъде описан като 

майстор на форма, ма-
териал и пространство. 
Французинът със сръбска 
фамилия започва кариера-
та си в света на модата 
през 1990 г., като работи 
8 години с Пиер Карден. 
През 2001 г. се захваща 
с вътрешно обзавеждане 
и отваря своето студио 
в Париж. Оттогава до 
днес той сам проектира 
мебели за интериорните 
идеи, с които се захваща. 
Специален успех му носи 
мебелната линия Oops, 
представена през 2017 г. 
в нюйоркската галерия на 
R & Company. Тази колекция 
показва професионалната 
харизма на Пиер и ведна-

га печели признанието на 
експертите и любовта 
на клиентите. Колекция-
та включва 24 артикула. 
Моделите се отличават 
с гладки форми, изискана 
комбинация от материали 

– грубо дърво с естестве-
ни материи с изразителна 
текстура, и най-важно-
то – с игрив подтекст. 
Пиер дава смешни имена 
на всички теми. Сред тях 
са столовете Monsieur 

Oops и Madame Oops, ня-
колко лампи – „Джеймс” и 
„Марш” – в чест на геро-
ите от комедията Mars 
Аttacks! Колекцията включ-
ва и създадените по-рано 
кресла Papa Bear и Baby 
Bear. Wallpaper споменава, 
че Пиер е автор на мно-
го частни и обществени 
интериори, включително 
бутик Christian Louboutin и 
хотел Marignan в центъра 
на Париж. Работил е по 
винарни в долината Дуро, 
в курортите Мерибел и 
Зермат, както и в част-
ни резиденции в Париж, 
Москва, Лос Анджелис, Тел 
Авив и Лондон – дизайнер-
ският талант е търсен 
навсякъде.

Историята е продъл-
жена през 2018 г. в Тулон, 
на Фестивала за вътреш-

на архитектура, където 
дизайнерът представя 
филма „Еротоманията на 
Mademoiselle Oops“, който 
разказва за измисления 
собственик на мебели от 
колекцията Oops и за та-
ланта на Йованович. 

Както споменахме, 
според експертите успе-
хът на Йованович се дъл-
жи на това, че работата 
му не прилича на тази на 
други дизайнери. Той е ед-
новременно смел и ексцен-
тричен, строг и забавен. 
За успеха му значение има 
и това, че съчетава та-
ланта си с уменията на 
много занаятчии, с които 
работи в тясно сътрудни-
чество. 

Пиер Йованович е представен от Wallpaper като един от 

най-интригуващите дизайнери на нашето време

Квартирата на дизайнера в Париж 

Madame Oops и Monsieur Oops Креслата Papa Bear и Baby Bear

Акварелна колекция за Фридман Бенда

Интериорът на магазина Shiseido 

Колекция от маси за Sèvres
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Сградата 
е с площ от 
364 кв. м

Страницата 
подготви
Емил Христов

Тухлена къща в Полша, по-
строена от рециклирани ма-
териали, е номинирана за на-
градата на Европейския съюз 
– Mies van der Rohe 2019. Пол-
ската фирма Biuro Toprojekt 
е  проектирала жилището, 
наречено „Червената къща“. 
Сградата отдава почит на 
пейзажа и историята на Rudy 
Wielkie, регион в Горна Силезия, 
известен със своята тухлена 
архитектура. Една от специ-
фиките на постройката е, че 
стените й са изградени от 
ръчно сортирани отпадъчни 
тухли, произхождащи от близ-
ки заводи.

Авторите на проекта спо-
делят, че екологично чистите 

принципи ръководят дизайна 
на „Червената къща“. Прос-
торната сграда е с площ от 
364 кв. м и е изградена на поля-
на близо до гора. Гледките към 
природата се разкриват през 

високи прозорци. Поставен е и 
зелен покрив, който съчетава 
сградата с пейзажа. За разли-
ка от традиционното тухле-
но строителство „Червената 
къща“ възприема по-текстура-
лен подход към своите стени, 
вдъхновени от chiaroscuro – 
арт термин, описващ контра-
ста между светло и тъмно. 

„Използвана е вариация на 
омрежване. Чрез пълното пре-
махване на една и съща двойка 
тухли се създава ажурна сте-
на, като се прикриват отво-
рите на прозорците, които 
могат да разрушат чистата 
структура на фасадата“, спо-
делят авторите на проекта. 

Приблизително квадратна, 
„Червената къща“ е достъпна 

през външен тухлен двор. Вход-
ното фоайе се отваря до стъл-
бище, което води до малък горен 
етаж, както и до L-образна от-
ворена всекидневна, трапезария 
и кухня. Главната спалня се на-
мира на юг от жилищните зони. 
Голям открит вътрешен двор се 
свързва безпроблемно с жилищ-
ните помещения чрез плъзгащи 
се стъклени врати.

В Лагос, Нигерия, един от най-
бързо развиващите се градове в 
света, е предложен иновативен 
проект за намаляване на отпадъ-
ците и предоставяне на градски 
зелени площи върху неизползваемо 
депо. Инициативата,озаглавена 
„Бамбуков стадион“, е победител 
в конкурса „Отпадъци: многоцеле-
ви стадион“. Устойчивият проект 
изследва превръщането на изо-
ставените зони в бамбукова гора, 
която ще осигури и суровина за изграж-
дане на игрище и място за събиране на 
общността. Доскоро Лагос е управлявал 
отпадъците чрез преместването им на 
депото Olusosun, открито през 1992 г. 
Въпреки това поради бързото нараства-
не на населението сметището е затво-
рено за реконструирането му в общест-
вен парк. 

Победителите в конкурса са пред-
ставили дизайна на Bamboo Stadium, кой-
то е съвкупност от многофункционални 
и адаптивни модулни структури, които 
могат да обслужват жилища и обществе-
ни съоръжения, като пазар, училище, кино, 
спортни игрища, магазини, ресторанти и 
работилници. Затова стадионът не само 

ще служи като платформа за местни и 
международни футболни мачове, но може 
да се използва и целогодишно за други 
цели.

„Ние предлагаме еволюционна систе-
ма, която светът не е виждал до този 
момент“, обясняват дизайнерите. „Бамбу-
кът, отглеждан на целия обект, ще стане 
доминиращ строителен материал, прео-
бразуван в стандартизирани арки, които 
ще носят платформите и покривните 
конструкции между дворовете и мосто-
вете. Изграждането става възможно на 
място, предлагайки гъвкавост за промя-
на на формата в кратък срок. Проектът 
може да намали въглеродните емисии и 
топлинното отделяне. 

Kudadoo Maldives Private Resort е проекти-
ран от базираната в Ню Йорк архитектурна 
фирма Yuji Yamasaki Architecture (YAA) и пред-
ставлява екотуристически комплекс, захран-
ван изцяло от слънчевата енергия. Перлата 
там е The Retreat, двуетажен развлекателен 
център, покрит от слънчеви фотоволтаични 
панели.

Разположен на частен остров, Kudadoo 
Maldives предлага 15 просторни жилища, ва-
риращи от една до две спални. Всяко поме-
щение е с площ над 300 кв. м, отваря се към 
басейн с площ 44 кв. м и има изглед към оке-
ана. Гостите могат да се възползват и от 
частен иконом, изискано ръчно изработени 
мебели и модерни осветителни тела, вклю-
чително телевизор и звукова система.

Устойчивостта е водеща при дизай-
нерските решения на архитектите, които 

минимизират въздействието върху околна-
та среда, където е възможно. Курортът е 
изграден главно от екологосъобразни мате-
риали, като дървен материал от сертифици-
рани гори в Канада, Нова Зеландия и Индоне-
зия. Потреблението на енергия се намалява 
благодарение на ефективните охладителни 
системи, напълно автоматизираните свет-
лини и пасивните конструктивни характе-
ристики, които насърчават напречната 
вентилация.

Лондонското летище „Хийтроу“ 
ще изпробва множество камери 
с ултрависока разделителна спо-
собност, за да определя по-точно 
кога пистите му са свободни. Ако 
опитите са успешни, системата 
първоначално ще бъде развита, ко-
гато 87-метровата контролна кула 
на най-голямото летище в Европа е 
обвита в облаци. При подобна ситу-
ация ръководителите на въздушно-
то движение разчитат на показа-
нията на радарите, за да определят 
положението на самолетите. Това 
изисква по-дълги интервали между полети-
те, заради което се губят по 9 приземява-
ния на час, или 20% от обичайния общ брой. 
Изгледът от камерите ще бъде обработ-
ван от платформа за изкуствен интелект 
на канадската Searidge Technologies, която 
ще разяснява изображенията и ще разкрие 
на ръководителите кога конкретен само-
лет е освободил пистата, за да разрешат 
на следващия полет да се приземи.

Доставчикът на услуги за въздушния 
трафик NAT ще проведе проучване на пове-
че от 50 000 кацащи самолети през март и 
ще представи резултатите пред британ-

ския Орган по гражданска авиация, като 
се очаква новата система да заработи 
още през тази година. Същата техноло-
гия може да контролира и третата писта, 
струваща 22 млрд. долара, която трябва 
да бъде отворена за полети до 2025 г., из-
ключвайки необходимостта от изграждане 
на нова контролна кула. По-малкото лети-
ще „Лондон сити“ премахва изцяло кулата 
си, заменяйки я с пилон с камери за увелича-
ване на мащаба. Това позволява полетите 
да бъдат управлявани от контролния цен-
тър в Суаник, който се намира на почти 
130 км разстояние.

Нов, още по-голям адронен колайдер 
планира да създаде Европейската орга-
низация за ядрени изследвания – ЦЕРН. 
Цената на суперсъоръжението се очаква 
да достигне 9 млрд. евро. 

Изграждането на големия ускорител 
на частици започна през 2001 г. и беше 
открит 7 години по-късно. Той е разполо-
жен на стотина метра под земята в ба-
зата на ЦЕРН близо до Женева. Дължина-
та на окръжността му е 27 км, а четири 
детектора улавят образуваните частици 
при сблъсъка на протонни лъчи. Новият 
колайдер, който ще наследи сегашния, се 
предвижда да бъде три пъти по-голям, а 
с него отново ще оперират специалисти 
от Института за ядрени изследвания и 
ядрена енергетика към БАН. Работното 
наименование на съоръжението е „Бъдещ 
кръгов колайдер”. Той ще даде нови въз-

можности за изследване на тъмната ма-
терия в междузвездното пространство и 
ще търси отговор на въпроса защо Все-
лената продължава да се разширява.

„Ще бъде разположен в тунел, който 
е дълъг100 км. Той ще минава под Женев-
ското езеро, под града, както и частично 
през територията на Франция”, посочва 
проф. д.ф.н. Леандър Литов.

Възможно е и милиардерът Илън Мъск 
да инвестира в „Бъдещия ускорител”. 
Очак ванията са съоръжението да зара-
боти през 2040 г.
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„Еструна – Аркан-
хел и Нови български 
гласове” с диригент 
Георги  Петков ще 
представи програма-
та Al Este del cante на 
31 март в зала 1 на 
НДК. Вече с 30 кон-
цертни изпълнения 
на най-престижните 
фестивали в Испания 
и два пъти в България, 
гледани от 40 000 души 
и носители на награда 
„Латино Грами”, изпъл-
нителите се завръщат 
у нас с нов репертоар и 
с още по-силен емоцио-
нален заряд.

Всъщност „Еструна“ е единстве-
ният в света сценичен проект, съ-
четаващ фламенко група и български 
народен хор, с програма, в която има 
оригинална музика и интерпретации 
на традиционни песни от България 
и Испания. Замислен през 2012 г. в 
София от продуцентите от „Джаз 
Плюс“ и испанския певец Арканхел, 
проектът привлича диригента Геор-

ги Петков, който специално за целта 
сформира хор – „Нови български гла-
сове Еструна“. Репертоарът обхва-
ща добре познати песни от страни-
те, както и оригинални композиции 
на изпълнителите. Арканхел, един от 
водещите гласове във фламенкото, и 
момичетата от хора, заедно с вели-
колепните музиканти Дани де Морон 
(Испания, фламенко китара), Рикардо 

Морено (Испания, китара), Хосе Ма-
нуел Посада „Eл Попо“ (Испания, кон-
трабас) и Агустин Диасера (Испания, 
перкусия), събират традиционни ме-
лодии от двата края на Средиземно-
морието в уникална смес.

Билети за концерта им в София 
може да намерите в разпространи-
телската мрежа на Eventim на цени 
от 30 до 60 лв.

25 юни 2009 г., Оукланд, Калифорния. За баскет-
болния клуб от Западната конфедерация „Голдън 
Стейт Уориърс” предстои една от най-важните 
стъпки в историята, тъй като на тази дата под 
номер 7 в драфта на Националната баскетбол-
на асоциация (НБА) влиза едно дребничко момче 
с детско лице от колежа „Дейвидсън”. Този избор 
поставя незаличимия си отпечатък в историята 
не само на „Воините”, но и на баскетбола въобще, 
защото едва в рамките на няколко години именно 
това момче ще донесе световна слава на тима и 
ще спечели титлата за „Уориърс”. 

Биографичната книга ни запознава отблизо с 
пътя към успеха на голямата звезда на НБА. За 
Стеф Къри, известен още като „Убиеца с бебешко 
лице“, за широката му победоносна усмивка и за 
несломимия му дух, който го води към победата 
мач след мач и днес, разказва спортният журна-
лист Маркъс Томпсън.

Още като дете Къри прекарва голяма част от 
времето си на игрището, съревновавайки се с про-
фесионални баскетболисти от НБА – приятели и 
съотборници на баща му Дел Къри, играл за „Кли-
влънт Кавалиърс”, „Шарлът Хорнетс”, „Торонто 
Раптърс” и др. Уменията на Стеф Къри изпъкват 
всеки път, когато вземе топката в ръце, а при-
съствието му на терена е повече от осезаемо. 
Само че той е по-дребен от другите в този спорт 
– миниатюрен играч в свят на гиганти. Затова 
не са много тези, които през 2009 г. застават 
зад Стеф Къри, вярвайки, че един ден той ще се 
превърне във властелин на терена. Много скоро 
той доказва на всички, че е роден за баскетболни 
успехи, превръщайки се в жива легенда на НБА.

От биографичната книга разбираме защо 
Къри започва всеки нов сезон с легендарния на-
слов „Искам повече!“. С психиката на победител 
и с майсторската стрелба от тройката Стеф 
вече години завладява нови върхове и кара стоти-
ци хиляди малчугани да мечтаят да станат като 
него. Няколко поредни години фланелката на Къри 
с номер 30 е най-продаваният баскетболен екип в 
света – още едно доказателство, че спортистът 
отдавна е извоювал мястото си сред най-добрите 
в световния баскетбол.

Авторът на биографията Маркъс Томпсън е 
израснал в Оукланд, Калифорния. Освен спортен 
журналист и автор на „Златният Стеф Къри”, той 
има зад гърба си и книга, посветена на друга звез-
да на „Голдън Стейт Уориърс“ – Кевин Дюрант. 

Стийв Хакет ще свири 
в зала 1 на НДК на 31 май. 
Водещият китарист на ле-
гендарната британска рок 
банда Genesis е част и от 
оригиналния й състав, на-
ред с Питър Гейбриъл, Фил 
Колинс, Тони Банкс и Майк 
Ръдърфорд. Групата е сред 
30-те най-продавани на 
всички времена. Има над 
150 млн. реализирани копия 
на свои албуми и е носител 
на едни от най-престиж-
ните музикални награди.

Стийв Хакет е из-
ключително иновативен 
музикант и композитор. 
В творчеството си той 
умело съчетава елементи 
от различни жанрове като 
блус, фолклор и джаз. Соло-

вата му кариера процъф-
тява в средата на 80-те 
години не само с хитове 
като Cell 151, но и с учас-
тието му в супергрупата 
GTR, в която заедно със 

Стийв Хауи, Джонатан Му-
вър, Фил Сполдинг и Макс 
Бейкън покоряват Америка 
и стават изключително 
популярни. След това Ха-
кет работи заедно с реди-

ца големи музиканти като 
Бони Тейлър, Джон Уетън 
и Брайън Мей и създава 
хитовия си албум Genesis 
Revisited. 

Ту р н е т о  G e n e s i s 
Revisited 2019 стартира 
през април, а в края на май 
ще мине и през България. 
Родните фенове ще имат 
изключителната възмож-
ност да чуят на живо едни 
от най-големите хитове 
на Genesis, както и песни 
от соловите албуми на 
Стийв Хакет.

Билетите  за  шоу -
то са на цени между 50 
и 100 лв., като могат да 
бъдат намерени в разпро-
странителската мрежа на 
Eventim.

Оливия Колман е качила 16 кг, за да се превъплъти в ролята 
на кралица Анна. Филмът е заснет почти изцяло с естествена 
светлина. Осветителната техника е била в готовност, но е 
използвана съвсем малко поради необичайно високите темпе-
ратури по време на снимките.  

По-голямата част от костюмите и перуките са направени 
от подръчни материали. Тъй като бюджетът е бил много огра-
ничен, наемането им не е било опция. Затова дрехи и перуки са 
били преправяни и използвани в други сцени.

Някои от филмите, които са вдъхновили гръцкия режисьор 
Йоргос Лантимос за „Фаворитката“, са Possession (1981), 
Cremator (1969), Cries & Whispers (1972), Amadeus (1984) и The 
Draughtsman's Contract (1982).

Актьорският състав на филма включва две носителки на 
„Оскар“ – Ема Стоун и Рейчъл Уайз.

Героите във филма ядат омар и еленско месо, което е пре-
пратка към двете предишни ленти на режисьора – „Омарът“ и 
„Убийството на свещения елен“.

Историята във филма, напи-
сана от Дебора Дейвис и Тони 
Макнамара, разказва за поли-
тическите машинации по вре-
мето на кралица Анна Стюарт. 
Действието се развива в края 
на XVII и началото на XVIII век.

Сюжетът, който бегло се ос-
новава на действителни факти, 
e посветен на управлението на 
Анна – последната представи-
телка на династията на Стю-
артите на английския престол. 
Запознаваме се с придворната 
дама Абигейл, чиято цел е да се 

превърне във фаворитка на крали-
цата. За да се добере до специ-
ално положение в кралския двор, 

тя трябва да се конфронтира със 
собствената си братовчедка – 
лейди Сара.

Носителите на „Латино Грами“ се завръщат в България с 
новата си програма
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Светослав Загорски

В света има малко 
дестинации, които са по-
пулярни с индустрията си, 
превърнала се с годините 
в туристическа атракция. 
Такъв пример за България е 
Перник, където можете да 
посетите изключително 
интересната експозиция 
на Музея по минно дело, а 
сградата на Минната ди-
рекция е впечатляваща. 

Ако се интересувате 
от подобни дестинации, 
но в значително по-голе-
ми размери, то можете да 
отидете до Банска Щявни-
ца в Словакия. Древният 
миньорски град, който няко-
га е бил богат на сребро и 
злато, има удивително кул-
турно наследство. Тук ще 
научите странни истории 
за мини със забравени тай-
ни. Ще видите и красиви 
хълмове, както и прекрасна 
ренесансова архитектура. 

Поради историческата 
си стойност през 1993 г. 
Банска Щявница и околно-
стите са обявени за обект 
на световното културно и 
природно наследство от 
ЮНЕСКО. Градът се на-
мира в Банскобистришкия 
край на Южна Словакия. 
Няма точни данни кога е 
създаден, но се знае, че е 
не по-късно от 1238 г. Из-
никването му е свързано с 
богатите залежи на полез-
ни изкопаеми, сред които 
златна и сребърна руда. 
Примамени от находищата 
в селището, много хора се 
заселили тук и то посте-
пенно се развило, като още 
през втората половина на 
XII век се превърнало в ожи-
вено място. 

Една от легендите гласи,

че преди много време 
местен овчар пасял стадо-
то си по хълмовете, къде-
то днес е Банска Щявница. 
Изведнъж от земята се 
показали два саламандъра. 
Гърбът на единия блестял 
в злато, а на другия – в 

сребро. Като го видели, те 
бързо се скрили под един 
камък. Овчарят повдигнал 
камъка и така намерил пър-
вото самородно находище 
в областта. Вследствие 
на тази легенда саламанд-
рите са включени в стария 
герб на града, който днес 
вече е променен. Всяка 
година в Банска Щявница 
се провежда традиционен 
фестивал, при който на-
чело на парада върви един 
овчар със саламандър в ръ-
цете си. 

Според историческите 
източници още през 1217 г. 
крал Андрей Втори Унгар-
ски получава около 75 кг 
сребро от новообразувало-
то се градче. Добивът се 
превърнал в основен поми-
нък на населението, а през 
1740 г. от земите на днеш-
на Банска Щявница са из-
вадени рекордните 600 кг 
злато и 23 тона сребро.

Благодарение на при-
родните ресурси, както и 
на доброто управление и 
организация, Банска Щяв-
ница се превръща в център 
на миньорството в Евро-
па. Тук е създаден първият 
технически университет 
в света и първото миньор-
ско училище в пределите 
на тогавашното Унгарско 
кралство.

Богатството на Бан-
ска Щявница довело и до 
оформянето на красивия 
му център. Повечето сгра-
ди са смесица от различни 
стилове, като най-много 
се отличава ренесансови-

ят архитектурен модел в 
Стария център. Другата 
забележителност, свър-
зана с Банска Щявница, 
са неравните му терени. 
Заради огромната разлика 
в земните нива често ще 
си помислите, че влизате 
на първия етаж на къща-
та, а се оказва, че сте на 
последния и трябва да сли-
зате надолу. Също така по-
ради голямата денивелация 
покривите на някои къщи се 
оказват на нивото на гра-
дините на други, където хо-
рата връзвали домашните 
си животни за комините на 
чуждите къщи.

Към Стария град води 

портата Пиаска.
Тя е част от крепост-

ната стена и е най-стара-
та от общо трите главни 
порти. На централния пло-
щад, който носи името „Св. 
Троица“, се намира тра-
диционната за бившата 
Австро-унгарска империя 
Чумна колона, както и най-
старата сграда в града – 
параклисът „Св. Михаил“. 
Там е разположена и гале-
рията „Йозеф Колар“, която 
се намира в три рестав-
рирани бюргерски къщи. 
Сградата носи името на 
известния словашки ху-
дожник, който е от Банска 
Щявница. В Стария град 
се намира Романската 
ротонда, която се състои 
от две части – над земята 
има параклис, а под него е 
издълбан коридор. Наблизо 
е църквата „Успение Бо-
городично”. Тя е била на-
ричана от местните жи-
тели „Немската църква”, 
защото се е използвала 
основно от немските бла-
городници. Интересната 
сграда на кметството, 
която датира от XV век, 
се намира в Часовниковата 
кула. Сред чудатостите, 
свързани с Банска Щявни-
ца, няма как да не споме-
нем самата Часовникова 
кула. Само местните хора 
могат да ви кажат колко е 
часът, защото стрелките 
на часовника са разменени 
– малката показва минути-
те, а голямата – часа. 

Голям интерес пред-
ставляват сградите на 

Минната академия,

11 от които са обяве-
ни за архитектурни па-
метници на културата. 
Между тях е адаптирани-
ят оригинален ренесансов 
бюргерски дворец, както и 
няколко здания, специално 
построени през XIX век за 
нуждите на Академията. 
С минното дело е свързан 
Старият замък на Банска 

Щявница, който всъщност 
е първата църква в гра-
да, издигната в началото 
на XIII век като романска 
базилика, впоследствие 
ремонтирана в готически 
стил. В средата на XVI век 
тя се превръща в истинска 
крепост срещу набезите 
на турците. 

В Стария замък е раз-
положен Минният музей, 
който предлага разходка 
на дълбочина 433 м под 
земята и разкрива мно-
го за някогашните мини и 
работата в тях. Замъкът 
разполага с още няколко 
експозиции, включител-
но ковашка работилница, 
затвор и кула за мъчения, 
бивша костница, кръгъл ба-
стион, рицарска зала. 

Друга забележител-
ност е 

Новият замък,

построен в периода 
1564 – 1571 г. като ключов 
момент от защитната 
система на града срещу 
турците. Днес стара тра-
диция е възобновена, като 
стражът в кулата свири 
редовно с тръбата на все-
ки четвърт час. Нарича се 
„жив часовник”. Около Но-
вия замък са били разполо-
жени 21 оръдия, а сега там 
са експонирани оръжия от 
различни периоди. Замъкът 
предлага и забележителна 
панорама към историче-
ския център на града, а на 
кулата му е инсталиран 
телескоп за наблюдение. 
Голям интерес предста-
влява уникалният бароков 
комплекс, построен на 
стръмен склон по инициа-
тива на йезуитски монах в 
средата на XVIII век. 

Интересна забележи-
телност в Банска Щявница 
са и малките изкуствени 
езера, наричани „тайхи”, 
които се намират в бли-
зост до града. Те били 60 
на брой и са служели за це-
лите на мините. Днес се 
използват за разхлада през 
топлите летни месеци.

Най-старата порта - Пиаска

Едно от оръдията на Новия замък

Старият замък

Централният площад с Чумната колона

Красивите улички на града и Евангелистката църква

Входът към Минната галерия

Изглед към Банска Шявница, в центъра е Минната академия
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Превод Радостина Иванова

ACCENTS

Contracts amounting to BGN 1,9 Billion 
are signed under OPIC 2014 – 2020
5 procedures under the Operational Programme are to be launched in 2019

„Within the period from 
starting the implementation of 
the OP „Innovation and Com-
petitiveness 2014 – 2020“ 
(OPIC 2014 – 2020) until 
15.01.2019 the number of the 
signed grant contracts under 
the all 5 priority axes is 2022. 
After the amendments en-
dorsed by the EC at the end 
of 2018, the total budget of 
the Operational Programme 
is approximately BGN 2,6 Bil-
lion, and the amount of already 
contracted funds is BGN 1,9 
Billion. The Managing Author-
ity (MA) achieved a high rate 

of implementation the verifi-
cation of 1222  final reports 
submitted by the beneficiar-
ies on successfully completed 
projects.“ This information was 
announced to „Stroitel“ News-
paper by the Directorate Gen-
eral on European Competitive-
ness Funds at the Ministry of 
Economy, which acts as Man-
aging Authority for OPIC 2014 
– 2020.

Considerable progress has 
also been made in respect to 
the funds paid, which amount 
to BGN 922,7 million, that cor-
responds to  37,1% of the total 

programme budget. The certi-
fied funds amount to BGN 780 
million, or approximately 30% 
of OPIC 2014 – 2020 resource. 
The number of successfully 
completed individual projects 
is 1192, and contracts with on-
going activities are 768.

As of 31 December 2018, 
the launched grant procedures 
cover 83.59% of the opera-
tional programme budget. In 
2019, a total of 5 OPIC 2014-
2020 procedures are going to 
be launched, as follows: 3 are 
for competitive selection pro-
cess directly intended for the 

business, and 2 are for direct 
consignment  with specific 
beneficiaries. According to the 
announced by the MA informa-
tion, the companies from con-
struction sector can apply for 
these procedures: „Stimulating 
the innovation activity of exist-
ing entrepreneurs“ and „Devel-
opment of Innovative Clusters“ 
(when the company is part of 
a similar cluster). Both proce-
dures are within Priority Axis 1 
„Technological Development 
and Innovation“ and are re-
lated to the implementation of 
innovation activities“.

Doncho Barbalov, Deputy Mayor of Finance and Economic Activity, temporary acting 
as deputy mayor responsible also for the Municipality Healthcare Services and the 
Transport and Transport Communications: 

Eng. Hristo Dimitrov, Deputy Chairman of 
the MB of BCC and Chairman of the BCC’s 
Regional Office - Varna:

Eng. Valentin Zelenchenko, Chairman of 
the BCC’s Regional Office – Dobrich:

Eng. Todor Gochev, Executive Director of „GBS-Infrastructure construction“ AD:

The past 2018 year and the new 2019, as seen through 
the eyes of the regional chairpersons of the BCC

The urban-rail development will not stop 
with the opening of the third metrodiameter

Mr. Barbalov, does the So-

fia Municipality already have the 

data on the implementation of the 

budget for the past year, and what 

does it indicate?

The information we have for 
the previous year indicates a 103% 
fulfilment of the plan set. Financial 
form of expression is - BGN 684 
million are foreseen, total of BGN 
709 million are collected. The in-
crease is due to the Real Estate tax, 
where the revenues are BGN 106 
million, as well as the incomes from 
the tax on motor vehicles, of which 
the revenues are BGN 105 million. 
Practically we have 11% over-
fulfilment of the annual plan. With 
reference to the tax on acquisition 
(real estate transfer tax) the amount 
is BGN 122,4 million, and from the 
municipal fees - BGN 366,5 million. 
Considerable is the increase in re-
spect to revenues from the waste 
management fees and from tech-
nical services, which are mainly 
incomes from building permit fees. 
The income from applied sanctions 
is also more than in previous years. 

The metro construction is go-

ing to be the biggest project in 

Sofia again. What will happen in 

2019? Does the Municipality plan 

to implement another project of 

similar scale over the next years?

With launching the third metro-
diameter in 2019 and 2020 devel-
opment of the urban rail will not be 
suspended. On the contrary, the 
Chief architect Zdravko Zdravkov 
and the all municipal administra-
tion are working on new stages of 
metropolitan railway development. 
For that to happen, a long-term 
planning is needed. This year will 
be very prominent and success-
ful. There is going to be an entirely 
new line with innovative train control 

management technology as well as 
modernized compositions. We have 
a contract with the Siemens com-
pany for delivery of 20 metro trains. 
What we have proposed in the 2019 
budget is buying another 10 metro 
trains and thus their number will be 
30. In this way the capacity of the 
new track will be efficiently utilized 
at the time it will be commissioned. 
During the year will be completed 
the section from Vladimir Vazov 
blvd. – Oboriste str. – Central City 
area - NDK – Aleksandrovska hospi-
tal – up to Krasno selo district. Few 
days ago the Mayor Mrs. Fandakova 
has inspected the activities carried 
out at the Metro Station on Bulgaria 
Blvd. The level of implementation 
reaches 90%. The progress is sat-
isfactory, our expectations are that 
the deadlines will be met and the 
new line of urban rail will be op-
erational in autumn. In 2020 the 
remaining 4 metro stations will be 
commissioned. Planning and con-
struction of new stages of the un-
derground railway development lies 
ahead of us.

Eng. Gochev, how do you eval-

uate the prize you received at the 

traditional Ball on the Day of the 

Builder?

Behind each well realised pro-
ject there is a successful team. The 
prize is the formal recognition of 
these people’s work, efforts, quali-
fication and skills. That is why it is 
an honour and a moral satisfaction 
for us to be awarded with the Sil-
ver prize at the annual ranking of 
achieved good results in 2017 within 
the transport infrastructure sector, 
carried out  by BCC .

Which are the most interest-

ing projects the company was in-

volved in?

The most significant are the pro-
jects in the transport sector, both on 
the republican road network, and in 
the city of Sofia, and particularly the 
projects of complex type, like for 
instance the implemented comple-

mentary design and new construc-
tion works at Lot 1 – Struma Motor-
way, as well as the engineering of 
Lot 2 and Lot 3.3., the reconstruction 
and rehabilitation of large structures, 
such as those at Hemus Motorway 
– Bebresh Viaduct, Eleshnitsa Via-
duct, Vitinya Tunnel, reconstruction 
and rehabilitation of two sections of 
the southern arc of the Sofia Ring 
Road, of the trestle on Brussels Blvd, 

of a number of crossings along the 
Peyo K. Yavorov Blvd. Undoubtedly 
interesting are the works we carried 
out on the landing-strips and the ac-
cess roads of several airports – So-
fia, Plovdiv and Burgas.

As regarding the public works 
sector I would like to mention the 
construction of Plovdivtsi dam and 
its potable water treatment plant 
(PWTP), with provided by the World 
Bank funding. Here we applied an in-
novative technology - asphaltic con-
crete core walls of earth dam. New 
construction works, reconstruction 
and rehabilitation of water supply 
and sewerage network we realised 
in Hisarya, Rakovski, Montana, and 
in Pomorie we have implemented the 
investment project as contractors. In 
Gotse Delchev we have built a solid 
household waste landfill.

The activities under the „Imple-
mentation of integrated urban re-
generation and development plans 
2014 - 2020 – Varna“ procedure  
under Priority Axis 1 „Sustainable 
and Integrated Urban Develop-
ment" of OP „Regions in Growth 
2014 - 2020“ continue during the 
current 2019 year. It is expected 
that the work on all infrastructure 
projects in the city to be fully com-
pleted, including the reconstruction 
of many street connections, road 

facilities, works for rehabilitation and accessibility of the urban envi-
ronment. There are also 12 projects envisaged for major renovation 
and energy efficiency improvement of buildings of Varna schools, 
kindergartens and 2 vocational high schools. The construction of the 
new sewage treatment plant of „Golden Sands“ resort will continue, 
that  will solve the wastewater problem of the resort complex and the 
villa area located north of Varna. 

2018, as regards to the 
regional territory, could be de-
scribed as an year with rapid 
increase of construction and 
repair works’ volume. Undisput-
able is the fact that the Dobrich 
water cycle project is the the 
biggest one, but across the ter-
ritory of all municipalities con-
struction works have been also 
carried out under the National Energy Renovation Program of multi-
family residential buildings, on streets, at sites, etc. A large repair was 
carried out along the road Dobrich – Varna. There is also a growth in 
housing buildings construction.

In 2019 we expect another growth in construction and repair works 
execution, mainly in relation to the Operational programmes imple-
mentation.

Work of BCC’s RO – Dobrich is traditionally oriented towards con-
nection with members, informing them about the changes in legisla-
tion and regulatory documents, interactions with institutions aimed to 
restrict, as far as it is possible, the persons and companies, working 
in the grey sector, as well as promotion of the BCC’s activites and to 
attract new members. 

I wish you all a good health and successful 2019 year!

It is expected that in 2019 the 
work on all infrastructure projects 
in our city will be completed

„GBS-Infrastructure construction” AD is a reliable 
and correct participant at the construction market

There is a growth in 
housing construction works
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Водачът в схемата Карен Ха-
чанов изненадващо отпадна във 
втория кръг на турнира по те-
нис от сериите АТP 250 в София 
с награден фонд 524 340 евро. 
Руснакът, който е номер 11 в 
световната ранглиста, загуби в 
първия си двубой от надпревара-
та в „Арена Армеец” от италиа-
неца Матео Беретини със 7:6(6), 
3:6, 4:6 след 2:10 часа игра.

Хачанов започна отлично 
мача и с ранен пробив поведе 
с 4:1. След това обаче допусна 
доста непредизвикани грешки и 
в деветия гейм загуби подаване-
то си, след което Беретини из-
равни - 5:5. Двамата взеха след-
ващите си подавания и така се 
стигна до тайбрек, който Хача-

нов успя да спечели драматично 
с 8:6 точки.

Италианецът продължи до-
брата си игра и във втория сет, 
а един пробив в шестия гейм му 
беше достатъчен, за да спечели 
частта и да изравни. В решава-
щия трети сет Беретини отно-

во стигна до ранен пробив и до 
края успя да удържи преднина-
та си, приключвайки двубоя при 
втория си мачбол. Беретини ще 
играе на четвъртфиналите сре-
щу победителя от двубоя между 
Фернандо Вердаско (Испания) и 
Мариус Копил (Румъния).

Стан Вавринка изрази своята призна-
телност към публиката в София, която го 
подкрепяше мощно за втора поредна година 
на турнира в зала „Арена Армеец”. Бившият 
номер 3 в света достигна до полуфиналите 
при дебюта си през миналия сезон, но сега 
отпадна след загуба с 6:3, 6:7(5), 4:6 от 
действащия вицешампион Мариус Копил.

„Беше много труден мач. Играх добре през първия сет. Във 
втория имах няколко шанса, но Мариус започна да сервира все 
по-добре, аз допуснах няколко грешки и се стигна до изравняване 
след тайбрек. Поради същите причини загубих и третия сет. В 
такива тежки мачове има моменти, заради които можеш да спе-
челиш или да загубиш. Трябва да се бориш и да не се предаваш. 
Но понякога не се получава. Това не беше моята вечер. Разбира 
се, че съм ядосан, но трябва да си извадя поуките и да продължа 
напред”, заяви Вавринка.

„Атмосферата в София отново беше невероятна, хората 
скандираха името ми, получих голяма подкрепа, както и при пър-
вото ми участие миналата година. Благодаря на всички, бъл-
гарската публика наистина е страхотна. С удоволствие бих се 
върнал в София догодина”, каза още швейцарецът, който има 
три титли от Големия шлем в кариерата си.

Шампионът от 2016 г. и 
номер 4 в схемата Роберто 
Баутиста Агут (Испания) се 
класира за четвъртфиналите 
на турнира по тенис от сери-

ите АТP 250 в София. В първия 
си мач от надпреварата испа-
нецът победи Матю Ебдън (Ав-
стралия) с 3:6, 6:3, 6:2 за 1:50 
часа.

Австралиецът започна с 
ранен пробив и поведе с 3:0, но 
Агут успя да изравни. Ебдън 
стигна до нов пробив в осмия 
гейм и при свой сервис приклю-
чи първия сет. Испанецът по-
добри играта си в следващата 

част. Той взе подаването на 
съперника си за 5:3 и без про-
блеми изравни резултата. В 
третия сет Агут доминираше, 
поведе с 5:1 след два пробива и 
спокойно приключи двубоя.

На четвъртфиналите Ро-
берто Баутиста Агут ще 
играе срещу победителя от 
двубоя между Яник Маден 
(Германия) и Мартон Фучович 
(Унгария).

Бившият номер 7 в светов-
ната ранглиста Фернандо Вер-
даско (Испания) сложи край на 
победната серия на българина 
Александър Лазаров и се класи-
ра за втория кръг на турнира 
по тенис в София. Шестият в 
схемата левичарят Вердаско 
пласира 7 аса и победи квали-
фиканта Лазаров с 6:2, 6:1 за 
51 минути.

Опитният 35-годишен мад-
ридчанин, който има 15 титли 
от тура на АТP (7 на сингъл и 
8 на двойки), взе аванс от 3:0 
гейма след само 7 минути на 
корта срещу видимо притес-
нения Лазаров. Постепенно 

шампионът на България на 
открито се поуспокои и успя 
да спечели следващите си две 
подавания, като в седмия гейм 
дори достигна до една въз-
можност да си върне пробива. 

Вердаско удържа пода-
ването си и веднага 
след това направи нов 
брейк, с което взе пър-
вия сет.

Във втората част 
испанецът, 26-и в све-
та в момента, отно-
во поведе с 3:0 и до 
края нямаше проблеми. 
21-годишният Лазаров 
напуска турнира с 12 

точки за ранглистата на АТP и 
с 5285 евро след двете си побе-
ди в квалификациите. Вердаско 
пък ще срещне във втория кръг 
миналогодишния вицешампион 
Мариус Копил (Румъния).

Изпълнителният вицепрезидент на АТР Европа Дейвид Мейси и 
Хервик Страка - член на борда на директорите на ATP и турнирен 
директор на световното тенис състезание за мъже Erste Bank Open 
500, също пристигнаха в България за Sofia Open 2019. Те проведоха 
среща с президента на Българската федерация по тенис и член на 
борда на директорите на Международната тенис федерация Стефан 
Цветков, след което изгледаха част от битките в „Арена Армеец”. 
Мейси и Страка разгледаха залата и дадоха много висока оценка на 
турнира от сериите АТР 250 в българската столица. 

„Със сигурност може да обявим тазгодишното издание на Sofia 
Open за един от най-силните турнири от тази категория. В София 
са няколко феноменални млади играчи – трима, които не просто ата-
куват топ 10, но и имат потенциал да бъдат №1 в света в бъдеще. 
Привилегия е да гледаш на живо в един турнир Циципас, Хачанов и 
Медведев. Най-доброто от световния тенис е събрано в България. 
Глобално в календара ни има 63 турнира. Да си сред тези градове и 
държави е уникална възможност да видиш световния елит. За София 
и България е привилегия да са част от тура и това със сигурност ще 
даде положително отражение и за бъдещето на тениса в страната”, 
заяви Дейвид Мейси.

„България има прекрасен турнир, с който може да се гордее. По-
знавам отлично организаторите и ги поздравявам за страхотната 
работа. Разполагате с великолепна зала, наистина съм впечатлен. 
Останах очарован от масовостта по време на детския ден. Имаше 
толкова много деца. Хареса ми начинът, по който те са приобщени 
към този тенис празник“, добави членът на борда на директорите на 
ATP Хервиг Страка.

Отборът на „Манчестър 
Сити“ продължава гонитбата с 
„Ливърпул“ и вече оглавява класи-
рането в Премиър лийг.

Отборите на „Барселона“ и 
„Реал Мадрид“ завършиха 1:1 в 
първа схватка от 1/2-финали-
те за Купата на краля, играна 
пред 92 008 зрители на „Камп 
Ноу”. 

Лукас Васкес даде ранна 
преднина на гостите с попа-
дение в шестата минута. В 

57-ата обаче Малком изравни. 
Лионел Меси се появи в игра в 
63-тата и показа, че е възста-
новен от травмата си. 

Като цяло тимът на Санти-
аго Солари изглеждаше по-под-
готвен за дуела през първото 
полувреме, макар „синьо-черве-
ните” да удариха греда. След 

почивката обаче каталунците 
играха по-силно, но не създадо-
ха достатъчно голови опаснос-
ти. Ремито бе най-резонният 
резултат и интригата се за-
пази за ответния сблъсък на 
„Бернабеу”. Реваншът в испан-
ската столица ще се проведе 
след три седмици.

Българският състезател по таекуондо 
в категория до 80 килограма Йордан Колев 
донесе бронзов медал за страната ни от 
Отвореното първенството в Кипър, което 
се проведе в Ларнака. Колев изигра отлич-
на първа среща, в която спечели с точкова 
разлика срещу състезател от Кипър, а във 
втората отстрани европейския медалист 
при мъжете от Белгия и редовен участник 
на Гран При сериите Николас Кортен. В по-

луфиналната среща Колев отстъпи на европейския шампион Роберто 
Бота от Италия и така завърши трети в класирането.

„Радвам се, че годината започва с медал. В последните три турнира, 
които носят точки за олимпийската ранглиста, взимам медал и това 
все повече ме доближава до Олимпийските игри в Токио през 2020 г.“, 
коментира Йордан Колев. 

Строителната компания „Джи Пи Груп“ АД, която е официален спонсор 
на Йордан Колев, го поздрави и му пожела да завоюва все по-високи върхо-
ве. От дружеството заявиха, че за тях винаги е било чест и привилегия 
да подкрепят младите български таланти в спорта. „Това ще е наша 
политика и занапред“, обясниха от ръководството на компанията.

„Гражданите” спечелиха с 2:0 
като гост на „Евертън“ в изтеглен 
мач от 27-ия кръг. Възпитаниците 
на Гуардиола реализираха по гол в 
добавеното време на всяко едно 
от двете полувремена и заслуже-
но се пребориха за трите точки. 

Аймерик Лапорт откри резул-
тата в самия край на първата 
част, а Габриел Жезус реши всич-
ко в заключителните секунди на 

срещата. Така „Сити“ се израв-
ни по точки на първото място в 
таблицата с „Ливърпул“, като и 
двата тима имат по 62, но въз-
питаниците на Джосеп Гуарди-
ола са с по-добра голова разлика 
и показатели в преките двубои. 
„Мърсисайдци” обаче към момен-
та са с мач по-малко.
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В следващия брой очаквайте
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Разпространение 
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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 
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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

Спортните обувки про-
дължават триумфалното 
си шестване във всяка 
сфера на живота - не е 
нужно да тренираме, за 
да ги обуем. С тях може 
да се появим в офиса, на 
официална вечеря и къде-
то другаде ни хрумне. Това 
е причина да излизат все 
по-нови и авангардни моде-
ли. Такива са и последните 
два на Nike, които обаче 
имат специално предназ-
начение. Първият от тях 
преди всичко ни напомня, 
че пролетта наднича зад 
ъгъла. Видно от името му, 
Air Max 1 Golf Grass е пос-
ветен на голфа и поради 
тази причина е „облечен“ 
подобно на прясно окосена 
трева. Връзките са в съ-
щия зелен цвят, а логото 
на бранда е избродирано 
в бяло. Под горната част 

на обувката е Zoom Air, а 
останалият слой от под-
метка е гумен и гаранти-
ращ нужното сцепление за 
играта на моравата.

Моделът Air Max 1 Golf 
Grass е създаден от ди-
зайнера Тинкър Хетфийлд 
и лансиран за първи път 
през 1987 г. В началото е 
бил кръстен Safari - с въз-
душна камера специално 
за бегачи. После се поя-
вява Air Max 270 - първи-
те 100% въздушни lifestyle 
обувки, проектирани из-
цяло според спортните 
изисквания за нуждите на 
ежедневното носене. 

Това, което остава да 
разберем, е дали новите 
„тревни“ маратонки ще 
бъдат носени на PGA Tour 
pro. Те ще струват около 
140 долара, но още няма 
дата, на която ще бъдат 
пуснати на пазара.

Вперили поглед в бъде-

щето, Nike представиха 
и умни маратонки, които 
се завързват сами, но не 
само това. Моделът Adapt 
BB, който е с цена от 350 
долара, е предназначен 
основно за ценители на 
баскетбола, но има при-
ложение и в ежедневието. 
Използвайки системата 
за завързване Fit Adapt, 

потребителите могат да 
правят промени, докато 
открият идеалното за 
тях положение, независи-
мо дали го правят на ръка 
или чрез мобилното при-
ложение Nike Adapt. Спе-
циално разработеният 
електромотор затяга или 
разхлабва обувката, за да 
може тя да прилепне въз-

можно най-добре към кра-
ка. За спортистите това 
е нова ера и нов начин, по 
който да се отнасят към 
обувките си. 

„Притежателят на 
Adapt BB ще може да обно-
вява и развива кецовете 
си с ъпгрейди, нови функ-
ции и услуги, като всичко 
това ще става посред-

ством инсталираните 
технологии в тях”, казва 
Майк Донахю, вицепрези-
дент на Nike, отговарящ 
за иновациите. 

Брандът рекламира 
новите маратонки като 
„мобилна лаборатория за 
спортни проучвания”. Nike 
Adapt BB бе представен 
и като най-тестваната 
обувка в историята. Ком-
панията е избрала бас-
кетбола като първи спорт 
заради натоварването, на 
което играчите подлагат 

своите кецове 
с бързи пресеч-
ки и постоянни 
спринтове.

С  умните 
обувки обаче 
идват и нови 
отговорности 
- те трябва да 
се зареждат на 
всеки 10-14 дни. 
Могат да се из-
ползват и без 
телефон, но за 
идеалното им 
прилепване и 
персонализира-
не е необходим 
смартфон, към 
който  да  са 
свързани.
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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

Затруднява ли Ви 
въпросът? - пита 
професорът по 
трудово право.
- Никак, господин професор - 
отговаря студентът.  
- Затруднява ме отговорът.

Наградата 
е вързана 

с високата оценка 
за дейността 

на фирмата
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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


