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Обсъдени бяха предложения и инициативи на 
Камарата за законови промени Искрен Веселинов, 

председател на Комисията 
по регионална политика,                   
благоустройство и местно 
самоуправление в НС:

ИЗДАНИЕ НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В  БЪЛГАРИЯwww.vestnikstroitel.bg
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BG.121357Q/U
Вестник „Строител“ е произведен в условията на 
система за управление, сертифицирана от 
Bureau Veritas Certification по стандарта ISO 9001.

Емил Христов
Ренета Николова

Камарата на строителите в България (КСБ) 
проведе заседание на Разширения управителен съ-
вет (УС) в централния офис на браншовата органи-
зация. Традиционно в началото на срещата предсе-
дателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев поздрави 
своите колеги и подчерта, че през настоящата 
година Камарата си е набелязала за изпълнение ва-
жни задачи. „Ако успеем да реализираме дори само 
три-четири от тях, спокойно мога да заявя, че сме 
работили в правилната посока“, каза той. На съби-
тието присъстваха още зам.-председателят на 
УС на КСБ инж. Калин Пешов, инж. Николай Николов, 
зам.-председател на УС и председател на Област-
ното представителство (ОП) на КСБ – Бургас, инж. 
Христо Димитров, зам.-председател на УС на КСБ 
и председател на ОП на КСБ – Варна, почетният 
председател на КСБ инж. Симеон Пешов, изп. ди-

ректор на Камарата инж. Мирослав Мазнев, пред-
седателят на Контролния съвет (КС) Валентин 
Николов, доц. д-р инж. Георги Линков, председател 
на Комисията за воденето, поддържането и полз-
ването на Централния професионален регистър на 
строителя (ЦПРС), инж. Розета Маринова, член на 
ИБ и УС и председател на Комисията по професио-
нална етика, членове на ИБ и УС, председатели на 
ОП на КСБ и на секциите към Камарата.

Разширеният УС беше запознат от инж. Миро-
слав Мазнев с предложенията и инициативите за 
законови промени на КСБ. „Политиката на Камара-
та на строителите в България през последната 
година беше да изготви предложения за законода-
телни промени, които да бъдат отразени в норма-
тивната база. За целта ние работихме в тясно 
сътрудничество с останалите браншови организа-
ции и сдружения в строителния сектор“, заяви изп. 
директор на Камарата. 

Об б ж в

СПЕЦИАЛЕН ГОСТ

 стр. 10-11

ТЕМА

Очаква се стабилност 
на пазара на недвижими 
имоти през 2019 г. 
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 стр. 16-17

И през 2019 г. ББАПБ ще 
организира мероприятия, 
посветени на подобряване 
безопасността на 
пътната инфраструктура

Д-р ик.н. Николай Иванов, 
председател на ББА „Пътна 
безопасност” и член на УС на КСБ:

Настоящият 
парламент може 
само да започне        
дебата за разделяне 
на ЗУТ на два закона
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15 февруари

Живко Ангелов, член на УС на КСБ

16 февруари

Инж. Борислав Крушкин, член на Комисията за воденето, поддържането 
и ползването на ЦПРС

Надежда Стефанова, 
ОП на КСБ – Габрово

Областното предста-
вителство на Камарата 
на строителите в Бъл-
гария в Габрово (ОП на 
КСБ – Габрово) и „Строи-
телна квалификация” ЕАД 
организираха обучение по 
здравословни и безопасни 
условия на труд (ЗБУТ) в 
два модула. То се прове-
де в ОП на КСБ – Габрово, 
като в него се включиха 
служители на строител-
ни фирми от областта 
– членове на КСБ и вписа-
ни в ЦПРС. Курсът откри 
председателят на ОП Бо-
гомил Петков, който поз-
драви присъстващите и 
представи лектора доц. 
д-р инж. Венцислав Сто-
янов, преподавател във 
ВСУ „Любен Каравелов“ в 
София.

Първият модул от обу-
чението бе по „Безопас-
ност и здраве в строи-
телството”, съгласно чл. 
281, ал. 5 от КТ и чл. 6, 

ал. 1 от Наредба РД – 07 
– 2/16.12.2009 г., включ-
ващ „Длъжностни лица по 
безопасност и здраве при 
работа” и „Координатори 
по безопасност и здраве в 
строителството”. В него 
участваха 48 строител-
ни техници, работници и 
служители на фирми от 
сектора. Те се запознаха 
с актуални теми от оси-
гуряването на здравослов-
ни и безопасни условия на 
труд в строителството, 
които бяха представени с 
много нагледни примери. 
Разгледана бе и функция-

та на координаторите по 
безопасност и здраве и 
тяхното място на стро-
ителния обект.

Вторият модул бе „Кон-
трол върху качеството на 
изпълнение на строител-
ството, за съответствие 
на влаганите в строежи-
те строителни продукти 
със съществените изиск-
вания за безопасност“. В 
него се включиха 38 пред-
ставители на бранша, с 
които лекторът разгледа 
основните регламенти и 
изисквания към строител-
ните продукти.

Снимки авторът

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

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени

Емил Христов 

С първа копка и водос-
вет започна изграждане-
то на модерния жилищен 
комплекс Green Offices & 
Residential Area (GORA). Ин-
веститор на обекта е „БГ 
РЕИ“ ЕООД, проектант е 
„Иво Петров – Архитекти“ 
ООД, а главен изпълни-
тел е „Пайп Систем“ АД. 
На събитието присъства 
инж. Николай Чомаковски, 
изп. директор на „Пайп 
Систем“ АД и член на УС 
на Камарата на строите-
лите в България. Общата 
стойност на проекта е 
30 млн. евро.

GORA е разположен в 
кв. „Кръстова вада“ в Со-
фия на границата с парк 
Лозенец, с достъп от ул. 

„Филип Кутев“. В близост 
е до спирка на метрото, 
което прави придвижва-
нето от и до него бързо 
и удобно. За бъдещите 
обитатели на пешеходно 
разстояние се намират 
детски градини и училища, 
спортни центрове, тър-
говски комплекс, магазини 
и дори столичният зоо-
парк. 

Green Offices & Resi-
dential Area се изгражда 
върху площ от 13 000 кв. м, 
като 10 000 кв. м от тях 
ще бъдат озеленени и ще 
се ползват като парк от 
собствениците на домове 
в обекта. Ще се построят 
бизнес сграда и още че-
тири жилищни, шахматно 
разположени, като апарта-
ментите ще са разгънати 

стъпаловидно във височи-
на, така че от всеки да 
има панорамна гледка към 
Витоша. За удобството на 
бъдещите обитатели пар-
кирането е решено изцяло 
с подземни гаражи и места 
за общо 113 автомобила.

„Комплекс GORA ще 
предложи сигурна и спокой-
на среда, с много зеленина 
и общи части за социален 
живот. Отделихме внима-
ние на всеки детайл“, заяви 
инж. Николай Чомаковски 
по време на церемонията. 
Той благодари за доверие-
то от страна на инвести-
тора на проекта и пожела 
успех на строително-мон-
тажните работи.

Повече за комплекс 
GORA четете в следващия 
брой на в. „Строител“.
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Георги Сотиров

В Научно-техническия съюз по стро-
ителство в България (НТССБ) се прове-
де кръгла маса на тема „Проблемите на 
контрола и качеството на изкопните и 
насипните работи“. Форумът събра в 
зала 3 на Националния дом на науката и 
техниката в София представители на 
строителния бизнес, на науката, на дър-
жавните институции, на професионални-
те браншови организации, чиито членове 
са свързани с проблематиката. 

Събитието откри председателят на 
НТССБ акад. Ячко Иванов, който изтък-
на необходимостта от сериозен диалог 
по темата на форума и даде думата 
на доц. д-р инж. Чавдар Колев, препода-
вател във ВТУ „Тодор Каблешков”. Доц. 
Колев посочи различни предпоставки за 
лошото качество на земните работи, 
както и че понякога се пренебрегват 
геотехническите измервания. Така бе 

поставено началото на дебат, в който 
взеха участие инж. Виктор Шарков, пър-
ви зам.-председател на Националния клуб 
на строителите ветерани, арх. Георги 
Бакалов, председател на УС на Съюза на 
архитектите в България, доц. д-р инж. 
Венцеслав Стоянов, преподавател във 
ВСУ „Любен Каравелов”, представители 
на Дирекцията за национален строите-
лен контрол и др.

Снимка авторът

Снимка авторът

Десислава 
Бакърджиева

Национална компания 
„Железопътна инфра-
структура“ (НКЖИ) обяви 
окончателно решението 
на комисията за разглеж-
дане, оценка и класиране 
на подадените оферти на 
участниците по проект 
„Реконструкция на гарови 
комплекси Подуяне, Искър и 
Казичене по три обособе-
ни позиции“. Той се финан-
сира от ОП „Транспорт и 
транспортна инфраструк-
тура 2014 – 2020“ и е на 
стойност 7,4 млн. лв., от 
които безвъзмездната фи-
нансова помощ е в размер 
на 6,3 млн. лв. Поръчката е 
разделeна в три обособени 
позиции (ОП). 

Избраният изпълнител 
по ОП 1 „Реконструкция на 
гаров комплекс Подуяне, в 

това число изготвяне на 
работни чертежи и де-
тайли, и упражняване на 
авторски надзор“ е „Ин-
фраструктурно строител-
ство“ АД. Дружеството е 
получило комплексна оценка 
100 т., а предложената от 
него цена е 2 903 166,23 лв. 
без ДДС. Обособена пози-
ция 2 „Реконструкция на 
гаров комплекс Искър, в 
това число изготвяне на 
работни чертежи и де-

тайли, и упражняване на 
авторски надзор“ ще бъде 
възложена на „Консорциум 
Гара Искър 2018“, в което 
са „Среги“ ООД и „ТИТ Ин-
женеринг“ ЕООД. Обеди-
нението е поискало за из-
пълнение на дейностите 
1 212 239,00 лв. без ДДС и е 
получило комплексна оцен-
ка 100 т. На първо място 
за ОП 3 „Реконструкция на 
гаров комплекс Казичене, 
в това число изготвяне 
на работни чертежи и де-
тайли, и упражняване на 
авторски надзор“ е класи-
рано „Сдружение Интер-
полис 2018“ с участници 
„Интерполис“ ЕООД и „Ин-
фра Роудс“ ЕООД. Него-
вата комплексна оценка 
също е 100 т. Предложена 
цена от обединението е 
1 113 651,51 лв. без ДДС 

Гаровите комплекси 
Подуяне, Искър и Казиче-
не са част от жп линията 
София – Пловдив, която е 
най-натоварената в стра-
ната.  Строителните дей-
ности и за трите обекта 
се предвижда да започнат 
веднага след сключване на 
договорите и да завършат 
през 2020 г.

Гара Подуяне

Гара Казичене

Гара Искър

Мирослав Еленков

По време на редовното 
си заседание правител-
ството прие Наредба за 
външните експерти при 
предварителен контрол 
на обществени поръч-
ки. С постановлението 
на Министерския съвет 
(МС) се правят промени и 
в Правилника за прилагане 
на Закона за обществени-
те поръчки (ППЗОП) и Ус-
тройствения правилник на 
Агенцията по обществени 
поръчки (УП АОП). Те про-
изтичат от измененията 
в Закона за обществени-
те поръчки, обнародвани в 
ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г. 

С Наредбата се регла-
ментират изчерпател-
но условията и редът за 
включване и заличаване 
на външните експерти 
в списъка; определяне на 
външни експерти за из-

вършване на проверка по 
конкретна избрана про-
цедура; възлагане и из-
пълнение на проверката; 
определяне и изплащане 
възнагражденията на екс-
пертите. Промените в 
ППЗОП са свързани с пое-
тапното преминаване към 
изцяло електронно възла-
гане на обществените 
поръчки в страната. 

Прецизират се разпо-
редби, за да се уеднакви 
практиката по прилагане 
на нормативната уредба 
в областта (напр. относ-
но опциите и подновява-
нията, изпращането на 
информация за включва-
не в т.нар. черен списък 
на стопански субекти с 
нарушения и др.). Напра-
вени са корекции и в на-
чина на деклариране на 
личните обстоятелства 
при подаването на Един-
ния европейски документ 

за обществени поръчки 
от задължените лица при 
участието им в процеду-
ри.

Предложените изме-
нения и допълнения в Ус-
тройствения правилник 
на АОП произтичат от 
променените правомощия 
на изпълнителния дирек-
тор на Агенцията, регла-
ментирани в ЗОП. За да 
се осигури тяхното реа-
лизиране, се прецизират 
и допълват функциите на 
отделните дирекции. Ус-
тановяват се също пра-
вила за въвеждане и отчи-
тане на гъвкаво работно 
време. По този начин се 
въвеждат необходими-
те нормативни предпос-
тавки за по-ефективно 
изпълнение на ролята на 
АОП като орган със спе-
циална компетентност в 
област та на обществе-
ните поръчки.

Мирослав Еленков

Европейският парла-
мент (ЕП) подкрепи увели-
чение на финансирането за 
България от ЕС след 2020 г. 
с над 3 млрд. лв. Това ста-
на ясно, след като ЕП прие 
законодателния доклад, 
чийто вносител и съавтор 
е евродепутатът от ГЕРБ/
ЕНП Андрей Новаков, който 
предвижда повишение на 
сегашните 14,6 млрд. лв. до 
18 млрд. лв. за периода 2021 
– 2027 г. Това е най-високи-
ят бюджет за регионално 
развитие, инфраструктура, 
околна среда и заетост от 
присъединяването на Бъл-
гария към Европейския съюз 
(ЕС) до сега. 

„Одобрението от ЕП е 
повече от задоволително 
и отговаря на амбициите 
както на ЕС, така и на Бъл-
гария за по-бързо развитие 
на регионите и повишаване 
на жизнения стандарт на 
хората. Това бе моята цел 
като преговарящ за прави-

лата, по които ще работят 
европейските фондове след 
по-малко от 2 години“, е под-
чертал Новаков след гласу-
ването. Той е допълнил, че 
така България се нарежда 
сред първите 3 държави с 
най-високо увеличение на 
кохезионния бюджет, и то 
при средно намаление от 
11% за ЕС.

„С решително мнозин-
ство ЕП дава мандат на мен 
и на колегата ми съдоклад-
чик да започнем преговори 
със Съвета, като първата 
среща е насрочена за 19 
февруари в Брюксел. Пре-
говорите ще продължат до 

средата на март, след кое-
то резултатите следва да 
бъдат одобрени в пленарна 
зала”, е коментирал още Ан-
дрей Новаков.

 Приетият текст пред-
вижда най-бедните региони 
да съфинансират само 15% 
от стойността на проек-
тите, въпреки че Европей-
ската комисия е предложила 
те да плащат 1/3 от нея. 
Друг важен момент в за-
конодателния доклад е, че 
цели кохезионната полити-
ка да подпомага борбата с 
демографската криза и бед-
ността в най-засегнатите 
региони.
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Росица Георгиева
 
Столичната община 

обяви обществена по-
ръчка за реконструкция 
и основен ремонт на съ-
ществуващата сграда на 
Детска градина 36 в жк 
„Дружба 1”, район „Искър“. 
Прогнозната стойност 
на търга е 2 125 000  лв. 

без ДДС, а про дъл жи тел-
ност та на изпълнението 
на дейностите е 300 дни.

ДГ 36 е построена през 
1979 г. и е разположена на 
три улици - „Иван Араба-
джиев” на североизток, 
„5028” на югозапад и „5027” 
на югоизток. На североза-
пад граничи с междубло-
ковото пространство на 

блок 18. Сградата на дет-
ското заведение има два 
входа – един на югоизток 
и един на североизток. 

Техническото пред-
ложение на участника за 
изпълнение на поръчката 
ще носи до 60 т., а пред-
ложената цена - до 40 т. 
Кандидатите могат да по-
дават оферти до 15 март.

Росица Георгиева
 
„В момента се работи 

по изпълнението на кон-
тактно-кабелната мрежа 
за изграждане на новата 
тролейбусна линия, която 
ще замести трамвай №6 
по ул. „Бяла черква“, бул. 
„Арсеналски“, бул. „Черни 
връх“ и ул. „Фритьоф Нан-
сен“. С изграждането на 
новото трасе ще бъде 
удължен маршрутът на 
тролейбус №7“. Това зая-
ви зам.-кметът на Сто-
личната община Дончо 
Барбалов, който заедно с 
директора на „Столичен 
електротранспорт“ ЕАД 
инж. Евгени Ганчев провери 
дейностите, които се из-
вършват по трасето в мо-
мента. Контактно-кабел-
ната мрежа се изпълнява 
от общинското дружество 
„Столичен електротранс-
порт“, а пътното трасе - 

от „Щрабак” ЕАД. Електри-
ческата мрежа струва 1,5 
млн. лв., а пътната част 
- 800 хил. лв. 

С реализацията на про-
екта общата дължина на 
тролейбусна линия №7 ще 
стане 14,8 км и ще е най-
дългата в града. Чрез нея 
жк „Люлин“ и кв. „Манастир-
ски ливади“ ще бъдат свър-
зани с центъра на София. 

„По трасето има предвиде-
ни отсечки, на които ще се 
полага асфалт, и тяхното 
изпълнение зависи и от ме-
теорологичните условия. 
Очаква се работата да 
бъде свършена при подхо-
дящи климатични условия 
и новото тролейбусно 
движение да бъде пуснато 
през април“, съобщи зам.-
кметът Дончо Барбалов.

Снимка авторът

Емил Христов

„Чрез инвестиция от 
малко над 3 млн. лв. успях-
ме да обновим цялостно 
корпус от Националната 
музикална академия „Проф. 
Панчо Владигеров.“ Това 
заяви зам.-министърът на 
регионалното развитие и 
благоустройството Де-
ница Николова при откри-
ването на реновираната 
сграда със средства от 
Оперативна програма „Ре-
гиони в растеж“ (ОПРР). 
Тя преряза лентата заед-
но с ректора на НМА проф. 
д-р Димитър Цанев.

„Близо 600 млн. лв. от 
ОПРР са отделени за сфе-
рата на образованието. 
Надявам се, че чрез тях 
ще подкрепим бъдещето 
на страната по най-под-
ходящия начин и ще съз-
дадем условия за хората, 
които се обучават и рабо-

тят в тези институции“, 
каза още Деница Николова.

В рамките на проекта 
„Обновяване и модерниза-
ция инфраструктурата на 
учебна сграда на Нацио-
нална музикална академия 
„Проф. Панчо Владигеров“ 
е монтирана изолация 
на всички външни стени, 
подменена е конструкция-
та на покрива, поставени 
са термопанели. Ремон-
тирани са 56 учебни и 2 
концертни зали, като са 
въведени специални акус-
тични мерки, набелязани 
с обследване. Осигурена 
е пожарна безопасност и 
достъпност на средата. 
Обектът е с нова отоп-
лителната инсталация и 
разполага с енергоспестя-
ващо осветление и видео 
наблюдение. Със средства 
от ОПРР са доставени 18 
пиана и съвременна озву-
чителна техника.

Елица Илчева

Реставрацията на ми-
нералната баня в Банкя 
върви с бързи темпове и 
етапите на обновяване-
то, което се извършва с 
изключителна грижа към 
всеки детайл, вече са ви-
дими. Това установи про-
верка на кмета на Сто-
личната община Йорданка 
Фандъкова, зам.-кмета на 
София доц. д-р Тодор Чо-
банов, кмета на район 
„Банкя“ Рангел Марков и 
заместника му Пламен 
Симеонов.

Строителната пло-
щадка  на  обекта  бе 
открита на 2 ноември 
2018 г., а срокът за из-

пълнение е 500 дни. Дей-
ностите са поверени на 
„Консорциум Банкя 2020“, 
в който са „Стреза“ ЕООД 
и „Георгиев Дизайн Сту-
дио“ ЕООД, които дават 
уверение, че работата ще 
бъде завършена в срок. До-
сега е монтирана новата 
електрическа инсталация, 
както и вентилационните 
системи. Направени са и 
подстъпите от входния 
салон към другите зали. 
В помещението с големия 
басейн продължава въз-
становяването на купола 
и реставрацията на всич-
ки орнаменти. Дървените 
елементи и орнаментите, 
които са разделяли кабин-
ките, също ще се запазят. 

Реставрира се ембле-
мата на банята - мида, 
която е поставена ос-
вен над централния 
вход и над много от 
вратите.

„Моделът на пуб-
лично частното-парт-
ньорство, който бе 
приложен, доказа, че е 
работещ“, коментира 
Рангел Марков. Той при-
помни, че сградата бе 
спасена с учедяването 
на право на строеж за 
35 години върху общин-
ски терен в близост до 
сградата на „Алианц 
България“. Получените 

пари, около 8 млн. лв., оти-
ват за възстановяването 
на паметника на култура-
та, при това като се за-
пазва функцията му. Деби-
тът на минералната вода 
там е 24 л/сек, а 4 л/сек 
са достатъчни за двата 
басейна. Отоплението на 
обекта също ще е с мине-
рална вода чрез съвременен 
енергиен център“, обясни 
районният кмет.

Йорданка Фандъкова 
съобщи, че начинът за уп-
равление на банята след 
реставрацията й тепър-
ва ще бъде определен. 
Вече има интерес от опе-
ратори на подобни услуги 
от Турция, Франция и др. 
страни. „Действа се и в 

тази насока, защото за 
нас е важно не само да за-
вършим банята и да врът-
нем ключа, а тя да се екс-
плоатира ефективно и да 
се ползва от хората“, каза  
Фандъкова. По думите й 
общината работи и по 
проектите за реконструк-
ция на баните в „Овча ку-
пел“ и Бояна.

В момента върви и про-
ектирането на нов хотел 
от „Алианц България“, кой-
то ще бъде изграден там, 
където сега са руините 
от някогашния летен те-
атър. Ще има топла връз-
ка с банята, най-вероятно 
под земята. След 35 годи-
ни хотелът ще стане соб-
ственост на общината. 

Снимки авторът

Снимка авторът
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Страницата 
подготви 
Десислава 
Бакърджиева

Подписан е догово-
рът за проектирането 
и строителството на 
тунел „Железница“ на ав-
томагистрала „Струма“, 
съобщиха от Агенция 
„Пътна инфраструктура“ 
(АПИ). Съоръжението ще 
е с дължина около 2 км и 
ще бъде най-дългият пъ-
тен тунел, изграждан до-
сега у нас. Изпълнението 
на поръчката е възложе-
но на ДЗЗД „АМ Стру-
ма Тунел 2018“, в което 
участват „Джи Пи Груп“ 
АД, „Глобал Кънстръкшън“ 
ООД и „Виа План“ ЕООД. 
Стойността на догово-
ра е 185 370 370, 37 лв. 
без ДДС. Проектът ще 
се съфинансира от Кохе-
зионния фонд на Европей-
ския съюз и националния 
бюджет чрез Оператив-
на програма „Транспорт 
и транспортна инфра-
структура 2014 – 2020“ 
(„ОПТТИ 2014 – 2020“).

„Спазвайки разпоред-
бите на Закона за об-
ществените поръчки, 
Агенция „Пътна инфра-
структура“  пристъпи 
към подписване на дого-
вора, след като Върхов-
ният административен 
съд се произнесе в полза 
на решението на АПИ за 
избор на изпълнител. В 
тази връзка на 15 януари 
т.г. агенцията изпрати 
искане до класираните 
участници - ДЗЗД „АМ 
Струма Тунел 2018“ и 
ДЗЗД „АМ Струма-ОП2: 
Тунел  Железница“ ,  за 
удължаване срока на ва-
лидност на офертите. 
В получените отговори 
офертното си предложе-
ние потвърди ДЗЗД „АМ 
Струма Тунел 2018“, а 
ДЗЗД „АМ Струма-ОП2: 
Тунел Железница“ (в кое-
то са „Главболгарстрой“ 

АД и „ГБС-Инфраструк-
турно строителство“ 
АД) не удължава срока на 
валидността й“, инфор-
мираха още от АПИ.

Срокът за изпълне-
ние на проектирането 
и на строително-мон-
тажните работи на ту-
нел „Железница“ от км. 
366+720 до км. 369+000 
e 1060 календарни дни. 
Съоръжението ще бъде 
с две отделни тръби за 
движение в посока, като 
дължината на всяка ще е 
около 2 км. Обектът ще 
бъде с всички необходими 
системи за енергоефек-
тивно осветление, вен-
тилация, видео наблюде-
ние, пожароизвестяване, 
интелигентна – за уп-
равление на трафика, и 
т.н. Ще бъде изграден 
и обслужващ тунелен 
път при южния портал 
на съоръжението откъм 
Симитли, площадка за 
хеликоптер, два моста 
над Суха река, които са 
съответно 132 м и 24 м, 
подпорна стена и др. 

От Агенция „Пътна 
инфраструктура“ при-
помниха, че през мина-
лата година е проведена 
обществена поръчка за 
избор на изпълнители за 
„Проектиране и строи-
телство на автомаги-
страла „Струма“ Лот 3.1 
Тунел „Железница“. Тръж-
ната процедура бе с 3 
обособени позиции – за 
тунела, и за пътя преди 
и след съоръжението, за 
да може на обекта да се 
работи едновременно 
и проектът да завърши 
в срока на „ОПТТИ 2014 
– 2020“. През миналата 
година бяха подписани 
договорите за проек-
тирането и строител-
ството на трасето пре-
ди и след съоръжението. 
Отсечката преди тунел 
„Железница“  в  посока 
София – Кулата от км. 
366+000 до км. 366+720 

е с дължина 720 м. Тя 
включва и обслужващ 
тунелен път при север-
ния портал, и мостово 
съоръжение с обща дъл-
жина 620 м. Участъкът 
ще бъде изграден от 
ДЗЗД „Железница - Се-
вер“ ,  в което са „ГБС 
Инфраструктурно стро-
ителство“ АД, „Главбол-
гарстрой“ АД и „Главбол-
гарстрой Интернешънъл“ 
ЕАД .  Стойността на 
договора е 29 985 345 лв. 
без ДДС. Участъкът след 
тунел „Железница“ от км. 
369+000 до км. 370+400 е 
1,4 км. Той ще бъде по-
строен от „ПСТ Груп“ 
ЕАД за 18 442 297,40 лв. 
без ДДС. Договорът им 
включва проектиране и 
строителство на авто-
магистрален участък 
с дължина 1,4 км, сел-

Готов е проектът за преместване на 
археологическите ценности, открити по 
трасето на автомагистрала „Струма“. 
Това съобщиха от Агенция „Пътна инфра-
структура“ (АПИ). Проектът е изготвен 
от  „Вени дизайн“, представен е в АПИ и 
на 8 февруари т.г. е изпратен за съгласу-
ване в Националния институт по недви-
жимо културно наследство, каквито са 
изискванията на Закона за културното 
наследство.

„АПИ стриктно спазва разпоредби-
те и решенията на Специализирания 
експертен съвет за опазване на недви-
жими културни ценности към Минис-
терството на културата, свързани с 
опазването на археологическите наход-
ки край с. Покровник. Припомняме, че в 
кратък срок бе възложено изготвянето 
на проект за преместване и теренна 
консервация на археологически ценнос-
ти с експозиционна стойност, част от 
археологическия обект Зелен дол 2. Две 
от тях – римската фамилна гробница и 

раннохристиянската църква, ще бъдат 
преместени и консервирани, а римската 
вила и баня, които са извън трасето на 
магистрала „Струма“, ще бъдат запа-
зени“, се казва в информацията от АПИ. 
В нея се посочва още, че през август 
2018 г. агенцията е представила на за-
седание на Специализирания експертен 
съвет за опазване на недвижимите кул-
турни ценности схема-предложение за 
преместването на археологическите 
структури. Въз основа на нея е изгот-
вен настоящият проект. 

От АПИ са предприели и нужните 
действия за опазване на археологически-
те обекти през зимата. Гробницата и 
всички зидове са покрити с геотекстил, 
за да се опазят от ниските температури 
и валежите.

„Агенцията не е поемала ангажимент 
пред община Благоевград, нито са водени 
разговори за изграждането на отделен 
път до археологическия обект“, уточня-
ват още АПИ.

Управителният съвет на „Джи Пи Груп“ заявява 
категорично, че през всички години компанията е 
работила, съобразявайки се със законовите разпо-
редби, и винаги е отчитала обществения интерес и 
ще продължава да работи така. Именно заради това 
Ви уведомяваме, че с решение №102 от 04.01.2019 
година Върховният административен съд постано-
ви, че обединението ДЗЗД „АМ Струма Тунел 2018“, 
чийто член е и „Джи Пи Груп“ АД, e законосъобразно 
избранo за изпълнител за изграждането на тунел 
„Железница“ по реда на Закона за обществените 
поръчки.

„Джи Пи Груп“ АД обяви намерението си за от-
тегляне от изграждането на тунел „Железница“ 
заради обществения интерес и манипулативната 
обстановка, която се опитваше да отъждестви гра-
деното десетки години име на компанията в строи-
телния бранш с престъпни квалификации. Близо три 
месеца по-късно Върховният административен съд 
безапелационно потвърди мотивите на Комисия-
та за защита на конкуренцията и на възложителя 
- Агенция „Пътна инфраструктура“, за избор на из-
пълнител на обществената поръчка. 

Като компания, която винаги е работила в ин-
терес на българското общество и възможността 
за подобряване на инфраструктурата на България, 
осъзнаваме, че забавата в изграждането на посо-
чените участъци на АМ „Струма“ е предпоставка 
за още тежки катастрофи, голям брой загинали и 
ранени. Дневно по този международен път минават 
над 20 хиляди моторни превозни средства. 

С оглед създалата се ситуация - скъсените сро-
кове и възможността изграждането на този ма-
щабен проект да бъде провалено, Управителният 
съвет на „Джи Пи Груп“ АД се съобрази със законода-
телството и изпълни задълженията си, като склю-
чи договор за изграждането на тунел „Железница“ 
с възложителя Агенция „Пътна инфраструктура”. 
Същото ще бъде в полза на обществения интерес 
от предотвратяване на огромните загуби на дър-
жавния бюджет, които могат да възникнат при не-
изпълнение на проекта до 2023 г., и в подкрепа на 
пътната безопасност.

ПОЗИЦИЯ 

НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „ДЖИ ПИ ГРУП” АД

скостопански подлез, 
подпорна и укрепителна 
стена,  отводнителни 
съоръжения, изграждане 
и реконструкция на инже-
нерни мрежи и др.
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Промените в Закона за регионалното развитие         

Искрен Веселинов, председател на Комисията по регионална политика,          

Елица Илчева

Г-н Веселинов, кои ще 

бъдат акцентите в ра-

ботата на Комисията 

по регионална полити-

ка, благоустройство и 

местно самоуправление 

(КРПБМС) в Народното 

събрание (НС) през нова-

та пленарна сесия?

Продължаваме с недо-
вършения от миналата 
година т.нар. голям Зако-
нопроект за изменение и 
допълнение на Закона за 
устройството на тери-
торията (ЗУТ). По него 
останаха нерешени оп-
ределенията за премест-
ваемите обекти по Чер-
номорското крайбрежие 
и националните курорти, 
както и за контрола, кой-
то се упражнява върху 
тях от страна на ДНСК. 
Надявам се скоро да се 
намери консенсус по те-
мата, защото тези опре-
деления стопират оста-
налите предложения, по 
които има единодушие. 
Включително и важното 
за Камарата на строи-
телите в България (КСБ) 
искане за решения, кои-
то да ограничат сивия 
сектор в икономиката 
с намаляване на квадра-
турите, които могат да 
се изпълняват от фирми, 
невписани в Централния 
професионален регистър 
на строителя. 

С промените в ЗУТ 
се налагат и ред други 
подобрения, свързани с 
правото на общините да 
имат собствени наредби 
за визиите на сградите и 
устройството на тери-
ториите. Конкретният 
повод за това беше На-
ционалната програма за 
енергийна ефективност 
на многофамилните жи-
лищни сгради, при изпъл-
нението на която бяха 
реализирани  проекти 
без синхрон във визията 
между тях. Така на мес-
та, вместо да се получи 
по-добра външна среда, 
се получи една нежелана 
еклектика. Изключител-
но важно е да се мисли за 
архитектурната визия, 
която остава след сани-
рането. В крайна смет-
ка наред с енергоефек-
тивността се търси и 
ефектът на естетическо 
подобряване на конкрет-
ните общини. 

Така че първата ва-
жната тема е именно 
ремонтът на ЗУТ, преди 
да са заваляли нови пред-
ложения по него, каквито 
често се правят. 

Предлагат се проме-

ни и в Закона за регио-

налното развитие. Как-

во се случва с него?

Това е вторият прио-

ритет за мен като пред-
седател на КРПБМС. На-
ложително е да започнем 
вече на парламентарно 
ниво дискусията на тема 
региони. Проектът на За-
кона за изменение и допъл-
нение на Закона за реги-
оналното развитие цели 
да се спази европейското 
изискване до края на на-
стоящия програмен пери-
од, който свършва 2020 г., 
да приведем българските 
райони за планиране в син-
хрон с параметрите, въз-
приети от ЕС. Говоря за 
изискването един район 
за планиране да обхваща 
територия с поне 800 000 
жители. Както е извест-
но, два от дефинираните 
като отделни сега, не от-
говарят на това условие и 
затова вече почти годи-
на тече дискусия за ново 
териториално деление на 
страната. 

На кой от предложе-

ните три варианта сте 

привърженик Вие?

Считам, че най-удач-
но е голямото деление на 
четири района – което 
съвпада с техните свър-
заности като икономика 
и други. Става дума за 
Крайморски, Дунавско-
Мизийски, Тракия и Юго-
западен, който включва 
и София. Това ще позволи 

едно по-добро планиране и 
по-интегрирано развитие. 

Проблемът при това 
деление е София, която 
тотално променя ста-
тистиката за района, 
в който е включена. На-
пример Кюстендилският 
край от изостанал става 
средно развит. Имаше 
вариант за изваждането 
на София от този тип 
деление, но това пък от 
своя страна ще доведе 
до невъзможност столи-
цата да кандидатства по 
редица проекти, тъй като 
е изпреварила в развитие-
то си останалите тери-
тории, което я поставя 
в неизгодно положение. 
Останалите два вариан-
та, които се обсъждат, са 
за разделянето на 6 или 7 
области. Преценката за 
това кой е най-добър е 
нужно да залегне най-вече 
на устойчивостта. Деба-
тът в НС трябва да запо-
чне на всяка цена.

Другата голяма зада-
ча на КРПБМС е свързана 
с необходимите норма-
тивни изменения във ВиК 
сектора. Знаете, че от 
миналата година Минис-
терството на регионал-
ното развитие и благоу-
стройството разработва 
нов Закон за водоснабдя-
ване и канализация, който 
да подобри регулацията в 

планирането и изгражда-
нето на ВиК мрежи и съ-
оръжения и предоставя-
ните услуги в отрасъла. 
Доколкото имам информа-
ция, той е на финалната 
права и също ще бъде във 
фокуса на вниманието ни 
през 2019 г. Настояща-
та законодателна рамка, 
касаеща ВиК сектора, е 
кърпена многократно и не 
отговаря по никакъв начин 
на моментната ситуация 
– предстои стартът на 
редица големи водни про-
екти, свързани с рекон-
струкции на ВиК мрежи, 
като търговете за тях 
трябва да се финализират 
до средата на годината.

Много важен е и въ-
просът, касаещ доста 
мащабния ремонт на За-
кона за водите, който се 
прави по искане на мест-
ните власти. Той е свър-
зан със стопанисването 
на язовирите и това, че с 
предходните нормативни 
промени общините полу-
чиха правото да прехвър-
лят собствеността на 
водоеми на новото Дър-
жавно предприятие „Упра-
вление и стопанисване на 
язовирите“. Създаването 
на новата структура през 
септември 2018 г. бе про-
диктувано от факта, че 
в страната има над 150 
безстопанствени язовира 

и няколко хиляди водоема, 
които създават реална 
опасност за населението. 
Вече са заявени за прех-
върляне над 2000 водоема. 
Но се оказва, че местни-
те власти нямат право 
да приключат процеса 
на прехвърляне, защото 
обектите са публично-
общинска собственост, 
с която те не могат да 
се разпореждат. Затова 
сега ще тръгнем към нова 
бърза промяна в Закона за 
водите или в Закона за об-
щинската собственост, 
с която публично-общин-
ската собственост да 
може да се прехвърля на 
държавата от местните 
власти и обратно. Това са 
в най-общ план по-сериоз-
ните неща, върху които 
ще работи Комисията по 
регионална политика, бла-
гоустройство и местно 
самоуправление.

Да Ви върна на ЗУТ. 

Становището на Кама-

рата е, че досегашните 

промени на закона водят 

до неговото усложнение, 

а дори и до невъзмож-

ност да се изпълняват 

определени процедури, 

несъобразени с всички 

изисквания и свързани 

закони. Браншът ще про-

дължи да настоява да се 

разработят два отделни 

закона, като единият да 

е за устройството на 

територията, а втори-

ят - за строителство-

то. Съгласен ли сте, че 

това е начинът да се 

дефинират много ясно 

отговорностите и изис-

кванията към всеки един 

участник в строителния 

процес?

Има логика в това 
предложение, но опитът 
показва, че толкова теж-
ки законодателни промени 
вървят по три-четири го-
дини. Наложително е да се 
подлагат на сериозни об-
ществени обсъждания, на 
разговори на най-различни 
нива. Така че дебатът би 
могъл само да започне в 
рамките на това Народно 
събрание, но резултатът, 
повтарям, не може да дой-
де толкова бързо. Законът 
за устройството на те-
риторията урежда изклю-
чително сложни общест-
вени отношения, освен 
това с резките движения 
трябва да се внимава.

Щ е  п о д к р е п и  л и 

 КРПБМС предложената 

от КСБ промяна в ЗУТ 

в ЦПРС да се вписват 

всички строители на 

строежи от първа до 

пета категория включи-

телно, както и по отдел-

ни строително-монтаж-
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         ще са сред приоритетите ни през тази година

         благоустройство и местно самоуправление в НС:

ни работи?

Парламентарната Ко-
мисия по регионална поли-
тика, благоустройство и 
местно самоуправление е 
склонна на компромисно 
решение – на първо вре-
ме три пъти да се нама-
ли квадратурата, която 
имат право да изпълняват 
сега фирмите, които не 
са вписани в ЦПРС. Лич-
но аз смятам, че трябва 
да видим как ще работи 
това, дали ще има ефект 
и после, ако е необходимо, 
да направим нова промяна. 
Все пак на каквото мнение 
и да е КРПБМС, крайното 
решение може да е друго. 
Не е изключено в пленар-
ната зала мнозинството 
в парламента да приеме 
исканията в пълен мащаб. 

Когато КСБ проведе 

мирна демонстрация в 

подкрепа на бранша за-

ради недоброжелател-

ни атаки и недоказани 

твърдения в публичното 

пространство, уронва-

щи авторитета на бъл-

гарския строител, Вие 

открито я подкрепихте. 

Защо?

За съжаление през по-
следните години говоре-
нето в публичното прос-
транство се изкриви като 
цяло. Една огромна вълна 
от негативизъм непре-

къснато ни залива – все-
ки подозира всеки и няма 
вяра в нито една органи-
зация, бранш, институция 
и т.н., което е изключи-
телно вредно. Освен това 
е абсолютно неприемливо 
основна опозиционна поли-
тическа сила да създава 
отрицателни настроения 
към групи от стопански 
субекти само на база на 

съмнения. Когато казваш 
искаме еди-каква си екс-
пертиза, защото имаме 
съмнения за еди-какви 
си нарушения,  и това 
се върти непрекъснато, 
очевидно се предпоставя 
отговорът, че има нару-
шения. Това не е правил-
но. Дори заради лошия 
имидж, който се налага 
на България зад граница, 
където е по-трудно да се 
обясни, че всичко е въпрос 
на вътрешнопартийна 
употреба. Това, което се 
прави, в случая пречи на 
икономическия растеж в 
страната. Така че аз съм 
против такова политиче-
ско говорене, а не против 
проверките като цяло. 

В този смисъл считам, 
че недоволството на 
строителите беше осно-
вателно и всички ние като 
представители на поли-
тиката в България трябва 
много да внимаваме, кога-
то изричаме силни думи по 
отношение на определени 
сектори от икономиката. 
Защото всички те създа-
ват брутен продукт и зае-
тост. Личното желанието 
на някой да се представи 
за радикален борец за ня-
каква истина често може 
да застраши и бизнеса, и 
работните места.

Що се отнася до пъ-
тищата,  за които се 

изискват проверки от 
БСП, големият проблем 
е, че нямаме достатъч-
но пари за поддържането 
им. С въвеждането на ТОЛ 
системата той ще бъде 
решен. Освен това тряб-
ва да създадем баланс в 
обществените поръчки 
и нужната нормативна 
база за самото строи-
телство.

Вие сте строителен 

инженер и вероятно има-

те идея къде освен в ЗУТ 

има нужда да се пипне 

нормативната база, за 

да се преодолеят и други 

трудности, с които еже-

дневно се бори браншът.

Камарата на строите-
лите в България е изгот-
вила пакет с вижданията 
си за необходими промени 
в законодателството, ка-
саещо строително-инвес-
тиционния процес, които 
са основно за ЗУТ и Закона 
за обществените поръч-
ки (ЗОП). Някои са напълно 
приемливи, други трябва 
да се обсъдят, но все пак 
споделям позициите, че 
основните проблеми си 
остават в ЗОП и ниските 
цени в търговете, което 
изкривява строителния 
процес. 

И начините на адми-
нистриране създават 
проблеми, като например 
определянето на предел-
ни цени, които с времето 
стават неадекватни на 
пазара, а - да речем - в 
общините това не се от-
чита.

Няма как да преско-

чим другия „горещ кар-

тоф“ – частния случай 

с решението на съда за 

строителството на 

втора кабинка в Банско, 

който отвори дебат за 

законодателни промени. 

Министърът на околна-

та среда и водите Нено 

Димов каза, че именно в 

НС трябва да се решат 

споровете за развитие-

то на туризма. Какви са 

намеренията Ви в тази 

посока?

Нашата парламен-
тарна група доста от-

давна внесе предложение 
за промяна в Закона за 
горите заради същест-
вуващите ограничения 
за процедурите в горски 
територии, когато става 
въпрос за инфраструкту-
ра за ски, или в случая, че 
се изисква преотреждане 
на терените. Не e така, 
когато трябва да се про-
карват електропроводи 
например. И аз питам как-
ва е разликата в строи-

телството на един лифт 
и един електропровод. И в 
двата случая се побиват 
едни пилони по трасето и 
то се почиства възможно 
най-щадящо за природата. 

Затова ние предло-
жихме тези съоръже-
ния, които всъщност са 
в полза на екологията, 
да бъдат изключени от 
ограничителните проце-

дури. Онези, които сега 
се представят за зелени 
и скачат на жълтите па-
вета, уж защото са много 
загрижени да се пази при-
родата, не може да не са 
наясно, че всъщност не 
строителството на ли-
фтове, а липсата на та-
кива и като частен случай 
- втори лифт над Банско, 
води до качването на хиля-
ди коли в планината, кои-
то я замърсяват много по-
вече, отколкото може да й 
навреди изпълнението на 
подобно съоръжение. Така 
че важно е мнозинството 
да не е толкова плашливо 
и да ни подкрепи.

Смятате ли, че част-

ният случай „Банско“ 

всъщност спира разви-

тието и на инфраструк-

турата в други курорти, 

защото в крайна сметка 

всички те са в планини-

те, които дори да не са 

в списъците на ЮНЕСКО, 

са в природни паркове 

или в „Натура 2000”? 
Мисля, че в последни-

те години се вижда как 
всеки 100 човека, събра-
ни на протест, могат да 
променят важни решения 
в най-различни сфери. Ние, 
„Обединените патриоти“, 
си защитаваме позиции-
те и не сме склонни да се 
поддаваме на натиск. Кол-
кото до планините, има 7 
големи проекта, които мо-
гат да стартират всеки 
момент. Това са Перелик, 
Ком, Кулиното над Разлог, 
Добринище и още някол-
ко, а онова, което спира 
развитието им, са неясни 
фетиши.

А  как  спор ед  В ас 

трябва да се промени 

законодателната рам-

ка, за да работи така, че 

развитието на тези ку-

рорти да не може да се 

обявява за незаконосъо-

бразно? Може би е време 

за по-сериозно стикова-

не на всички нормативни 

актове, а не на промени 

в един или друг.

Трябва да се тръгне 
от един национален кон-
сенсус по темата дали 
искаме да развиваме ту-
ризъм или не. Защото по-
ложението, в което сме 
поставени от една група 
хора със собствени виж-
дания и ценности, е не-
допустимо в нито една 
държава. 

КРПБМС е ключова за 

общините. Какво е на-

правено в сферата на за-

конодателството, кое-

то да подобри работата 

на местните власти?

Истината е, че ние 
направихме доста за об-
щините. Мога да отбе-
лежа например Закона за 
водите, който споменах 
и който беше променен 
изцяло в отклик на тяхна-
та инициатива и, разбира 
се, в обществена полза. С 
измененията в Закона за 
местните данъци и так-
си решихме проблема със 
сгради, които не се въвеж-
дат с години в експлоата-
ция. Сега вече е дефини-
рано, че две години след 
Акт 15 и една след Акт 14 
данъците се дължат, не-
зависимо дали обектът е 
завършен напълно. 

Разбира се, големият 
проблем е децентрализа-
цията и това, че общи-
ните искат да задържат 
по-голям дял от собстве-
ните си приходи, вместо 
да ги прехвърлят на дър-
жавата. Мисля, че народ-
ните представители - без 
разлика на цвят - ги под-
държаме в тази насока, 
но решенията остават в 
Министерството на фи-
нансите.

КСБ представи предложенията си за промени в ЗОП и пред председателя на Комисията по 

регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Искрен Веселинов

Снимки в. „Строител“
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Инж. Мирослав Маз-
нев подчерта, че част от 
предложенията на КСБ не 
само са влезли в дневния 
ред на Народното събра-
ние (НС), но и са приети 
от депутатите. Той даде 
за пример взетите под 
внимание препоръки на 
КСБ по Закона за общест-
вени поръчки (ЗОП). „В 
момента сме и пред гласу-
ване от НС на промяна в 
Закона за устройство на 
територията (ЗУТ), коя-
то да допусне в пета ка-
тегория да се изпълняват 
обекти само до 100 кв. м 
от фирми с едно техниче-
ско лице, а всички над тази 
квадратура да бъдат въз-
лагани на фирми, вписани в 
ЦПРС“, подчерта инж. Маз-
нев. По думите му това е 
един от начините за бор-
ба със сивия сектор, като 
с промените ще се даде и 
възможност на малките и 
средните фирми да реа-
лизират обектите с една 
регламентация. 

Изп. директор на КСБ 
засегна и необходимост-
та от изменения в Закона 
за Камарата на строите-
лите. „Считаме, че когато 
физически или юридически 
лица се обединяват за из-
пълнение на обекти или 
отделни видове СМР, поне 
един от партньорите в 
консорциума трябва да 
е вписан в Регистъра за 
категорията на конкрет-
ния строеж, а останалите 
участници да бъдат впи-
сани за вида работа, коя-
то изпълняват“, каза инж. 
Мазнев. 

„Друга важна тема, 

свързана със ЗУТ, по която 

Камарата активно работи, 

е разделянето му на два 

отделни закона 

– за устройство на 
територията и устрой-
ствено планиране, и за 
строителството и инвес-
тиционното проектиране. 
ЗУТ категорично е изчерп-
ал своята възможност“, 
посочи изп. директор на 
КСБ. Инж. Мазнев допълни, 
че така за първи път ще 
се даде регламентация за 
взаимоотношенията меж-
ду основните участници 
в инвестиционния процес, 
което ще е от ползва за 
всички страни. „С цел на-
маляване на администра-
тивната тежест КСБ за-
едно с другите браншови 
организации в строител-
ния сектор 

подкрепя разрешението за 

строеж (РС) да се издава 

по идеен инвестиционен 

проект, 

като следва да се пре-
цизират обхватът и съ-
държанието на идейния 
проект така, че да е въз-
можно той да бъде оценен 

за съответствие с основ-
ните изисквания към стро-
ежите“, обясни изп. дирек-
тор на КСБ. 

Идейните инвести-
ционни проекти, по които 
ще се издава РС, за всички 
категории строежи да се 
оценяват от консултанти 
за съответствие с основ-
ните изисквания към стро-
ежите, съгласно чл. 142, 
ал. 5 от ЗУТ. Следващите 
фази на проекта също 
трябва да се оценяват от 
консултанта в процеса 
на строителство, без да 
се внасят за одобряване 
в съответната админи-
страция.

„Имайки предвид капа-

цитета и задълженията на 
общинските служби, КСБ 
предлага те да не одобря-
ват частите на инвести-
ционния проект, а само да 
проверяват съответстви-
ето с ПУП, документите за 
собственост, наличието 
на административни ак-
тове, които в зависимост 
от вида и големината на 
строежа са необходимо 
условие за разрешаване 
на строителството. Ос-
таналата част да бъде 
разработвана по общопри-
етия по света ред – възло-
жител, надзор, проектант 
и изпълнител“, коментира 
инж. Мазнев. 

Предложенията на Ка-
марата включват и 

отпадане на държавната 

приемателна комисия от 

органите на Дирекцията 

за национален строителен 

контрол. 

„Желанието ни е въ-

веждането на строежите 
в експлоатация да се из-
вършва от консултанта, 
строителя и строителния 
надзор след подписване на 
констативен Акт 15. По 
този начин ще дефинира-
ме точните отговорно-
сти на всички участници 
в инвестиционния процес“, 
подчерта още той.

Инж. Мирослав Маз-
нев информира и за не-
обходимостта от по-до-
бро структуриране на 
Наредбата за условията 
и реда за провеждане на 
периодичното обучение и 
инструктаж на работни-
ците и служителите по 
правилата за осигуряване 
на здравословни и безопас-
ни условия на труд (ЗБУТ). 
Той припомни, че Камарата 
организира редовни курсо-
ве по ЗБУТ в Областните 
си представителства, към 
които има голям интерес. 
„Камарата на строители-
те в България продължава 

да работи активно и за 
промени в ЗОП, както и по 
подзаконовата норматив-
на уредба“, допълни инж. 
Мазнев 

Заседанието продължи 
с доклад на председателя 
на Комисията за воденето, 
поддържането и ползване-
то на ЦПРС доц. Георги 
Линков. Той представи ин-
формация, касаеща сис-
темата за въвеждане на 
електронно подаване на 
документи от фирмите в 

изпълнение на чл. 10, ал. 4 
от Правилника за работа 
на ЦПРС. 

Разширеният УС на 
КСБ гласува графика на за-
седанията си през 2019 г. 
Те ще бъдат на 17 април в 
Поморие, на 26 юли в Кюс-
тендил и на 17 октомври в 
Русе. Последното заседа-
ние на УС за годината ще 
е на 21 ноември.

В следваща точка от 
дневния ред инж. Мирослав 
Мазнев запозна присъст-
ващите с оперативните 
данни за финансовите ре-
зултати на Камарата през 
2018 г. 

Членовете на Управи-
телния съвет одобриха и 
предложението за избор 
на председател на секция 
„Транспортна инфраструк-
тура” - инж. Боян Делчев, 
изп. директор на „Трейс 
Груп Холд“ АД. Негови за-
местници са инж. Стефан 
Стоев, управител на „Пи-
ринстройинженеринг“ ЕАД, 

и инж. Живко Недев, изп. 
директор на „Хидрострой“ 
АД. В ръководството на 
структурата влизат още 
инж. Димо Мирчев, пред-
седател на ОП на КСБ - 
Силистра, и управител на 
„Пътстроймонтаж“ ООД, 
и дипл. инж. арх. Валентин 
Трашлиев, гл. изп. директор 
на „Евро Алианс Тунели“ АД.

По време на заседа-
нието беше обсъдена и 
програмата за съвместна 
работа на постоянните 

работни комисии на КСБ 
с министерства и ведом-
ства през 2019 г. 

Разширеният управи-
телен съвет взе решение 
за 

сформиране на национален 

инициативен комитет 

с участието на КСБ за 

възстановяването на Голя-

мата базилика в Плиска. 

В него от страна на 
Камарата влизат пред-
седателят на УС на КСБ 
инж. Илиян Терзиев, изп. 
директор инж. Мирослав 
Мазнев, почетният пред-
седател на Камарата 
инж. Симеон Пешов и арх. 
Лидия Станкова, директор 
дирекция „Анализи, строи-

телство, професионална 
квалификация и монито-
ринг“ към КСБ. „Говорим за 
един наистина уникален за 
онези времена обект в Ев-
ропа. Заедно с директора 
на Националния историче-
ски музей Бони Петрунова 
искаме да организираме 
комитет за възстановя-
ване на базиликата“, каза 
инж. Симеон Пешов. 

В следващата точ-
ка от дневния ред беше 

представена информация 
за Петата международна 
конференция на тема: „Ев-
ропейската солидарност 
в инвестиционната поли-
тика на Европейския съюз, 
реализирана в България“, 
която КСБ и в. „Строител“ 
организират съвместно 
с Искра Михайлова, пред-
седател на Комисията по 
регионално развитие в 
Европейския парламент. 
Събитието ще се проведе 
на 15 март в зала „Средец“ 
на „София хотел Балкан“. 
„Целта на форума е бизне-
сът да се запознае с визи-
ята за развитие на кохе-
зионната политика на ЕС 
в периода 2021 – 2027 г., а 
също и с новите възмож-
ности за финансиране“, 
съобщи пред колегите си 
инж. Мирослав Мазнев. 
Той допълни, че поканени да 
участват в конференция-
та са министри, кметове, 
както и представители на 
академичните среди и биз-
нес организациите.

По време на заседа-
нието беше гласувано и 
участието на Камарата 
в „Иноцентър България”. 
„Основна задача за него е 
да подпомага българските 
индустриални предприя-
тия за тяхната цифрови-
зация. Той представлява 
една отворена общност, 
която решава конкретни 
проблеми“, уточни изп. ди-
ректор на КСБ.

Инж. Илиян Терзиев 
представи пред Разшире-
ния управителен съвет на 
Камарата доклад за при-
етите и изключените чле-
нове на КСБ. В края на за-
седанието беше гласувано 
предложението за 

учредяване на секция  

„Фасадни конструкции“  

към КСБ. 

„Желанието за създава-
нето на тази секция е на 
целия бранш. Фасадните 
конструкции са неделима 
част от целия строите-

лен процес. Поради тази 
причина вярвам, че подоб-
на секция ще е от полза 
на всички заинтересовани 
страни“, заяви по време на 
обсъждането Христо Ще-
рев, зам.-председател на 
Сдружение „Български вра-
ти, прозорци и фасади”. Той 
сподели, че организацията 
е колективен член на Ка-
марата. Щерев информи-
ра още, че в Сдружението 
членуват 74 компании. 

 от стр. 1
Снимки Румен Добрев
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Специален гост на събитието бе проф. Дейвид Моузи, директор на Центъра 
за строително право в King’s College London

Мартин Славчев

В централния офис 
на Камарата на строи-
телите в България (КСБ) 
се проведе кръгла маса 
на тема „Международни 
стратегии за високи по-
стижения в строител-
ството“. Събитието беше 
открито от изп. директор 
на КСБ инж. Мирослав 
Мазнев и от председателя 
на Управителния съвет на 
Българското общество по 
строително право (БОСП) 
инж. Адриана Спасова. 
Специален гост бе проф. 
Дейвид Моузи, директор 
на Центъра за строител-
но право в King’s College 
London.

„През годините КСБ се 
доказа не само като осно-
вен фактор в строител-
ния сектор на национално 
ниво, но се утвърди като 
стратегически партньор 
в международен аспект. В 
този смисъл КСБ се стре-
ми да засили и подпомогне 
международните позиции 
на българските строите-
ли, както и да допринесе 
за внедряването на модер-
ни методи в бранша. Зато-
ва за нас е удоволствие 
да посрещнем директора 
на Центъра за строител-
но право в King’s College 
London проф. Дейвид Мо-
узи“, заяви инж. Мирослав 
Мазнев.  

Изп. директор на КСБ 
изтъкна, че сред ключо-
вите за бранша теми са 
цифровизацията на стро-
ителството, подобряване-
то на сътрудничеството 
по веригата на доставки-
те, интегрираното упра-
вление на проектите за-
едно с всички участници 
в инвестиционния процес, 
повишаването на качест-
вото на проектите чрез 
ранното включване на из-
пълнителите в процеса.

„Наред с множеството 
си инициативи за законо-
дателни промени Кама-
рата активно работи за 
прозрачността в сектора, 
като поддържа задължи-
телен регистър на фирми-
те, извършва мониторинг 
на обществените поръчки 
и разработва типови дого-
вори. 

Българското общество по 

строително право е стра-

тегически партньор на 

Камарата на строителите 

в България. 

Заедно се борим за на-
маляване на администра-
тивната тежест в стро-
ително-инвестиционния 
процес“, каза инж. Мазнев. 

Той сподели, че Българ-
ското общество по стро-
ително право подпомага 
браншовите организации 
относно разработването 
на концепция за ново за-
конодателство в област-
та на проектирането и 

строителството. „БОСП 
ръководи работна група за 
предложение, изменение и 
допълнение на Закона за 
обществените поръчки. 
Организацията преведе и 
адаптира рамков договор, 
създаден от проф. Моузи, 
за да имаме модерна стан-
дартна форма за рамкови 
споразумения и да можем 
да интегрираме свързани 
проекти. За нас е изключи-
телно важно да подобрим 
нашата дейност именно 
чрез законови промени. 
Затова КСБ, в сътрудни-
чество с други браншо-
ви и неправителствени 
организации, си поставя 
за задача да бъде в осно-
вата за разработването 
на методи, документи и 
нормативи, които да не 
допускат грешки. Така ние 
отговаряме и на основно-
то изискване към нашия 
бранш за подобряване на 
качеството. По този на-
чин ще можем чрез зако-
нови промени да създадем 

възможността нашите 
процеси да бъдат по-про-
зрачни, по-регулирани и с 
по-добри резултати. За-
това е важно да стъпим 
на международния опит на 
изявени учени и стратези, 
които да ни помогнат да 
намерим по-правилната и 
по-бърза пътека за реша-
ване на проблемите“, посо-
чи още инж. Мазнев. 

„Бих искала да благода-
ря на Камарата на стро-
ителите в България, че  
заедно провеждаме този 
значим форум. Имаме въз-
можност да представим 
един от най-важните 
международни експерти 
по модерните стратегии 
за добавена стойност в 
строителството, за по-
добряване на изпълнение-
то на проектите“, споде-
ли инж. Адриана Спасова. 
„Ще Ви запозная с това 
как могат да се разрешат 
проблемите в строител-
ството с един договор 
- Рамковият договор на 

Алианса FAC-1. Той е съз-
даден, за да може хората 
да планират отношенията 
и дейностите си при реа-
лизирането на проекти и 
да се интегрират екипи, 
които да работят заедно“, 
заяви проф. Моузи. 

Рамковият договор на 

Алианса FAC-1 

е международен типов 
многостранен контракт, 
който може да се използ-
ва в различни юрисдикции 
и за обществени поръчки. 
Той съчетава обхвата на 
рамково споразумение с 
отношенията на сътруд-
ничество на участниците 
в инвестиционния процес 
в един алианс, като въвеж-
да нови механизми за съз-
даване на добавена стой-
ност. След издаването 
му през 2016 г. с него са 
възложени поръчки за над 
12 млрд. паунда в Англия, 
Ирландия, Италия. 

FAC-1 е предназначен 
да обединява всякакви 
форми на двустранни дого-
вори за работи, доставки 
и услуги, например дого-
ворните условия на FIDIC. 
Той може да се използва, за 
да подпомогне за: 

• Възлагането на по-
ръчки за сложни проекти, 
като интегрира двустран-
ните договори за проекти-
ране, строителство, услу-
ги и доставки; 

• Възлагането на рам-
кови споразумения за об-
ществени поръчки; 

• Интегрирането на 
свързани договори, част 
от общ проект или про-
грама. 

„Договорът създава 
среда за дигитализация 
на строително-инфор-
мационно моделиране и 
дава възможност да ра-
ботим с европейските 
директиви за общест-
вени поръчки, без да ги 
нарушаваме.  Предим-
ствата на използването 
на рамковите алианси 
са намаляване на цена-
та, включване на малки 
и средни предприятия и 
на местна квалифици-
рана работна ръка, мно-
го добри показатели за 
безопасност и здраве и 
голямо удовлетворение 
от страна на клиента“, 
посочи проф. Моузи. 

„FAC-1 се използва за раз-

лични проекти – жилищни и 

обществени сгради, пъти-

ща, спортни съоръжения. 

Винаги  сме искали 
тази форма да бъде меж-
дународна и сме много 
щастливи, че договорът 
беше преведен на българ-
ски, италиански, немски и 
португалски. В България 
сега правим представяне-

то на адаптираната вер-
сия“, заяви директорът 
на Центъра за строител-
но право в King’s College 
London. 

„Договорът действа 
като чадър, който дава 
възможност на клиента 
да получи по-добри резул-
тати от едно рамково 
споразумение, помага за 
интегриране на екипа в 
Алианса, спомага за полу-
чаване на подобрена стой-
ност чрез строително-ин-
формационно моделиране. 
В Англия например само от 
един проект на Министер-
ството на правосъдието 
са спестени 42 млн. па-
унда заради намаленото 
време на индустрията за 
изготвяне на оферти и на 
възложителя да подготвя 
различни тръжни процеду-
ри“, обясни той. 

„Въвеждането на FAC-1 
в България ще осигури не-
обходимите правни условия 
за развитието на СИМ 
(Строително-информа-
ционно моделиране - BIM). 
С него имаме възможност 
да настигнем дигитал-
ната революция и да на-
правим строителната 
индустрия по-печеливша, 
устойчива и привлекател-
на за младите хора“, каза 
още проф. Дейвид Моузи. 

През  март 2017  г . 
БОСП е подписало лицен-
зионно споразумение с 
английската Асоциация на 
консултантите архите-
кти и с автора проф. Дей-
вид Моузи за: 

• Създаване и използ-
ване на изменения, необ-
ходими за съответствие-
то на Рамковия договор на 
Алианса FAC-1 с българско-
то законодателство;  

• Създаване и използ-
ване на версия на българ-
ски език.

Чрез промотиране-
то на FAC-1 в България 
може да се въведат ан-
глийските стратегии за 
партньорство и сътруд-
ничество по веригата на 
доставките: 

• Early Contractor In-

volvement - ранно включ-
ване на изпълнителя по 
време на проектирането 
с цел оптимизация на про-
екта, снижаване на цена-
та и успешно управление 
на рисковете още преди 
началото на строител-
ството;

•  Two  Stage  O p e n 

Book - двуетапна Отво-
рена книга – открито це-
нообразуване и избор на 
подизпълнители, водещо 
до снижаване цената на 
строителството, скъся-
ване на сроковете и подо-
бряване на качеството; 

• Soft Landings - плав-
но преминаване от стро-
ителството към експлоа-
тацията. 

Инж. Мирослав Мазнев – изп. директор на КСБ, инж. Адриана Спасова – председател на 

Управителния съвет на Българското общество по строително право, и проф. Дейвид Моузи, 

директор на Центъра за строително право в King’s College London

Снимки авторът
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В. „Строител“ успешно 
поддържа високите 

стандарти при 
организирането и               

отразяването на събития

Д-р ик.н. Николай Иванов, председател на ББА „Пътна безопасност” и член на УС на КСБ:

Емил Христов

Д-р Иванов, Вие сте предсе-

дател на Българска браншова 

асоциация „Пътна безопасност” 

(ББАПБ). Каква беше 2018 г. за 

Асоциацията?

Изминалата година беше 
успешна за ББА „Пътна безо-
пасност“. Организирахме много 
събития, които бяха полезни и 
допринесоха за изпълнение на ми-
сията ни, а именно повишаване 
на безопасността по пътищата 
и намаляване на жертвите и по-
страдалите от ПТП в България. 
Сред значимите събития, беля-
зали 2018 г., беше Международна-
та конференция на тема „Пътна 
безопасност: Нови технологии 
и добри световни и европейски 
практики“, която реализирахме 
съвместно с Международната 
пътна федерация (IRF) и Европей-
ската пътна федерация (ERF). 
Форумът бе част от календара 
на Българското председателство 
на Съвета на ЕС 2018 и се състоя 
с подкрепата на Министерство-
то на регионалното развитие 
и благоустройството (МРРБ), 
Министерството на вътреш-
ните работи, Министерството 
на транспорта, информационни-
те технологии и съобщенията. 
Мероприятието премина при 
изключителен интерес. Изявени 
международни и български екс-
перти споделиха добри практики 
и иновативни технологии, част 
от успешния световен опит в 
превенцията и намаляване броя 
на жертвите по пътищата. 

За четвърта поредна година 
се проведе конференцията „Без-
опасна пътна инфраструктура“ 
в Хисаря. На събитието събрах-
ме участници, сред които имаше 
специалисти в областта, пред-
ставители на българските ин-
ституции, академичните среди, 
служители на МВР, служители на 
Агенция „Пътна инфраструктура“ 
(АПИ) и Института по пътища 
и мостове и одитори по пътна 
безопасност. Събитието беше с 
характерната си практическа на-
соченост в дискусионен формат. 

През 2018 г. стартира проек-
тът RADAR „Оценка на риска по 
пътищата в Дунавския регион” 
(Risk Assesment on Danube Area 
Roads), финансиран по Програма-
та за транснационално сътруд-
ничество „Дунав 2014 – 2020“, 
в който ББАПБ участва като 
партньор за България. По него се 
осъществяват дейности за обу-
чение и транснационално сътруд-
ничество на различни равнища, 
за да се помогне на отговорните 
организации да идентифицират 
риска по пътищата и система-

тично да повишат безопасност-
та в Дунавския регион чрез подо-
бряване на инфраструктурата и 
маркировката й. RADAR разглежда 
всички участници в движението, 
като обръща специално внимание 
на уязвимите, както и на безопас-
ността на участъците в близост 
до училищата. Проектът поставя 
скоростта като основен риск за 
безопасността. Той бе предста-
вен на семинар на тема „Проект 
RADAR - оценка и мерки за нама-
ляване на риска по пътищата по 
критерий „Пътна безопасност”. 
Визия за по-добра безопасност”, 
който организирахме в Правец. 
Сред другите разгледани теми 
на мероприятието бе въпросът 
за значимостта на одитите и ин-
спекциите по пътна безопасност 
по републиканската и общинска-
та мрежа.

Сред значимите събития бе и 
връчването на деветите Годишни 
награди за принос в пътната без-
опасност. Сред отличените бяха 
министърът на вътрешните ра-
боти Младен Маринов, проф. д-р 
инж. Румен Миланов, член на УС на 
 ББАПБ и преподавател в катедра 
„Пътища” на Университета по 
архитектура, строителство и 
геодезия, кметът на Варна Иван 
Портних, инж. Михаил Рашков, ди-
ректор на дирекция „Поддържане 
на пътната инфраструктура” към 
АПИ, Институтът по пътища и 
мостове и много други, дали своя 
принос за подобряване на пътна-
та безопасност.

Тук бих включил и участието 
на представители от Българска 
браншова асоциация „Пътна без-
опасност” в организирания от 
Камарата и в. „Строител“ Осми 
дискусионен форум „Строител-
ството през 2019 година - перс-
пективи и предизвикателства” в 
София. Отношение по проблеми-
те на пътната безопасност взе-
хме аз, а също проф. д-р инж. Ру-
мен Миланов, член на УС на ББАПБ, 
и инж. Алекси Кесяков, секретар 
на ДОККПБДП и почетен член на 
нашата Асоциация. 

Приветстваме идеята за съз-
даването на панел с такава насо-
ченост и призоваваме той винаги 
да присъства на дискусионния фо-
рум на КСБ и в. „Строител“, а ние 
от Българска браншова асоциация 
„Пътна безопасност” ще продъл-
жим да съдействаме и в бъдещи-
те издания на конференцията.

Какви инициативи предвиж-

да ББАПБ през 2019 г.? 

Надяваме се през тази и 
следващата година жертвите и 
тежко ранените от пътнотранс-
портни произшествия да намале-
ят значително, защото това са 

последните 2 години за изпълне-
ние на Националната стратегия 
за подобряване безопасността 
на движението по пътищата на 
Република България, според коя-
то загиналите при ПТП в края на 
2020 г. не трябва да бъдат повече 
от 388. В подкрепа на това и през 
2019 г. ББАПБ ще организира ме-
роприятия, посветени на подобря-
ване безопасността на пътната 
инфраструктура в страната.

На 18 и 19 април в Хисаря за 
пети пореден път ще се проведе 
ежегодната ни конференция на 
тема „Безопасна пътна инфра-
структура”. Форумът ще даде 
платформа за дискусии, обмяна 
на положителни практики и подо-
бряване на координацията между 
службите. В подкрепа на Реше-
ние №16 на Министерския съвет 
(МС) от 17 януари 2019 г., с кое-
то се приема интегриран подход 
„Безопасна система“ с Визия нула 

загинали и тежко ранени, за на-
ционална политика за постигане 
на висока степен на безопасност 
по пътищата на Република Бъл-
гария, ще дискутираме в панел 
задълженията на МРРБ и АПИ, 
според гласувания от правител-
ството документ. На този форум 
ще дадем предложения, мнения и 
ще внедрим европейски практики. 
За нас най-важното е да продъл-
жим да работим непрестанно и да 
бъдем стимулиращият фактор за 
подобряването на пътната без-
опасност.

Сред основните цели на 
 ББАПБ е хармонизирането на 
българските стандарти за път-
на безопасност с европейските 
и международните. В този кон-
текст и в подкрепа на Решение 
№16 на МС, съвместно с IRF и Ев-
ропейската програма за оценка на 
пътищата (EuroRAP), ще органи-
зираме поредна международна 

конференция за пътна безопас-
ност: „Нови технологии и добри 
световни и европейски практи-
ки“. В подкрепа на Визия нула в 
мероприятието се очаква да 
вземат участие утвърдени меж-
дународни експерти, като сред 
поканените са Матю Болдуин, 
заместник генерален директор 
на ГД „Мобилност и транспорт“ и 
Европейски координатор по път-
на безопасност, и Матс-Аке Бе-
лин от Шведската транспортна 
администрация, както и много 
други специалисти от целия свят. 
Те ще представят успешния све-
товен опит, както и иновативни 
технологии и възможни решения 
за подобряване на пътната без-
опасност и намаляване броя на 
жертвите. Събитието ще се 
проведе на 15 май и е част от 
програмата на Общото събрание 
на EuroRAP, което всяка година се 
организира в различна държава в 
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Европа, а за 2019 г. европейските 
ни колеги приеха поканата, която 
им отправихме, да посетят Бъл-
гария. 

Какви според Вас ще бъдат 

основните предизвикателства 

пред строителния бранш през 

2019 г.?

Безспорно трябва да призна-
ем, че през последните години се 
реализира една последователна 
мащабна политика по изгражда-
не, рехабилитация и ремонт на 
пътната мрежа в нашата стра-
на. През 2019 г. ще продължи 
строителството на автомаги-
страла „Хемус“ с краен срок на за-
вършване през 2024 г. Специално 
внимание ще бъде отделено и на 
АМ „Струма“, за да може да бъде 
завършена през 2023 г. Предпри-
емат се конкретни действия за 
реализиране на проекта за ско-
ростния път Видин – Ботевград. 

Ще се направят инвестиции 
в рехабилитация и ремонт на 
третокласната мрежа, както 
и в редица пътни съоръжения. 
Стойността на проектите, кои-
то през настоящата година ще 
стартират, надвишава 3 млрд. лв. 
Тук следва да отбележим, че тези 
огромни вложения ще окажат сил-
но положително въздействие как-
то върху икономиката на страна-
та, така и върху безопасността 
на движението.

Какви са възможностите за 

подобряване на безопасността 

на пътната инфраструктура в 

България?

На първо място следва да от-
бележим споменатото решение 
№16 на МС, с което се обяви ин-
тегрираният подход „Безопасна 
система“ с Визия нула загинали и 
тежко ранени, за национална поли-
тика за постигане на висока сте-
пен на безопасност по пътищата 
на Република България. Този под-
ход поставя в центъра на пътно-
транспортната система човеш-
кия живот и здраве, като приема, 
че хората естествено допускат 
грешки и тяхното тяло не може 
да издържа удари над определено 
ниво и лесно се уврежда. Третият 
принцип на този подход е, че безо-
пасността на движението е спо-
делена отговорност между учас-
тниците в него и проектантите 
на пътнотранспортната систе-
ма - законодатели, обучители, ин-
женери, работодатели, контролна 
система, медии и т.н. Съответ-
но проектантите следва да се 
съобразяват с това, че хората 
грешат и че човешкото тяло не 
може да понася удари над опре-
делено ниво. По отношение на 
пътната инфраструктура това 
означава, че тя трябва да отпра-
вя ясни и разбираеми послания 
към участниците в движението, 
да ги подпомага и предупреждава 
и когато те сгрешат, да ги пред-
пазва от удари, които увреждат 
и унищожават човешкото тяло. 
От тази гледна точка безопас-
ността трябва да присъства при 
проектирането, изграждането, 
експлоатацията и поддържането 
на пътната инфраструктура.

Определено считам, че реа-
лизацията на мерките в Решение 
№16 на МС ще доведе бързо до на-
маляване на жертвите от пътно-
транспортните произшествия и 
аз бих желал да ги отбележа.

1. Разработване на програма 
от мерки за успокояване на дви-
жението на входовете на насе-
лените места, през които пре-
минават транзитно трасета от 
републиканската пътна мрежа. 

2. Разработване на програма 
за обезопасяване на неподвижни-
те препятствия в крайпътното 
пространство в опасна близост 
до платното за движение и огра-
ничаване на челните удари по ав-
томагистралите, скоростните 
пътища и тези от първокласната 
и второкласната мрежа.

3. Въз основа на анализа на 
пътнотранспортните произ-
шествия и оценката на риска от 
такива в населените места да се 
предвидят краткосрочни и сред-
носрочни мерки за повишаване 

на безопасността на уязвимите 
участници в движението.

4. Разширяване обхвата на 
одитите за пътна безопасност 
върху всички републикански и 
общински пътища и регламен-
тиране участието на одитора в 
инспекциите на обектите в екс-
плоатация.

Няма да се спирам в детайли 
на тези мерки, защото са пред-
мет на по-широк разговор. Но 
искам да отбележа, че те произ-
тичат от характерните особе-
ности на тежките пътнотранс-
портни произшествия в нашата 
страна и от европейските и све-
товните практики за ограничава-
не на тези видове ПТП. 

Агенция „Пътна инфра-

структура” е с нов председател 

– Георги Терзийски. Какво очак-

вате от новото ръководство 

на АПИ?

Безспорен е фактът, че но-
вият председател на Агенцията 
притежава определен управленски 

опит, което ще се отрази поло-
жително върху цялостната дей-
ност на АПИ. Програмата, която 
има да изпълнява Агенцията, е ог-
ромна и многопосочна и с повече 
ангажименти към безопасност-
та на движението. Пожелавам 
на новото ръководство най-вече 
здраве и воля за изграждане на 
по-устойчива и безопасна път-
на инфраструктура и крайпътно 
пространство.

От тази година страната 

ще има ТОЛ система. Какви са 

предизвикателствата пред 

нея?

Това е едно модерно и инте-
лигентно решение, ползата от 
което ще доведе до подобряване 
на обслужването и повишаване 
безопасността на движението. 
Считам, че ползата от внедря-
ването на тази система много 
скоро ще даде положителни ре-
зултати въпреки първоначалните 
трудности.

М С  о т п у с н а  б л и з о 

1,35 млрд. лв. за изграждането 

на още 134,2 км от АМ „Хемус“. 

Какви мерки трябва да се взе-

мат, за да са в безопасност 

преминаващите по бъдещата 

магистрала?

Най-напред искам да изкажа 
личното си мнение както като 
специалист по пътна безопас-
ност, така и като гражданин, а 
също и като ползвател на този 
вид инфраструктура, защото 
съм активен шофьор. По своята 
същност строителството е сло-
жен процес, който трябва да се 
изпълнява от знаещи и можещи 
специалисти, но в основата му 
стоят два важни аспекта – на 
първо място е осигуряването на 
финансиране и на второ място 
добра организация на строител-
ните процеси. 

Това, че правителството ни 
успя да отдели средства от из-
лишъка в бюджета за 2018 г. е 
похвално. Осигуреното финанси-
ране е най-важната крачка към 

изграждането на АМ „Хемус“. Вто-
рият аспект, а именно организа-
цията на строителните процеси, 
е поверена на 100% държавната 
компания „Автомагистрали“ ЕАД. 
Ще бъда изключително щастлив, 
ако всички строителни дейности 
и материали, вложени по време на 
реализацията, бъдат произведе-
ни в България и бъдат изпълнени 
от български строители. Както е 
например е в Германия, където по 
време на изграждането на всички 
аутобани и до ден днешен там 
работят само и единствено гер-
мански компании.

В много страни в Европа, а и 
по света, дейностите по реха-
билитация, текущ ремонт и под-
държане на инфраструктурата, 
от една страна, се ръководят 
от едно държавно звено, а тези, 
свързани с новото строителство 
на автомагистрали, скоростни 
пътища и т.н., се ръководят от 
друго държавно звено. Ние всички 
виждаме, че нашето правител-

ство поема по този нов и според 
мен правилен път. Рехабилита-
циите, текущият ремонт и под-
държането да се извършват от 
Агенция „Пътна инфраструктура“, 
а новото строителство да се ръ-
ководи от „Автомагистрали“ ЕАД.

Несъмнено доизграждането на 
АМ „Хемус“ в кратки срокове ще 
доведе до очакваното от всички 
ни ускоряване на икономическо-
то развитие на цяла Северна 
България. Може би на първо мяс-
то чувствително ще намалеят 
жертвите от ПТП, както и тежко 
пострадалите, след като между 
София и Варна всички ние започ-
нем да се придвижваме по АМ „Хе-
мус“. Знаете опасните участъци 
около Микре, Велико Търново и 
Търговище по сега съществува-
щия първокласен път. 

Правителството прие По-

становление за създаване на 

Държавна агенция „Безопасност 

на движението по пътищата“ 

към Администрацията на МС. С 

какво трябва да се занимава тя 

и какви правомощия трябва да 

има, така че наистина да зара-

боти ефективно?

Това е едно положително ре-
шение, насочено към опазване 
на живота и здравето на хора-
та, участващи в движението 
по пътищата. Правомощията 
и обектът на дейност на нова-
та агенция са ясно разписани и 
утвърдени с нейното създаване. 
Предстои една продължителна и 
отговорна работа по структури-
рането и изграждането й. Но за-
едно с това трябва да нараства 
нашата подкрепа към агенцията 
като неправителствен сектор, 
да се увеличава научният и екс-
пертен потенциал на всички ми-
нистерства и организации и да 
се насърчава налагането на нова 
култура за безопасно движение по 
пътищата.

Вие сте член на Управител-

ния съвет на Камарата на стро-

ителите в България (КСБ). Как-

ви са според Вас най-важните 

теми в дневния ред на браншо-

вата организация през 2019 г.?

К а к т о  с т а н а  в ъ п р о с , 
1,35 млрд. лв. са осигурени за 
доизграждането на АМ „Хемус“. 
Предстои и завършването на АМ 
„Струма“, магистралата между 
Калотина и София, строител-
ството на скоростен път между 
Видин и Ботевград и множество 
рехабилитации, ръководени от 
Агенция „Пътна инфраструкту-
ра“. Към това бих искал да доба-
вя очакваните инвестиции във 
ВиК сектора – над 3,5 млрд. лв., 
растежа на промишленото стро-
ителство в цялата страна, как-
то и бума в жилищния сектор. 
След като изброих мащаба на 
строителство, който ни очак-
ва, мисля, че едни от най-голе-
мите предизвикателства пред 
собствениците и управителите 
на компаниите от сектора ще 
бъдат задържането на опитния 
и компетентен инженерен, тех-
нически и изпълнителски състав. 
Също така обучението, квалифи-
цирането и привличането на нови 
кадри в бранша. Уверен съм, че 
посредством задължителното 
според мен и редовно увеличение 
на работната заплата скоро в 
България ще започнат да се връ-
щат част от строителните ни 
специалисти и работници, които 
преди години напуснаха страна-
та, за да търсят по-добро въз-
награждение и препитание за се-
мействата си. Също много важно 
е, че в КСБ водим непрекъснат 
диалог относно отпадането на 
най-ниските и дъмпингови цени 
на първо място, както и относно 
увеличаване качеството на стро-
ителния продукт. Двете неща са 
неразривно свързани помежду си и 
не можем с ниски цени да очаква-
ме високо качество.

През тази година в. „Стро-

ител“ празнува своята 10-а го-

дишнина. Благодарим Ви за под-

крепата към изданието и екипа. 

Какво ще ни пожелаете? 

Пожелавам на целия екип на 
вестник „Строител“ здраве, прос-
перитет и енергия, за да продъл-
жавате все така обективно и 
качествено да информирате свои-
те читатели за случващото се в 
строителния бранш в България. За 
мен е чест и удоволствие да ра-
ботя с изданието, което освен, че 
се отличава със своя професиона-
лизъм, успешно поддържа и високи 
стандарти при организирането и 
отразяването на събития. Имен-
но това Ви прави и медиен лидер в 
строителния сектор.
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сътрудничество. „Колкото 
е по-мощна икономиката, 
толкова по-добре. Затова 
и ние кандидатстваме за 
чакалнята на еврозоната - 
това гарантира да не сме 
във втората скорост на 
Европа“, коментира още 
премиерът Борисов. 

„В началото на 1989 г. 
хора със свободен дух като 
почетния председател на 
синдиката д-р Константин 
Тренчев създават сдруже-
ние, което си поставя за 
цел защитата на основ-
ните социални и трудови 
права на интелектуалци-
те. Сега самата „Подкре-
па“ е школа за защита на 

права“, заяви вицепреми-
ерът по икономическата и 
демографската политика 
Марияна Николова. Тя бла-
годари на ръководството 
на синдиката за идеята и 
кампанията, свързани с 

нормативната база за за-

плащането на нощния труд. 

„Вярвам, че в рамките 
на диалога ще се търси 
консенсус и ще се намери 
решение“, завърши Николо-
ва. 

Кметът на София Йор-
данка Фандъкова също 
приветства делегатите 
на Конгреса. Тя сподели, че 
КТ „Подкрепа“ е символ на 
гражданската енергия и на 
правото на хората да жи-
веят достойно. По думите 
й препоръките и бележки-
те, които експертите на 
Конфедерацията и лидери-
те в различните сектори 
правят, помагат на Сто-
личната община да подре-
ди задачите си и да насочи 
средства към решаване на 
най-важните проблеми за 
гражданите.

„Министерството на 
труда и социалната поли-
тика високо цени партньор-
ството на синдикалните 

структури при реализира-
нето на важните политики 
и реформи в сферата. Съ-
трудничеството допринася 
за създаването на по-добри 
условия на труд и повиша-
ване стандарта на живот 
на работещите хора в 
България“, каза министър 
Бисер Петков. В изказване-
то си той постави акцент 
върху ролята на синдика-
тите за осигуряването на 
високо ниво на защита на 
работещите, за мотиви-
ране на работодателите 
да гарантират безопасни 
и здравословни условия на 
труд и достойно заплаща-
не. Като значителен при-

нос в тази посока той даде 
за пример Националната 
програма за безопасност 
и здраве при работа 2018 - 
2020 г. 

„Активната позиция 
на синдикатите е значим 
фактор в провеждането на 
конструктивен социален 
диалог между работещи, 
бизнес и правителство на 
национално, регионално и 
браншово ниво“, отбеляза 
още министър Петков.

Министърът на финан-
сите Владислав Горанов по-
сочи в речта си, че между 
правителството и синди-
катите има работещ дву-
странен диалог. „В години-
те на прехода към пазарна 
икономика у нас едновре-
менно се изградиха модели-
те на бизнеса и на синди-
кализма, а правителствата 
се научиха да планират и да 
правят политиките си, съ-
образявайки се с мнението 
на всички засегнати стра-
ни“, допълни министърът. 
Той посочи, че е готов за 
дебат със синдикати по 
всяка политика на прави-
телството. „Вдигането 
на заплатите е неизбежно. 
При дефицита на работна 
ръка пазарът го изисква“, 
коментира още Горанов.

Х Конгрес на Конфедерацията преизбра инж. Димитър Манолов за президент и 
инж. Иоанис Партениотис за вицепрезидент на синдиката

Емил Христов
Ренета Николова

„Ние сме Синдикатът, 
донесъл свободата, като 
я превърнахме в основна 
ценност на нашата борба 
и стремежи. Така сме се ро-
дили, така сме създадени и 
такива ще бъдем. Гаранти-
рам с хората, с които сме 
екип, че ще даваме най-до-
брото от себе си за тези, 
които ни гласуваха доверие, 
за да направим техния жи-
вот малко по-добър.“ Това 
бяха първите думи на инж. 
Димитър Манолов, след 
като беше преизбран за 
президент на Конфедера-
ция на труда „Подкрепа“ по 
време на X юбилеен Конгрес 
на синдиката. Делегатите 

гласуваха още един четири-
годишен мандат и на инж. 
Иоанис Партениотис като 
вицепрезидент. В състава 
на Изпълнителния съвет 
влизат още досегашните 
конфедерални секретари 
Любка Георгиева, Алексан-
дър Загоров, Нели Христо-
ва и Веселин Митов, като 
беше избран и още един 
конфедерален секретар – 
д-р Валери Апостолов.

Двудневният X Кон-
грес на КТ „Подкрепа” 
съвпадна с 

30-ата годишнина на синди-

калната организация. 

Конгресът е върховен 
орган на Конфедерацията, 
който се свиква веднъж на 
четири години. В него се 
включиха над 600 делегати 
от цялата страна – пред-
ставители на регионални-
те и браншови структури 
на КТ „Подкрепа“. Събити-
ето беше тържествено 
открито в Зала „България“ 
от инж. Димитър Манолов 
и почетния президент на 
синдиката д-р Константин 
Тренчев. Сред официалните 
гости бяха президентът 
Румен Радев, министър-
председателят Бойко Бори-
сов, вицепремиерът Мари-
яна Николова, министърът 
на финансите Владислав 
Горанов, министърът на 
труда и социалната поли-
тика Бисер Петков, кме-
тът на София Йорданка 
Фанъдкова, председателят 
на парламентарната Коми-
сия по труда и социалната 
политика Хасан Адемов, ом-
будсманът Мая Манолова, 
генералният секретар на 

Международната конфе-
дерация на профсъюзите 
Шарън Бъроу, както и гос-
ти от синдикални и рабо-
тодателски организации, 
депутати и др.

На откриването прези-
дентът на КТ „Подкрепа“ 
инж. Димитър Манолов поз-
драви гостите и делегати-
те по случай юбилея и изра-
зи радостта си от факта, 
че все повече млади хора 
стават част от Конфеде-
рацията. „За всички тези 
години ние изминахме много 
дълъг път – побеждавахме, 
губехме, печелехме, греша-
хме и се развивахме напред 
в името на хората, които 
са ни гласували своето до-
верие“, заяви инж. Манолов. 
По думите му от ключово 
значение за решаването 
на социалните проблеми у 
нас е и кого ще изпратим 
в Европейския парламент. 
В словото си инж. Манолов 
подчерта, че КТ „Подкрепа“ 
може да издигне свой неза-
висим кандидат на пред-
стоящите избори, но това 
тепърва ще се решава. „Ев-
ропа е изправена на кръс-
топът. Пътят към нейното 
спасение е тя да се върне 
към социалните си корени. 
Надявам се мъдростта да 
надделее”, каза още инж. 
Димитър Манолов.

„Историята показва, 
особено тази на Вашата 
организация, че всички зна-
чими социални права са от-
воювани с борба“, заяви на 
свой ред пред присъства-
щите президентът Румен 
Радев и пожела на синди-
ката да бъде на висотата 
на очакванията на българ-
ските граждани. В привет-

ствието си той подчерта, 
че от 1989 г. до днес 

КТ „Подкрепа“ е взела 

значимо участие във важни 

събития, 

а създателите й са не 
просто група хора, прегър-
нали каузата да отстоя-
ват човешките права. „Те 
заложиха в организацията 
важни непреходни човешки 
ценности и здрави принци-
пи“, посочи Радев. По думи-
те му Конфедерацията има 
смелостта и отговорност-
та да посочва причините за 
проблемите и да отстоява 
националнозначими каузи. 
„КТ „Подкрепа“ се превърна 
в символ на експертност 
и откритост в социалния 
диалог с изпълнителната 
власт и работодателите 
– нещо критично важно за 
нашето общество“, каза 
Румен Радев и допълни, че 
правата на трудещите се 
нуждаят от защита във 
всяка епоха и във всеки 
социален и икономически 
модел. 

В словото си премиер-
ът Бойко Борисов благода-

ри за твърдата и градивна 
позиция на Конфедерацията 
през годините. Той сподели, 
че 

синдикалната организация 

има подкрепата на прави-

телството 

както в България, така 
и в Европейския съюз. 

Борисов подчерта още, 
че в лицето на инж. Дими-
тър Манолов той вижда 
един достоен наследник на 
символа на демокрацията 
д-р Константин Тренчев. 
„Очакваме да се увеличат 
приходите от борбата с 
контрабандата, така че 
догодина да можем с още 
10% да вдигнем доходите“, 
информира министър-пред-
седателят и подчерта, 
че правителството води 
борба със сивия сектор, 
за да се съберат повече 
пари в бюджета. По думи-
те му няма международно 
представена организация, 
която да не отчита на-
предъка на страната ни 
във всички сфери, включи-
телно и мониторинговият 
доклад по Механизма за 

Снимки в. „Строител“
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Сдружението планира изграждане на Национален общински комплекс с конгресна, 
офисна и хотелска част

Росица Георгиева

„Едно от постижения-
та на Националното сдру-
жение на общините в Ре-
публика България (НСОРБ) 
през 2018 г. е увелича-
ването на средствата 
за капиталови субсидии. 
Осигурихме ръст на пари-
те за администрациите с 
30,3 млн. лв. Общото уве-
личение на финансиране-
то на общините в Закона 
за държавния бюджет за 
2019 г. е близо 482 млн. лв., 
от които 361 млн. лв. за 
образование и 121 млн. лв. 
за останалите трансфе-
ри.“ Това отчете предсе-
дателят на УС на НСОРБ 
и кмет на община Велико 
Търново инж. Даниел Панов 
по време на 32-рото Общо 
събрание на Сдружението, 
което се състоя в София. 

В него се включиха 
над 350 делегати, пред-
ставители на повече от 
200 общини. В рамките 
на събитието се прове-
де и дискусионен форум 
на тема „Европейски, на-
ционални и местни прио-
ритети”. В работата на 
Общото събрание учас-
тие взеха министрите на 
регионалното развитие и 
благоустройството Петя 
Аврамова, на земеделието, 
храните и горите Румен 
Порожанов, на околната 
среда и водите Нено Ди-
мов и на труда и социал-
ната политика Бисер Пет-
ков, зам.-министрите на 
регионалното развитие и 
благоустройството Дени-
ца Николова, на околната 
среда и водите Атанаска 
Николова и на здравеопаз-
ването Жени Начева, как-
то и зам. изпълнителният 
директор на Държавен 
фонд „Земеделие“ Атидже 
Алиева-Вели. 

Традиционно преди 
председателят на УС на 
НСОРБ да направи отчет 
на ключовите направления 
в дейността на НСОРБ 
за изминалата година, 
кметът на Столичната 
община Йорданка Фандъ-
кова като домакин откри 
срещата и приветства 
гостите и делегатите. 
„Мащабите на общини-
те са различни, но пре-
дизвикателствата и ре-
шенията на проблемите 
са доста сходни. За мен 
като кмет на София при-
оритетни сфери, в които 
работим, са екологията, 
чистотата на въздуха, 
инфраструктурата, обра-
зованието и обществени-
ят транспорт“, заяви тя. 
Фандъкова посочи, че са 
направени 3 предложения 
за законодателни промени, 
свързани с чистотата на 
въздуха, като едното вече 
е прието. Йорданка Фан-
дъкова изрази и надежда 

местният вот през 2019 г. 

да не доведе до промяна в 

начина на работа на кме-

товете. 

„Изборите идват и си 
отиват, но предизвика-
телствата пред нас са 
едни и същи. Гражданите 
изискват от нас да си 
вършим работата”, допъл-
ни още Фандъкова. 

В отчета си за 2018 г. 
инж. Даниел Панов опре-
дели като постижение 
успешното представяне 
на НСОРБ по време на 
Българското председа-
телство на Съвета на 
ЕС. „Домакинствата ни 
на различни форуми и съ-
бития бяха възможност 
за по-ясно, категорично и 
отчетливо позициониране 
на общините и на Сдруже-
нието в европейски и меж-
дународен контекст. При-
добихме опит и доказахме, 
че имаме капацитет за 
организиране и провеж-
дане на значими междуна-
родни събития”, допълни 
инж. Даниел Панов. Сред 
основните проблеми за 
местните власти той 
открои финансовите ко-
рекции по проектите с 
европейско финансиране и 
качеството на общински-
те пътища. Председате-
лят на УС на НСОРБ под-
черта, че състоянието на 
тази инфраструктура е 
критично и затова и през 
2019 г. Сдружението ще 
продължи да настоява за 
държавна подкрепа за ре-
монтирането й. По отно-
шение на финансовите ко-
рекции по европроектите 
инж. Панов обясни, че въ-
преки подготвените ана-
лизи, постоянно предос-
тавяната информация за 
типови грешки, срещите 
с вицепремиер, министри, 
ръководители на Управля-
ващи органи, все още не е 
намерено дори частично 
разрешаване на проблема. 
Според него 2019 г. ще 
бъде ключова за програми-
рането на следващия пе-
риод 2021 – 2027 г. и сега 

е моментът общините да 
заявят приоритетите си 
за новата финансова рам-
ка. По думите на инж. Да-
ниел Панов важна задача 
за НСОРБ през 2019 г. ще 
е подобряването на взаи-
модействието между от-
делните министерства, 
за да бъде избегнато при-
покриването на дейности, 
които засягат местната 
власт. 

Програмата за рабо-
тата на Сдружението 
през 2019 г. бе предста-
вена от зам.-председате-
ля на УС на НСОРБ и кмет 
на община Троян Донка 
Михайлова. По думите й 
един от акцентите в нея 
ще е участието на пред-
ставители на Сдружение-
то при изработването на 
Бюджет 2020. „Ще продъл-
жи подготовката на ста-
новища за законодателни 
промени. Тази година ще 
бъдат финализирани ини-
циативите ни по измене-
ние на Закона за мест-
ното самоуправление и 
местната администрация 
по отношение на новите 
правомощия на общините 
в сферата на обществе-
ния ред“, информира тя и 
допълни, че УС ще приеме 
правила за осигуряване 
участието на представи-
тели на НСОРБ в работни 
формати на централната 
власт. Основна задача на 
екипа на Сдружението 
остава подкрепата на об-
щинските администрации 
при предоставяне на услу-
ги и прилагане на модерни, 
функционални и иноватив-
ни практики. 

Предвижда се да се про-

ведат 3 форума, на които 

да бъде определена визията 

за развитие на местната 

власт до 2030 г. 

Сдружението ще ра-
боти за създаване на ев-
ропейска платформа за 
обмен на знания, хора и 
стоки между общините в 
ЕС Community Sharing. Ва-
жен момент в дейността 

на НСОРБ ще бъде и оси-
гуряване на подкрепа за 
новоизбраните кметове 
и общински съветници и 
структуриране на УС на 
Сдружението за мандат 
2019 – 2023 г. „Предлагаме 
също да се изгради Нацио-
нален общински комплекс. 
Той ще има конгресна, 
офисна и хотелска част, 
където НСОРБ да може да 
изпълнява задачите си на 
своя територия“, каза Ми-
хайлова. Тя съобщи още, че 
откриващата среща на 
НСОРБ за мандат 2019 – 
2023 г. е планирана за 11 
декември.

В рамките на диску-
сионния форум се обсъди 
и ролята на местните 
власти в политиките за 
регионално развитие, те-
риториално сближаване 
и бъдещето на селските 
райони, промените в нор-
мативната рамка, упра-
влението на европейските 
фондове и други актуални 
въпроси. 

„Искаме инвентари-
зация на общинските пъ-
тища, за да е ясно какво 
е състоянието им и да 
имаме точна сметка за 
нужните средства за ре-
хабилитация и ремонти. 
Твърдо стоим зад искане-

то на местните власти за 
повече пари за четвърто-
класната мрежа, но няма 
как да се разпределят 20% 
от приходите от винетки 
и ТОЛ такси за тях, тъй 
като това противоречи на 
европейските регламен-
ти. Според тях приходите 
от електронни такси за 
използване на републикан-
ската инфраструктура 
могат да се влагат само 
за нейното поддържане 
и подобряване.“ Това каза 
министърът на регио-
налното развитие и бла-
гоустройството Петя 
Аврамова. Тя коментира и 
въпроси, свързани с изме-
нението на стратегиче-
ските документи, новите 
европейски приоритети и 
ролята на местните вла-

сти в тяхното осъщест-
вяване.

„Новата цел в кохе-
зионната политика след 
2020 г. е „Европа по-близо 
до гражданите“ и това ни 
дава възможност да се фо-
кусираме върху специфич-
ните нужди и потенциала 
на конкретните терито-
рии чрез изпълнението на 
интегрирани територи-
ални стратегии. Водеща 
роля за разработването 
на стратегиите и за под-
бора на мерките, които 
да бъдат финансирани, 
ще имат съответните 
градски, местни или други 
териториални органи или 
организации“, коментира 
Аврамова. Тя допълни, че 
през 2019 г. 

предстои актуализация на 

действащата Национална 

концепция за простран-

ствено развитие, 

която ще даде визия за 
следващите години и ще 
послужи като основа на 
бъдещия програмен период 
2021 - 2027 г. 

„В предложението на 
ЕК е предвидено намале-
ние с 15% на бюджета на 
Програмата за развитие 
на селските райони, но 

ще има възможност то 
да бъде компенсирано с 
национално съфинансира-
не. Провел съм вече нео-
фициални разговори и има 
готовност бюджетът за 
развитие на селските ра-
йони да се запази до близо 
3 млрд. евро“, заяви минис-
търът на земеделието, 
храните и горите Румен 
Порожанов. Той припомни, 
че е възложено изработ-
ването на SWOТ анализ в 
сектор „Земеделие и хра-
ни”, който ще е основата 
на бъдещия стратегиче-
ски план.

Министърът на окол-
ната среда и водите Нено 
Димов призова общините 
да започнат да работят за 
прехода към кръгова ико-
номика и адаптация към 

промените в климата. Той 
посочи, че това ще бъдат 
основните приоритети в 
новия програмен период 
на Оперативна програма 
„Околна среда“ (ОПОС). 
„Към 31 декември 2018 г. 
по „ОПОС 2014 – 2020“ 
няма загуба на средства, 
което е много важно, за-
щото това са пари, кои-
то остават в общините. 
По програмата са обя-
вени 36 процедури за 3,5 
млрд. лв., като в момента 
се изпълняват договори 
за 1,69 млрд. лв., или пове-
че от половината от ре-
сурса“, обясни Димов. Той 
изрази надежда, че през 
следващите години усво-
яването ще се увеличи, за-
щото това е начинът, по 
който българските граж-
дани ще усетят резул-
тата от оперативната 
програма и от работата 
на общините. Социални-
ят министър Бисер Пе-
тков обяви, че за 2019 г. се 
предвиждат 260 млн. лв. 
за трансфери към общин-
ските бюджети за делеги-
раните държавни дейнос-
ти. Той допълни, че вече 
е започнала бюджетната 
процедура за 2020 г. и на-
мерението е тази сума да 
нарасне до 317 млн. лв.

Снимки Румен Добрев
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Г-н Сабри, общината 

има 12 села и население 

към 7500 души. Как ще 

коментирате идеята 

Минерални бани да се 

превърне в уютно място 

за живот и бизнес?

Минерални бани е сел-
ска община, но в това не 
влагам никакъв негативен 
смисъл. Вие сам видяхте 
как изглежда общинският 
център, който по визия 
надминава много от по-
малките градчета. И това 
основно се дължи на ново-
то строителство. Както 
знаете, Минерални бани 
е национален курорт и за-
това неговото развитие 
като такъв е приоритет 
на ръководения от нашия 
кмет Мюмюн Искендер 
екип. Още от 2011 г. ак-
тивно работим по Програ-
мата за развитие на сел-
ските райони (ПРСР). Чрез 
нея успешно реализирахме 
над 30 европейски проек-
та, свързани с водопро-
водната мрежа, уличната 
инфраструктура, с парко-
вата среда и с различните 
форми на туризъм.

Частният сектор е 
изключително активен 
по отношение на ПРСР и 
много от новите хотели 
в общината са изградени 
с финансиране от програ-
мата. Това напълно съв-
пада с намеренията на 
кметския екип и затова 
резултатите са видими. 
Работим активно и наша-
та община постепенно, 
но неумолимо, се превръ-
ща в едно наистина добро 
място за живот и профе-
сионална реализация на 
населението от общин-
ския център и от състав-
ните села.

 
Какви са дейностите 

в общината, свързани с 

минералните води - ос-

новно строителство на 

хотели, ресторанти и 

други сгради от обслуж-

ващата сфера, балнеоле-

чение, СПА и прочие? 

Ще започна с това, 
което е малко известно на 
широката общественост. 
По свойства нашата ми-
нерална вода има еквива-

лент само на две места в 
света - едното е в Евро-
па, в чешкия град Карлови 
Вари, а другото е в САЩ. 
Минералната вода блика 
от 14 извора с температу-
ра 54,1 – 59,2 °С. Характе-
ризира се като хипертер-
мална, сулфатно-натриева 
и калциева, с минерализа-
ция около 1550–1630 мг/л, 
леко радонова – 32 до 53 
емана, силициева – 54 мг/л, 
със съдържание на флуор – 
3,9 мг/л и неутрална реак-
ция. От това става ясно, 
че тя има твърде богата 
медико-балнеологична ха-
рактеристика, като всеки 
от нейните физико-химич-
ни показатели притежава 
съответното по-силно 
или по-слабо изразено фи-
зиолого-терапевтично 
действие, а цялата им 
резултатна ефективност 
определя и възможности-
те за лечение, профилак-
тика и СПА процедури. 
Националният курорт е 
профилиран за лечение на 
заболявания на периферни-
те артерии от органичен 
и функционален тип – бо-
лест на Бюргер, на Рейно, 
атеросклероза, състоя-
ния след тромбофлебити, 
вегетативни и диабетни 
ангеопатии и др.

Подходящи места за 
провеждане на водолече-
ние и балнеопроцедури са 
балнеохотел „Божур”, Спе-
циализираната болница за 

рехабилитация „Айлин” и 
обществената баня с ми-
нерална вода. Освен тях в 
много от другите хотели 
и къщите за гости се из-
вършват релаксиращи про-
цедури с минерална вода. 
Местата се увеличават 
непрекъснато, а строи-
телните фирми от ден на 
ден доказват своите про-
фесионални възможности 
и допринасят за уникална-
та визия на курорта. Само 
ще допълня, че легловата 
база на общинския център 
надхвърли 1000. При насе-
ление от 1350 души тази 
цифра красноречиво гово-

ри за бита и поминъка на 
местните хора. В заклю-
чение на този въпрос само 
ще допълня, че курортът 
е популярен и в съседните 
Турция и Гърция.

 
Местността е из-

вестна с многото и най-

разнообразни културно-

исторически паметници. 

Каква грижа полага об-

щината за тяхното под-

държане, реставрация и 

т.н.?

Имаме над 50 памет-
ници с културно-истори-
ческо и строително-архи-
тектурно значение. Може 
би знаете, че в центъра на 
Минерални бани се намира 
крепостта „Свети Дух”. 
Тя е най-добре запазената 

историческа забележител-
ност на територията на 
курорта. Името й идва от 
намиралия се там парак-
лис. За Вашите читате-
ли ще бъде любопитно да 
научат, че тя е строена 
с големи рустицирани ка-
менни блокове. Използвани 
са различни строител-
ни техники и материали. 
Самата крепост пред-
ставлява неправилен мно-
гоъгълник с два входа от 
южната и две малки врати 
на западната и източната 
страна. Установено е, че 
крепостта е съществува-
ла от II до XIV век. 

Историческите сведе-
ния показват, че на тези 
земи е бил разположен гр. 
Топлицос (Топлика), който 

наброявал около 12 000 жи-
тели. Предполага се, че 
след сражения римските 
войници са лекували рани-
те си тук около топлите 
минерални извори. Благо-
дарение на уникалните ле-
чебни свойства на водата 
е възникнал и древният 
град. Археологическите 
разкопки доказват, че през 
различните исторически 
времена около изворите е 
кипял интензивен живот.

Край с. Ангел войвода 
продължават разкопките 
на тракийски култов ком-
плекс, който заема осо-
бено място в историята. 
Древното светилище там 
- едно от най- големите в 
България, е със статут на 
паметник на културата 
от национално значение. 
Комплексът се намира 
върху скалист връх‚ из-
вестен под името Асара. 
По билото му е оставила 
следи мощна стена, а по 
скалите са издълбани над 
50 ниши.

Община Минерални 
бани поддържа своите па-
метници и кани гости от 
страната и чужбина по 
всяко време на годината. 
При нас има какво да се 
види, да се научи, а и човек 
да излекува болежките си. 

 
Източните Родопи са 

с относително благопри-

ятен климат през зима-

та. И все пак след големи 

валежи, препълвания на 

водоеми и канализации 

имате ли проблеми с ВиК 

съоръженията, с трасе-

СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Георги Сотиров

Минерални бани е различната община 
не само в Хасковска област, но в България, 
Европа и в света. Районът представлява 
едно съприкосновение с великолепна при-

рода, докосване до хилядолетна история, 
пълна с много забележителности, голяма 
част от тях със статут на защитени па-
метници, и разбира се, неповторими СПА 
процедури.

Община Минерални бани постепенно 

става СПАсението на българите, избяга-
ли от ежедневието на големия град. През 
2017 г. курортът е обявен за СПА дести-
нацията на България, изпреварвайки Велин-
град. Това е показателно. Малкото село 
се превръща в атрактивна туристическа 

дестинация за балнеоложки, еко и културен 
туризъм през всички сезони. 

Екипът на кмета Мюмюн Искендер ре-
ализира доста проекти по европейски про-
грами. С чувството, че трябва да направи 
селището си като свой дом, общинското 

Зам.-кметът Нуртин Сабри:

Нуртин Сабри е роден през 1973 г. в с. Караманци, 

Хасковска област. Завършил е Строителния техникум в 

Кърджали. От 1996 г. работи в община Минерални бани. 

Последователно е заемал различни  длъжности в дирекция 

„Териториално селищно устройство“. От 2015 г. е зам.-

кмет на общината.

Снимки авторът
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ръководство успява да преобрази и обнови 
облика на курорта. 

След бегъл поглед далеч назад, в хиля-
долетията, откриваме първите наченки 
на живот по тези земи. За изсеченото в 
скалата образувание Стъпката на Богоро-

дица историците смятат, че това е ста-
ринен саркофаг, следа от римската епоха. 
Хората вярват, че тази „чудодейна стъпка” 
има лечебна сила, носи късмет и сбъдва же-
лания. Затова и християни, и мюсюлмани 
почитат святото място и оставят конец 

или парче от дрехата си за здраве. Наблизо 
са и скалните вдлъбнатини Шарапаните, 
датиращи отпреди 2600 - 2800 години, 
които се приемат за винарски камъни за 
преработка на грозде. Счита се, че шара-
паните са свързани с култа към бог Диони-

сий. Те се срещат в местностите Каракая, 
Гарваница, Пожарището, Аврамов камък“. 
Любознателните лесно ще открият скал-
ния комплекс Орлови скали от интересни и 
величествени образувания, някои от които 
достигат 30 - 40 м височина. 

тата на питейната вода, 

с нейното пречистване? 

Имаме проект за ПСОВ 
с довеждащи колектори, 
като сега на дневен ред е 
финансирането. Надявам 
се да се отвори прием в 
ПРСР за подобен обект. 
Имаме надежди за финан-
сиране и от държавния 
бюджет, защото все пак 
става дума за курортно 
селище от национално 
значение.

Нашата минерална 
вода не е годна за пиене, 
тя е силно минерализи-
рана. Основната питей-
на вода идва от дълбоки 
сондажни кладенци по 
поречието на р. Марица, 
откъдето е захранване-
то и на областния град 
Хасково. От миналата 
година имаме изградена 
ПСПВ за собствените ни 
водоизточници в мест-
ността Щъркелите. Из-
пълнихме голям проект за 
2 500 000 лв. с финансиране 
по ОП „Региони в растеж 
2014 - 2020” за населените 
места около с. Караманци, 
където живеят над 60% 
от жителите на община-
та. С това решихме ос-
новните ВиК проблеми на 
нашето население в села-
та Караманци, Боян Боте-
во, Сърница, Ангел войвода 
и Винево. Имаме одобрен 
проект от ДФ „Земеделие” 
за 5 850 000 лв., по който 
се предвижда смяна на до-
веждащи водопроводи от 
помпената станция край 
с. Караманци до някои от 
нашите села. 

 
Как ще коментирате 

състоянието на пъти-

щата между селата, а и 

вътре в тях? 

Имаме много добра об-
щинска пътна мрежа. За 
нейното изграждане или 

реновиране през 2014 - 
2015 г. инвестирахме бли-
зо 6 млн. лв. чрез финанси-
ране от ДФ „Земеделие”. 
През 2015 - 2016 г. пак с 
помощта на фонда реали-
зирахме и много приличен 
обем от благоустрой-
ствените ни идеи. Извър-
шихме основен ремонт на 
парка „Минерални бани” и 
един по-малък, който се 
вижда на влизане в общин-
ския център. В миналия 
активен строителен се-
зон обновихме основните 
пътни артерии. Става 
дума за улично осветле-
ние, бордюри, тротоари и 
изкърпвания, което излезе 
към 1 000 000 лв. С поста-
новление на Министерския 
съвет бяха отпуснати 
640 000 лв. за основни ре-
монти на уличната мре-
жа в с. Колец. 700 000 лв. 
имаме заделени за СМР на 
още седем улици в с. Мине-
рални бани. С други думи, 
до края на тази година 
строителните фирми ще 
имат достатъчно като 
обем работа на наша те-
ритория.

Какви са инвестици-

ите през последните го-

дини?

Освен продължаващо-

то строителство на ед-
нофамилни къщи, семейни 
хотели и заведения за хра-
нене, което е в сферата 
на туризма и услугите, 
изграждаме три големи 
оранжерии в околности-
те на общинския център. 
Този бизнес се подпомага и 
от отдаването на топли-
на от нашата минерална 
вода, за което също има 
доста по обем строител-
ни дейности. Интересно-
то е, че след като отда-
де топлина за парниците, 
водата с по-ниска темпе-
ратура се отвежда, за да 
довърши „задълженията” 
си в балнеологичните цен-
трове. Общината е от-
редила един участък от 
около 300 дка, които има 
възможност да предоста-

ви на фермери да развият 
биологично земеделие и 
животновъдство, защото 
нашата територия е чис-
та и без замърсители.

Как се справяте с де-

мографския проблем и 

обезлюдяването на села-

та? Какво е състояние-

то на училищата, чита-

лищата и тяхната база?

С миграцията при нас 
ситуацията е малко по-
различна. Разбира се, че 
млади хора в трудоспособ-
на възраст работят в Ев-
ропа, но те правят това, 
когато тук се сблъскат 
с житейските проблеми. 
Мнозина от тях се връ-
щат и започват тук своя 
малък семеен бизнес - 
строят хотел, заведение, 
отварят ателие за услуги 

и т.н. 
Имаме две средищни 

училища. Едното, основ-
ното, е в Минерални бани, 
а гимназията „Христо 
Ботев” е в Караманци. И 
двете учебни заведения, 
а и останалите сгради 
от социалната инфра-
структура постоянно са 
на вниманието на кмет-
ския екип. Те са санирани, 
със сменена дограма, с 
изправно отопление и про-
чие. Искам да подчертая, 
че и петте ни читалища 
развиват активна култур-
но-просветна дейност. 
Детските състави и тези 
на възрастните редовно 
участват във фестивали 
и носят награди. 

 
Какво е състоянието 

на въздуха и на земята? 

Ние нямаме замърси-
тели на въздуха, нито 
на земята, която ни хра-
ни. Всичко това заедно с 
нашата минерална вода 
прави общинския център 
известен далеч извън гра-
ниците на областта, а и 
на страната. Отпадъци-
те, които генерира наша-
та община, се извозват 
до регионалното депо на 
Хасково, Димитровград 
и Минерални бани. Трябва 
да поясня, че то е откри-
то през 2015 г. и отговаря 

на всички норми за еколо-
госъобразно събиране и 
третиране. На площадка-
та функционират сепари-
раща и компостираща ин-
сталация, които освен че 
осигуряват известен брой 
работни места, помагат и 
за вторичното преработ-
ване на голяма част от 
отпадъците.

Каква е дейността на 

Местната инициативна 

група (МИГ) и подпомага-

нето на хората в решава-

нето на основни житей-

ски проблеми?

Територията на Мест-
ната инициативна група 
обхваща общините Мине-
рални бани и Черноочене. 
МИГ подпомага закупува-
нето на нова техника за 
модернизация на земедел-
ските стопанства, както 
и за преструктурирането 
им към култури, отговаря-
щи в по-голяма степен на 
местния агроекологичен 
потенциал – добив на пло-
дове, зеленчуци, етерич-
но-маслени и лекарствени 
билки, и млечно животно-
въдство. Освен това МИГ 
способства за изграж-
дането и експонирането 
на културни обекти, съ-
действа за подобряване 
на достъпа до туристи-

чески дестинации, за бла-
гоустрояването на зони 
за отдих и публично ту-
ристическо ползване и др. 
В Стратегията за водено 
от общностите местно 
развитие са изведени две 
основни цели: подобрява-
не на средата за бизнес 
и обитаване посредством 
мерки, насърчаващи со-
циално-икономическото 
развитие и повишаване на 
конкурентоспособността 
на селското стопанство и 
преработващата промиш-
леност.

Полагате ли грижи за 

младежите чрез изграж-

дане на спортни площад-

ки, фитнеси на открито 

и др.? 

Тук отново ще подчер-
тая грижата на общинска-
та администрация и лично 

на нашия кмет Мюмюн Ис-
кендер в това отношение. 

М и н а л а т а  г о д и н а 
приключихме успешно с 
ремонта на стадиона в 
Караманци. Имаме два 
детско-юношески отбо-
ра по футбол, а женският 
ни хандбален тим е сред 
най-популярните в стра-
ната. Разполагаме с клуб 
по борба, който непрекъс-
нато печели медали у нас 
и в Европа, младежите иг-
раят шах, тренират във 
фитнесите. 

Развивате ли тран-

сграничното сътрудни-

чество? 

Географската даде-
ност ни позволява и пома-
га да печелим съвместни 
проекти по трансгранич-
ното сътрудничество и 
с Гърция, и с Турция. През 
2018 г. приключихме ус-
пешно рехабилитацията 
на един парк в общината 
по програмата с Турция, 
а по тази с Гърция ще се 
опитаме да ремонтираме 
общинската баня, която 
се използва много актив-
но. Става дума за цялос-
тен ремонт на сградата 
- настилки, облицовки, ел. 
инсталации, ВиК и т.н. 
Надявам се до края на го-
дината строителите да 

предадат обекта.

Какво искате да доба-

вите в заключение?

Първо искам да благо-
даря на екипа на в. „Строи-
тел“, на изданието на КСБ, 
за интереса към малките 
общини, каквато е Мине-
рални бани. Но Вие сам ви-
дяхте, че и тук животът 
кипи. А щом строител-
ството не спира, значи и 
държавата върви напред. 

Нека хората от на-
шите села да знаят, че 
в общината се работи, 
задачите, които сме си 
поставили за решаване, 
са много и разнообразни. 
Голямата идея на кмета 
Мюмюн Искендер е нацио-
налният курорт Минерал-
ни бани да се превърне в 
атрактивна туристиче-
ска дестинация.

Храмът „Св. Георги”

Реновираната ДГ „Снежанка”

Ново строителство от 

туристическата инфраструктура

Една от местните нови забележителности - терариумът
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Забавянето на ръста на цените и на броя на сделките през миналата година ще        
Десислава 
Бакърджиева

През изминалата го-
дина имотният пазар се 
характеризира със ста-
билност, забавяне на ръ-
ста на цените и на броя 
на сделките, както и с 
устойчиво развитие при 
различните сегменти. 
Такъв е изводът в някои 
от годишните анализи на 
специалистите от секто-
ра за 2018 г., в които се 
посочва, че не се очаква и 
съществена разлика през 
2019 г. 

Според Добромир Га-
нев, председател на УС 
на Национално сдруже-
ние Недвижими имоти 
и управител на „Форос”, 
настоящата 2019 г. ще 
бъде спокойна, като купу-
вачите ще продължат да 
придобиват имоти и да 
имат високи изисквания. 
По думите му 2018 г. не 
се различава съществе-
но спрямо предходната 
2017 г. „От една страна, 
миналата година показа 
стабилност и очаквана ак-
тивност на купувачите, а 
от друга – много сериозно 
раздвижване в строител-
ния сектор и желанието 
на инвеститорите да съз-
дават нови проекти. Това 
със сигурност беше бла-
готворно за купувачите, 
защото успокои цените 
и създаде по-добра конку-
рентна среда“, коментира 
той. Експертът подчерта, 
че ще запомним 2018 г. и с 
това, че са се реализира-
ли най-малък брой сделки 
от 2010 г. насам. „Покуп-
ко-продажбите през м.г. 
са 212 хил., докато напри-
мер през 2015 г. те бяха 
230 хил. Последното три-
месечие на 2018 г. беше 
определящо за по-слабите 
резултати. Почти нався-
къде има спад, като на го-
дишна база за страната 
той е 1%. Може би ръст 
има само във Варна от 7% 
и в Пловдив – 1%. Резулта-
тите за София са 0%, т.е. 

без промяна. В останали-
те големи градове също 
има спадове, като в Бургас 
той е 5%. Логично е след 
няколкогодишен период на 
много активни действия 
от страна на потребите-
лите да видим известно 
забавяне“, коментира До-
бромир Ганев.

Равносметката на 
Полина Стойкова MRICS, 
изп. директор на Bulgarian 
Properties, е, че през 2018 г. 
за първи път в новата ис-
тория на имотния пазар се 
регистрират такива до-
бри параметри на състоя-
нието му. „Досега той се 
развиваше много стихийно 
и с големи крайности. Вече 
е налице баланс. Имахме 
една стабилизираща годи-
на, през която за пръв път 
от 10 г. насам всички насе-
лени места и сегменти се 
движеха синхронно в поло-
жителна посока“, обобща-
ва в своя доклад Стойкова 
и допълва, че възходящите 
тенденции при цените са 
доста по-умерени от тези 
през 2016 г. – 2017 г. „Това 

се вижда особено ясно в 
София, където средните 
стойности забавиха своя 
темп на растеж още в 
началото на годината. Го-
леми ръстове през 2018 г. 
наблюдавахме в Пловдив, 
Русе и някои от другите 
областни градове, но и 
там вече се забелязват 
тенденции за забавяне на 
растежа и уравновесяване 
на пазарите“, коментира 
тя. 

Прогнозата на Поли-
на Стойкова за 2019 г. е, 
че картината ще оста-
не много сходна на тази 
в момента – цените ще 
търпят леки изменения и 
ще се движат близо до на-
стоящите си нива. Пред-
лагането ще бъде добро, а 
купувачите ще имат въз-
можност да избират. Тя е 
убедена, че освен жилища 
в големите градове все 
повече хора ще обмислят 
покупката и на втори дом 
– на море, планина или дори 
на село. „Това важи особе-
но много за хора с профе-
сии, които им позволяват 

да работят от дистанция. 
Тази тенденция ще държи 
активни пазарите и в по-
малките населени места, 
и по курортите. Видяхме, 
че след като хората започ-
наха масово да пътуват 
зад граница, много от тях 
оцениха какви възможнос-
ти за покупка на имот и 
качествен живот предла-
га България и колко стру-
ват те в другите страни. 
Това определено задвижва 
интереса в тази посока“, 
споделя още Стойкова.

Покупките на  нед-
вижимости на цени над 
100 000 евро през 2018 г. 
са нараснали до 35% от 
всички осъществени сдел-
ки в столицата. Това сочи 
годишният анализ за 

пазара на жилища 

на компанията „Имо-
тека“, която е част от 
AG Capital. Данните по-
казват, че най-голям е 
бил делът на продажбите 
в сегмента между 70 000 
до 100 000 евро – 38%, 

Цени по квартали - евро/кв. м

Източник: Имотека

Процентно разпределение на продажбите в жилищния сегмент в различни ценови диапазони

Източник: Имотека

Квартал ср. цени 2017 ср. цени 2018

Борово 1114 1120

Бояна 955 1080

Витоша 1009 1079

Лозенец 1290 1398

Люлин 749 850

Кръстова вада 1064 1154

Изток / Изгрев 1360 1519

Младост 1100 1275

Манастирски ливади 920 978

Овча купел 868 915

Център 1288 1486

Яворов 1241 1564 
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при които също се отчи-
та увеличение на годишна 
база, макар и по-малко. 
Покупките между 30 000 и 
50 000 евро са били около 
5%, а сделките под 30 000 
евро са по-малко и те са 
с тенденция към отпадане 
като значим дял. От 25% 
през 2017 г. до 18% през 
миналата година са нама-
лели тези в диапазона от 
50 000 до 70 000 евро.

„Ако преди 2 години по-
купките на жилища бяха 
предимно в границите 
50 000 – 70 000 евро и имо-
тите за над 100 000 евро 
бяха изключения, то през 
2018 г. те се превърнаха в 
масовите сделки на пазара 
в столицата”, коментира 
Люба Атанасова, изп. ди-
ректор на „Имотека“.

По наблюдение на спе-
циалистите ръстът на 
цените през 2018 г. е про-
дължил, но много плавно и 
предимно за наистина ка-
чествените имоти. Люба 
Атанасова счита, че по-
качването на стойности-
те наближава своя край, 
но това далеч не означава, 
че ще последва срив в ни-
вата или дори спад. „От 
тук нататък ще станем 
свидетели по-скоро на 
устойчивост. Вероятно е 
още през 2019 г. или нача-

лото на 2020 г. да настъпи 
период на „замръзване” на 
ценовите нива, но за спад 
е твърде рано да се гово-
ри. Ако има понижаване на 
този етап, то ще бъде 
слабо и само за отделни 
райони и имоти. Очаквам 
след периода на постоянен 
ръст да последва време на 
стабилност”, казва Ата-
насова.

За столицата покачва-
нето в ценовите нива на 
годишна база през 2018 г. 
е било около 9,5%. Основни 
фактори за него са били 
повишените цени в райони, 
като „Лозенец“, „Изток“ и 
„Изгрев“, „Иван Вазов“, 
„Център“, „Яворов“. 

По думите на Люба 
Атанасова 

новото строителство е 

съществен фактор 

на пазара на жилища в 
София. През 2018 г. разви-
тието му е било сериозно 
и е започнало да задово-
лява натрупалия се през 
последните години глад 
за по-качествени жилища. 
„Това обуславя постепен-
ното балансиране на па-
зара и удължаването на 
периода за сключване на 
сделка. Очакванията за по-
високи лихви по кредитите 
от средата на 2019 г., за-
бавянето на икономиката 
в Европа и големите обе-
ми ново строителство, 
вероятно още в първото 
полугодие, ще доведат до 
задържане на активност-
та, а може би дори и лек 
спад”, обяснява Атанасова.

Професионалистите 
са забелязали още, че през 
2018 г. ипотечното креди-
тиране е нараснало значи-
телно. Плащанията в брой 
са се понижили от 53% на 
44% в сравнение с 2017 г. В 
същото време финансира-
нето между 81% и 90% от 
сделката е заемало все по-
съществен дял. Останали-
те обеми на външен заем 
са се запазили относител-
но сходни с предходните 12 
месеца, са категорични от 
компанията. 

Анализът на „Имоте-
ка“, включва изводи и за 
двата големи центъра 
Пловдив и Варна. През 
2018 г. за Града под тепе-

Снимка Румен Добрев
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        продължи и през настоящата 
тата е било характерно 
задържане на активност-
та и устойчив брой сдел-
ки. Пловдив е продължил да 
се развива като активна 
икономическа зона и това 
е довело до ръст на це-
ните в рамките на около 
8 - 9% на годишна база. 
В града има същественo 
увеличение на обемите 
ново строителство. Це-
ните му варират между 
800 и 950 - 1000 евро на 
кв. м, докато на панелни-
те жилища те са средно 
660 - 750 евро на кв. м. 
За настоящата година, в 
която Пловдив е Европей-
ска столица на култура-
та, експертите очакват 
раздвижване на пазара на 
наеми, както и лек ръст в 
ценовите нива на по-ка-
чествените имоти.

За пазара във Варна 
през 2018 г. са отчетени 
над 50% повишение в броя 
сключени сделки и около 
2 - 3% на ценовите нива. 
Жилищата в центъра на 
града са се продавали за 
около 1000 - 1050 евро на 
кв. м. Квартал „Бриз“ и жк 
„Чайка“ също са държали 
относително високи нива 
– между 900 и 990 евро 
на кв. м. В жк „Възражда-
не“ средната стойност 
на квадрат е била около 
660 евро, а в кв. „Левски“ 
– между 800 и 820 евро/
кв. м. „Пазарът в града е 
изключително активен, 
при стабилни ценови нива. 
Покупките с външно фи-
нансиране са по-малко в 
сравнение със столицата. 
Сезонната заетост, ха-
рактерна за Варна, не се 
отрази съществено и не 
станахме свидетели на 
големи разлики, а напро-
тив – интересът на вар-
ненските купувачи остава 
стабилен в рамките на ця-
лата година. Очаквам през 
2019 г. и активността, и 
цените в града да се запа-
зят на настоящите нива”, 
обобщи Люба Атанасова.

Активен наемен пазар 
и осезаем ръст на новото 
строителство са отчете-
ни през 2018 г. и при 

офис сегмента в София. 

През последните ме-
сеци на м.г. са издадени 
разрешения за строеж 
на близо 100 000 кв. м, с 
което общият обем на 
започнатите проекти е 
нараснал до 440 000 кв. м. 
Това показват данните 
на Cushman & Wakefield 
Forton. Статистиката на 
консултантската компа-
ния сочи, че въведените в 
експлоатация офис сгради 
през 2018 г. са 90 120 кв. м. 
Специалистите подчер-
тават, че голяма част от 
планираните за края на 
2018 г. площи са отложени 
за началото на тази годи-
на и това допълнително е 
увеличило обема на офиси-
те в строеж. Само до края 

на 2019 г. е планирано за-
вършването на малко над 
220 000 кв. м, т.е. полови-
ната от тези в строеж 
към момента. 

Друг важен извод в ана-
лиза е, че наемният пазар 
е запазил активността си 
от предходните години и 
е достигнал 187 000 кв. м 
отдадени площи. Според 
експертите основен дви-
гател остава IT бизнесът 
заедно с аутсорсинг ин-
дустрията, които общо 
формират около 70% от 
сделките в сегмента. 

„Не очакваме същест-
вен спад в активност-
та на наемателите през 
2019 г. и това ще задър-
жи цените относително 
стабилни въпреки нара-
стващото предлагане. 
Прогнозираното отслаб-
ване на ръста на иконо-
миката през следващите 
години обаче ще постави 
под натиск както цените, 
така и дела на свободните 
площи“, прогнозира Ста-
нимира Пашова, мениджър 
„Офис площи“ в Cushman & 
Wakefield Forton. 

През последното три-
месечие на 2018 г. делът 
на свободните офис площи 
се е запазил - 9,5%, а об-
щото предлагане е дости-
гнало 1 818 353 кв. м офиси 
клас А и Б. Консултантите 
обясняват, че след плав-
ния ръст през годината 
офертните цени са се 
задържали на достигна-
тите нива – 15 евро/кв. м 
за най-високия клас офиси 
в центъра на София и 13 
- 14 евро/кв. м за първо-
класни площи по големите 
булеварди. Прогнозата за 
2019 г. е интересът отно-
во да е фокусиран в София, 
а доходността в сегмен-
та да се задържи на 7,75 – 
8% за първокласни активи, 
каквито са били нивата и 
през 2018 г. 

Инвестициите в раз-
витие на ритейл паркове 
ще са ключова тенденция 
на 

пазара на търговски площи 

през 2019 г. Такива са 
очакванията на Cushman 
& Wakefield Forton за този 
вид недвижимости, при 
които интересът на пред-
приемачите е свързан с 
разрастването на много 
търговци в средно големи-
те и по-малките градове 
– с 30 000 до 100 000 жи-
тели, където няма шопинг 
центрове.

„В по-малките населе-
ни места няма икономи-
ческа логика да се инве-
стира в голям търговски 
център и ритейл паркове-
те остават единствена 
алтернатива за марките, 
които искат да открият 
обект. Обичайно това 
са компактни проекти с 
4-5000 кв. м отдаваема 
площ, които се разгръ-
щат около съществуващи 

хранителни хипермарке-
ти, магазини за техника 
или от типа „направи си 
сам“, обобщава Иван Гра-
матиков, мениджър „Тър-
говски площи“ в Cushman 
& Wakefield Forton. Според 
него, като се има предвид, 
че развитието на подобен 
проект отнема между 6 и 
10 месеца, такива ще се 
появят на пазара към края 
на 2019 г. 

Професионалистите 
са убедени, че в сегмен-
та на шопинг центрове-
те нови проекти няма да 
има. Причината е, че след 
откриването на Plovdiv 
Plaza през 2018 г. и пред-
стоящото отваряне на 
Delta Planet Varna в края 
на март пазарът в София 
и големите градове вече 
е наситен. С тях общо-
то предлагане на площи 
в молове в страната към 
средата на 2019 г. се оч-
аква да надхвърли 810 000 
кв. м. „В условията на 
силна конкуренция за по-
вечето молове годината 
ще е време да затвърдят 
пазарните си позиции, да 
привлекат нови брандове 
и да оптимизират микса 
си от търговци. В резул-
тат от активността на 
наемателите делът на 
незаетите площи в София 
се очаква значително да 
намалее – от 9% към края 
на 2018 до здравословните 
за пазара нива от около 5% 
през 2019 г.“, е изводът на 
експертите. Те считат, 
че наемите в моловете 
и централните търгов-
ски улици ще продължат 
плавно да нарастват през 
годината. Към края на 
2018 г. те са съответно 
34 евро/кв. м за помеще-
ние от 100 - 150 кв. м на 
ключова локация в голям 
търговски център и 52 
евро/кв. м за аналогична 
площ на търговска улица.

Със завършването на 
около 150 000 кв. м складо-
ве и производствени мощ-
ности през 2018 г. и още 
160 000 кв. м в строеж към 
края 2018 г. пазарът на 

индустриални имоти по-

степенно преодолява недо-

стига на модерни площи. 

Това показва анализ 
на Cushman & Wakefield 
Forton за сегмента, в кой-
то се отбелязва, че делът 
на проектите с терени 
под наем все още е ма-
лък – около 50 000 кв. м са 
завършените през 2018 г. 
Основната част от тях 
са в Индустриален парк 
„София Изток” и в базата 
на Индустриален парк „Ро-
жен 41”, където поетапно 
реновираните площи изли-
зат на наемния пазар.

„Голяма част от за-
вършваните в момента 
спекулативни проекти са 
отдадени под наем още 
в строеж, но в същото 
време през 2018 г. бяха 

започнати нови складови 
площи, които ще подси-
лят предлагането. В до-
пълнение някои от големи-
те наематели построиха 
свои бази и освобождават 
заеманите до момента 
имоти. Това предполага 
лек ръст на свободни-
те площи в София през 
2019 г. – от сегашните 2 
- 3% до приблизително 5%, 
което е по-здравословно 
за пазара ниво“, предвиж-
да Владимир Гюрджиев, 
мениджър „Индустриал-
ни имоти и развитие на 
парцели“  в Cushman & 
Wakefield Forton. По думи-
те му тези нива на неза-
етост са показателни за 
узряване и стабилизиране 
на пазара на индустриал-
ни имоти. Очакванията са 
те да имат стабилизиращ 
ефект върху наемните 
цени, които в момента се 
движат около 4 - 4,20 евро/
кв. м за средни до големи 
складови площи в София.

За пазара на индус-
триални площи извън сто-
лицата специалистите 
посочват, че той остава 
активен основно зара-
ди търсенето за произ-
водство на авточасти и 
електроника. „България е 
привлекателна благодаре-
ние на ниските оператив-
ни разходи и наличието 
на свободни ресурси на 
пазара на труда. В това 
отношение потенциал 
има в северната част на 
страната, където в близ-
ките две години се очаква 
откриването на нови про-
изводствени мощности“, 
допълват от консултант-
ската компания.

Пазарът на луксозни имоти

навлиза в период на 
повишено предлагане, 
което ще доведе до по-го-
лям избор за купувачите 
през 2019 г. и задържане 
на цените около вече дос-
тигнатите нива. Такава 
е прогнозата в годишния 
доклад на Unique Estates. 
Експертите са на мнение, 
че бързият ръст на стой-
ностите през последните 
две години е довел до лек, 

но траен спад на сделките 
заради по-трудното ре-
шение за покупка. 2018 г. 
е отбелязала минимално 
поскъпване на луксозните 
имоти – средно 6%. През 
2019 г. съществена про-
мяна в активността не 
се очаква, а пазарът ще 
работи в полза на купува-
чите, допълват професио-
налистите. 

Данните на компания-
та показват, че въпреки 
появата на нови привлека-
телни за купувачите лока-
ции, утвърдените райони, 
като центъра на София, 
кварталите „Лозенец“ и 
„Докторски паметник“, 
остават водещи по брой 
сделки. Докато в централ-
ната част на града и по-
специално в района около 
Докторския паметник 
предлагането традицион-
но е движено от апарта-
менти в стари аристо-
кратични кооперации, то 
в „Лозенец“ са се появили 
нови жилищни проекти. В 
резултат на това през 
2018 г. там е регистрира-
но леко покачване на цени-
те и почти двоен ръст на 
продажбите в луксозния 
сегмент. 

Според  Светосла -
ва Георгиева, операти-
вен директор на Unique 
Estates, „Изгрев“ също е 
сред кварталите, заслу-
жаващи внимание през по-
следните месеци. „Поява-
та на висок клас проекти 
по ул. „Тинтява“ доведе до 
покачване на продажните 
цени до средно 1600 евро/
кв. м и така „Изгрев“ вече 
догонва „Лозенец“. Ново-
то строителство проме-
ни облика на района и го 
постави в горния ценови 
сегмент“, обобщи тя. По 
думите й потенциал имат 
и новите квартали, като 
„Витоша“ и „Кръстова 
вада“, особено в частта 
около метростанция „Ви-
тоша“ и „Парадайз Цен-
тър”. 

Висока  наемна  ак -
тивност през 2018 г. е 
регистрирана в центъра 
на столицата, „Лозенец“, 
„Изток“ и зоната около 
Докторския паметник. В 

тези райони е съсредото-
чено търсенето на апар-
таменти под наем, дока-
то в сегмента на къщите 
водещи остават кварта-
лите по Витошката яка 
– „Бояна“, „Симеоново“ и 
„Драгалевци“. 

През 2018 г. се е увели-
чил и делът на сделките с 
отстъпка. Ако през 2017 г. 
около половината покупки 
в луксозния сегмент са 
се договаряли с намале-
ние от офертната цена, 
година по-късно делът им 
е нараснал до малко над 
70% от общите. „Тенден-
цията, която наблюдава-
ме, е пазар все по-често 
движен от купувачите. 
Този тренд ще продължи 
през настоящата година 
и на практика означава, 
че във все повече сделки 
ще виждаме договаряне 
на цената, а надценените 
имоти ще престояват с 
месеци“, прогнозира Све-
тослава Георгиева.

Статистиката на 
компанията показва още, 
че средната отстъпка 
през 2018 г. е била 7,4%, 
като при апартаментите 
тя е паднала под 7%, а при 
къщите – малко над 10%. 
Най-голям през годината 
е бил делът на продажби-
те с намаление до 5% от 
офертната цена, което за 
консултантите е признак 
за постепенното баланси-
ране на пазара.

„Забележима тенден-
ция през последните ме-
сеци е и преориентира-
нето на много купувачи в 
най-високия сегмент от 
пазара – над 500 000 евро, 
от къщи към инвестиции 
в малки бизнес имоти. В 
тази категория попадат 
основно сделки, при които 
клиентите разполагат с 
1 до 3 млн. евро и търсят 
вложение за парите си. 
Заради по-добрия наемен 
пазар често пъти тези 
средства се насочват 
към малки бизнес имоти 
– apartment houses, как-
то и офис сгради с 1000 
– 1500 кв. м разгъната за-
строена площ“, се посочва 
още в анализа за луксозния 
сегмент.

Снимка Галя Герасимова
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 Многогодишната финансова рамка и предстоящият вот за ЕП са ключови приоритети за Съюза
Мирослав Еленков

„България има невероятната 
възможност да прокарва пътека-
та за влизането на нови страни в 
еврозоната. От 2008 г. насам няма 
нито една нова държава членка на 
Европейския съюз (ЕС), която да се 
е присъединила към валутно-курсо-
вия механизъм ERM II, по-известен 
като „чакалнята“ за еврозоната. 
Сега именно България оформя рам-
ката за всички други, на които 
им предстои подобно нещо.“ Това 
коментира по време на семинар 
за журналисти д-р Георги Ганев, 
програмен директор на Центъра 
за либерални стратегии и препо-
давател в Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“. В него взе-
ха участие и Мариана Хрисчева, 
ръководител на отдел „Оценка и 
Европейски семестър“ в Генерална 
дирекция „Регионална и селищна по-
литика“ на Европейската комисия 
(ЕК), както и политологът Влади-
мир Шопов.

Д-р Ганев е категоричен, че 
България е важна за ЕС. „Именно 
ние трябва да разработим път-
ната карта, на базата на която 
членството в ERM II, a оттам и в 
еврозоната, се обвърза с членство 
и в Банковия съюз. Идеята е тази 
пътна карта от тук нататък да 
действа и за всички други страни, 
които ще се присъединяват към 
валутно-курсовия механизъм“, по-
сочи той. Д-р Георги Ганев обаче 
направи изричното уточнение, че 
докато 

България не приеме еврото 

като официална валута, 

реално няма да бъде и пълнопра-
вен член на Банковия съюз. Дото-
гава ще действа така нареченият 
Механизъм за тясно сътрудни-
чество. Специалистът е катего-
ричен, че България може да приеме 
еврото не по-рано от 2022 г., но 
тогава е малко вероятно, тъй като 
има доста срокове, които трябва 
да бъдат спазени. Според него по-
реалистичен вариант е 2023 г.

В своята презентация той под-
черта, че в едногодишната пътна 
карта са посочени 7 области на 
изисквания, от които две вече са 
докладвани като изпълнени. Става 
дума за приетите промени в Зако-
на за Българската народна банка, 
както и ратифицираното Спора-
зумение относно прехвърлянето 
и взаимното използване на вноски 
в Единния фонд за преструктури-
ране. 

Относно това дали България 
скоро ще влезе в „чакалнята“ на ев-
розоната, д-р Ганев коментира, че 
по този въпрос ще има яснота най-
рано през лятото, когато трябва 
да излезе докладът на Европейска-
та централна банка за оценка за 
напредъка ни. 

„Предстои още работа по из-
пълняването на изискванията по 
Механизма за сътрудничество“, 
подчерта икономистът. Според 
него това е видно и от презен-
тацията на Министерството 
на финансите относно напредъ-
ка на страната ни. По думите на 
д-р Георги Ганев най-съществен 
е ангажиментът ни по подобря-
ването на рамката на несъсто-
ятелността, където са и най-
големите предизвикателства. 
„Тепърва предстои установяване 
на недостатъци и пречки пред 

ефективността на системата и 
предприемане на стъпки за спра-
вяне с идентифицираните слабо-
сти. Трябва да бъдат направени 
законови промени, свързани с фи-
нансовите посредници и статута 
на синдиците“, посочи още той. За 
него от ключово значение за прие-
мането ни в Банковия съюз ще е и 
оценката на партньорите от ЕС 
за фактическата способност на 
правораздавателната система. 
Като лош пример бе даден начи-
нът, по който протича делото за 
фалиралата КТБ. Сред невралгич-

ните точки са и стрес тесто-
вете на 6 от големите банки в 
страната, както и проверката на 
качеството на активите.

„България ще трябва да под-
готви и промени, касаещи упра-
влението на държавни предпри-
ятия. Относно изискванията за 
нормативната рамка, свързана с 
прането на пари, е необходимо да 
се транспонират директиви, да се 
направят допълнителни промени на 
ниво закон и да се приемат прави-
телствени нормативни актове“, 
обясни още експертът. 

По време на семинара Мариа-
на Хрисчева направи презентация 
относно предложението на ЕК за 

следващата Многогодишна 

финансова рамка (МФР).

„Може да се каже, че този бю-
джет е почти съпоставим като 
обем със средства от настоящия 
програмен период 2014 – 2020 г., 
които са на разположение на дър-
жавите членки. Сближаването и 
ценностите все още представля-
ват голяма част от предложение-
то за следващата МФР – около 
35%. Селскостопанската полити-
ка и околната среда – 30%. Тоест 
2/3 от бюджета отиват за тра-
диционни политки, макар че сред-
ствата бяха сериозно намалени 
като обем спрямо сегашното им 
състояние“, посочи експертът.

Според Хрисчева този бюджет 
е по-модерен, защото поставя ак-
цент върху програми, които имат 
доказана добавена стойност на 
европейско равнище. В него са 
заложени различни елементи на 
гъвкавост между програмите и в 
самите тях. Освен това той е и 
значително по-опростен – програ-
мите са много по-изчистени и по-
силно свързани с политическите 
приоритети. 

„ЕК изрази желание прегово-
рите по МФР да приключат час 
по-скоро, защото от опита, кой-
то има със сегашната финансова 
рамка, се вижда, че късното й до-
говаряне се отрази особено нега-
тивно на програмите, при които 

се изисква стратегическо и мно-
гогодишно планиране, и особено 
върху политиката на сближаване. 
Това доведе до ситуация, в която 
в момента едва 20% от плащания-
та, заложени по тези програми, са 
прехвърлени на държавите членки, 
тоест са стигнали до бенефици-
ентите и реалната икономика. 
Желанието на Комисията е да се 
създадат условия да могат да бъ-
дат договорени основните стра-
тегически документи достатъчно 
рано и програмите да започнат да 
действат още през 2021 г.“, каза 
Мариана Хрисчева. 

Тя обобщи, че кохезионната 
политика не се различава като 
концептуален подход от целите, 
които си залага европейският бю-
джет. „Ние искаме да предложим 
кохезия, която е модерна, съвре-
менна, динамична и опростена. В 
цифрово изражение се равнява на 
378 млрд. евро. Ние смятаме, че 
това е политиката, която е най-
разбираема за гражданите. Счита-
ме, че е много важно да се намалят 
регионалните, икономическите и 
социалните различия между хората 
в ЕС“, подчерта тя. 

От своя страна политологът 
Владимир Шопов засегна 

темата за предстоящия  

евровот. 

„На предишните избори пар-
тиите правиха експерименти, 
особено в годините, когато Евро-
пейският парламент (ЕП) нямаше 
толкова много правомощия, но не-
щата започнаха да се променят. С 
нарастването на правомощията 
на тази институция стана много 
по-важно какви кандидати ще излъ-
чат отделните политически сили. 
Според мен избирателната актив-
ност ще бъде по-висока от тази на 
предишния вот, има вероятност да 
стигне и 50%. Налице е значима и 
забележима промяна в поведението 
на проевропейските партии, кои-
то вдигнаха залога на този вот, и 
начинът, по който го представят 
публично, е като битка за бъдеще-
то на Европа“, каза Шопов.
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Комисията предлага модерен, опростен и гъвкав бюджет

Новата политика на сближаване ще съсредоточи своите ресурси върху 5 

политически цели

Д-р Георги Ганев разгледа възможностите за влизането на България в еврозоната
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Общинските админи-
страции на територия-
та на област Бургас са 
издали разрешителни за 
строеж на 139 жилищни 
сгради с 1113 апартамен-
та и 116 636 кв. м разгъна-
та застроена площ (РЗП), 
както и за 64 други със 
78 159 кв. м РЗП. Това по-
казват данните на Нацио-
налния статистически 
институт (НСИ) за чет-
въртото тримесечие на 

миналата година. Спрямо 
юли – септември 2018 г. 
зданията са със 7,9% по-
малко, но броят на жили-
щата в тях се увеличава 
с 26,6%, а общата им за-
строена площ – с 19,9%. 
При категорията други 
сгради разрешителните 
за строеж са с 48,8% по-
вече, а тяхната РЗП - три 
пъти по-голяма.

През октомври, ноем-
ври и декември 2018 г. в 
област Бургас е започнал 
строежът на 99 блока с 
649 апартамента в тях и 
със 77 831 кв. м РЗП и на 74 

други здания със 106 886 
кв. м РЗП. Спрямо предход-
ното тримесечие новите 
жилищни сгради са повече 
с 28,6%, а тяхната РЗП 
– с 10,1%, докато броят 
на апартаментите в тях 
намалява с 49,8%. Съот-
ветно започнатите други 
са се увеличили с рекорд-
ните 55,2%, а общата им 
застроена площ е близо 
четири пъти по-голяма.

Спрямо четвъртото 
тримесечие на 2017 г. за-
почнатите нови сгради са 
повече с 13,8%, жилищата 
в тях – с 19,3%, а общата 

им застроена площ – с 
26,3%. Започнатите други 

видове постройки беле-
жат ръст със 105,6%, а съ-

ответната им РЗП – около 
два пъти.

Подмяната на вътрешноградската водопровод-
на мрежа в Петрич продължава и тази година с още 
1 000 000 лв., след като екипът на кмета Димитър 
Бръчков е успял да осигури финансиране от Министер-
ството на регионалното развитие и благоустрой-
ството (МРРБ). През миналата година от ведомство-
то са отпуснати други 500 000 лв.

От общината съобщиха, че проектът е общо за 
подмяна на водопроводите на девет улици в града и 
полагането на нова асфалтова настилка след ремон-
тите. През 2018 г. са завършени две от критични-
те улици – „Пейо Яворов“ и „Яне Сандански“. Вторият 
етап през тази година ще включи СМР по другите 
седем.

По думите на кмета Димитър Бръчков този вид 
дейности са основна задача за общината и се изпъл-
няват последователно. „През 2017 г. също са подме-
няни водопроводи на критични улици, като 600 хил. лв. 
от тази инвестиция отново са от МРРБ“, е припомнил 
той.

Община Ловеч обяви конкурс за терена на бившите 
казарми в града, който трябва да бъде превърнат в парк. 
Заданието е за урбанистично-архитектурна концепция 
за преустройство на площта за рекреативни цели. Тя 
трябва да стане основа за изработване на устройстве-
ни и инвестиционни проекти. Срокът за подаване на 
идеи е 15 април, наградата за първо място е 5000 лв., за 
второ - 3000 лв., а за трето - 1000 лв. 

Бъдещият инвестиционен проект ще бъде възло-
жен чрез процедура на договаряне без предварително 
обявление с покана за договаряне до класирания на 
първо място. Идеите трябва да бъдат съобразени с 
генерирани такива при проведено обществено обсъж-
дане. 

Предлага се да бъде запазена и преустроена цен-
тралната казармена сграда, изградена през 30-те го-
дини на 20 век, която е на два етажа, с основен вход 
със стълбище и симетрично разположени зали от двете 
страни. Подходът към постройката е оформен с парад-
на алея от портала на бул. „България“ до нейния главен 
вход.

Отворени са офер-
тите в обществената 
поръчка за избор на из-
пълнители при рехаби-
литацията на 33,5 км 
от Айтоския проход - 
най-удобната и бърза 
връзка за шофьорите от 
Варненска област с ав-
томагистрала „Тракия“. 
Ремонтът ще се финан-
сира от Оперативна про-
грама „Региони в растеж 
2014 – 2020“. Общата ин-
дикативната стойност 
е 19 671 080 лв. без ДДС.

Срокът за изпълнение 

на строително-монтаж-
ните работи е 15 месеца. 
С реализирането на про-
екта ще се подобри тех-
нико-експлоатационното 
състояние на отсечката, 
ще се осигури оптимална 
скорост при пътуване и 
ще се повиши безопас-
ността на движение.

П р о е к т ъ т  з а  р е -
монт на третокласен 
път I I I-208 е обособен 
в два лота. В лот 29 е 
участъкът между Про-
вадия и Дъскотна с дъл-
жина 16,749 км, а инди-

кативната стойност е 
11 552 859 лв. без ДДС. 
За тази отсечка офер-
ти са подали „ИСА 2000“ 
ЕООД; Сдружение „Прова-
дия – Айтос“ с участници 
„ПСТ Груп“ ЕАД и „Бурга-
спътстрой“ АД; ДЗЗД 
„Аккорд Кънстракшънс 
Строй“, в което влизат 
„Аккорд Строително Про-
мишлена Инвестиционна 
Корпорация“ АД, „Ер Кън-
стракшънс“ ООД и „Авто 
- строй“ ООД. 

В лот 30 е отсечката 
от Дъскотна до Айтос с 

дължина 16,816 км. Инди-
кативната стойност е 
8 118 221 лв. без ДДС. 

Отворените оферти 
са на „ИСА 2000“ ЕООД, 
Сдружение „Провадия 
– Айтос“; „Консорциум 
Страбаг Лот 30“ ДЗЗД с 
участници „Щрабаг“ ЕАД 
и „Страбаг Сп.З о.о. - 
Клон България“ КЧТ; ДЗЗД 
„ПС Айтос 2018“, в което 
са „Инжстройинженеринг“ 
ЕООД и „Валирион“ ЕООД; 
„Трейс Груп Холд“ АД; и 
„Автомагистрали-Черно 
море“ АД.

Община Пловдив предлага на Министерството на мла-
дежта и спорта два инвестиционни проекта за Светов-
ното първенство по футбол през 2030 г. при евентуално 
съвместно домакинство на България с Румъния, Сърбия и 
Гърция. След среща на кмета инж. Иван Тотев и министъ-
ра на младежта и спорта Красен Кралев стана ясно, че 
градът предлага да приема мачове на стадион „Пловдив“, 
в близост до който да се изгради лекоатлетическа писта, 
или на стадион „Локомотив“. И двата обекта могат да бъ-
дат реконструирани за 40 000 зрители.

„За нас е приоритет да осигурим лекоатлетическа пис-
та, която да отговаря на нуждите на всички лекоатлети-
чески клубове в Пловдив. Смятаме да предложим на Общин-
ския съвет да промени решението, с което бяха отделени 
15 млн. лв. за строителството на първия етап на стадион 
„Пловдив“ и да бъдат заделени 5 млн. лв. за лекоатлетиче-
ски стадион“, е потвърдил намеренията си кметът Тотев.

Министър Красен Кралев е подчертал, че кандидатура-
та още не е факт. По думите му България заедно с Гърция, 
Сърбия и Румъния обсъжда възможността дали да канди-
датства за общо домакинство за европейско и световно 
първенство по футбол през 2028 г. и 2030 г. 

На стадион „Пловдив“ (бивш „9-и септември“) не се про-
веждат футболни мачове от 1996 г. Съоръжението прие-
ма единствено лекоатлетически състезания. Стадионът 
на ФК „Локомотив“ в парк „Лаута“ е с капацитет едва 12 
хиляди места, като в последните десет години претърпя 
ремонт на централната трибуна. 

Кметът д-р Атанас Камбитов и евродепутатът от 
групата на ЕНП Андрей Новаков прерязаха лентата на 
обновената сграда на общинската администрация в 
Благоевград. По време на официалната церемония д-р 
Камбитов е подчертал, че това е поредният реализиран 
обект по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 
– 2020“, като в момента по нея се изпълняват 11 проек-
та. „Целият комплекс, който преобразихме – площадно, 
подплощадно пространство и сградата на общината, 
не бяха ремонтирани над 30 години. Дейностите бяха 
повече от неотложни“, е посочил той. 

Кметът Камбитов е информирал още, че обновяване-
то на сградата е приключило преди крайния срок, който 
е 21 март 2019 г. Проектът е на стойност 3 502 684 лв., 
от които европейското финансиране е 2 888 775 лв., на-
ционалното – 509 783 лв., а съфинансирането от общи-
ната – 104 124 лв. 

„Благодарение на въведените мерки се постигна по-
нижаване на годишното потребление на първично ото-
пление в административната сграда и намаляване на 
емисиите от парникови газове. Удължен е и жизненият 
й цикъл. Повишената енергийна ефективност допринася 
и за по-добри условия на труд за служителите на ад-
министрацията и осигурява по-лесен достъп за хора с 
увреждания“, съобщават от общината.

НСИ отчита сериозен ръст на разрешителните 
за последното тримесечие на 2018 г.
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„Вестник Строител“ ЕАД е 
сертифицирано за устойчиво 
управление на събития по 
стандарта ISO 20121 от Bureau Veritas 
Certification.

BG.121357Q/U

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

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

®

С оглед времето, необходимо за подготовка на материалите, 
очакваме потвърждение до 27 февруари 2019 г. 
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Гл. ас. д-р инж. Коста Костов, преподавател във ВТУ „Тодор Каблешков“: 

Георги Сотиров

Инж. Костов, едни от 

най-младите професори 

в страната са във ВТУ 

„Тодор Каблешков”. Може 

ли да се говори за бързо 

израстване в специал-

ността „Транспортно 

строителство”, в която 

Вие водите курсове? 

Като образовател-
на институция Висшето 
транспортно училище 
„Тодор Каблешков” обръща 
непрекъснато внимание не 
само на професионалното 
образование, но и на науч-
ното развитие на всеки 
студент независимо от 
неговата специалност. 
Израстването в „Транс-
портно строителство” 
започва още по време на 
обучението.  Младите 
хора имат възможност 
да съчетават работата 
и ученето, тъй като мно-
го от големите фирми и 
предприятия финансират 
издръжката на нашите 
възпитаници. Така те при-
добиват добри практичес-
ки умения и навици още по 
време на следването си. 
Освен това разработва-
нето на курсови проекти 
и задачи, решаването съв-
местно на отделни казу-
си, свързани с темата на 
разглеждания материал, 
създава у тях умения за 
работа в колектив и раз-
ширяване на познанията 
им в областта на транс-
портното строителство. 
Завършилите тази специ-
алност се реализират в 
почти всяка една област 
на строителството, за-
емайки различни длъжнос-
ти в държавни и частни 
структури. 

Колкото до нашия млад 
професор – мога да кажа с 
огромно задоволство, че 
го познавам много добре 
още от студентските 
ни години. Проф. д-р инж.-
икон. Красимир Кръстанов 
е завършил специалност-
та „Подемно-транспортни 

пътни и строителни ма-
шини”. От момента на пос-
тъпването му на работа 
във ВТУ „Тодор Каблешков” 
като асистент той беше 
и е изключително последо-
вателен и целеустремен 
към научната и препода-
вателската дейност. Към 
момента той напълно за-
служено заема позицията 
декан на факултет „Техни-
ка и строителни техноло-
гии в транспорта”.

Вие преподавате на 

студентите от III и IV 

курс. С какво започват 

Вашите първи лекции?

От няколко години 
водя упражнения, а понас-
тоящем вече и лекции по 
основни специализиращи 
дисциплини в III и IV курс, 
свързани с проектиране-
то, строителството и 
поддържането на железния 
път. Преди 2010 г., когато 
приемът в специалност 
„Транспортно строител-
ство” беше изключително 
голям, съм водил и упраж-
нения, и полеви практики, 
например по дисциплина-
та „Инженерна геодезия” 
в I курс.

Първите лекции и уп-
ражнения  започват с 
обзор на цялостното съ-
държание, което включва 
съответната дисциплина. 
Споделям със студенти-
те, че по време на разра-
ботването на курсовите 
задачи или проекти ще по-
сетим и конкретен стро-
ителен обект или съоръ-
жение, за да го обвържем 
с изучавания материал. В 
часовете отделям време и 
за презентации по препо-
даваното съдържание.

Областта на транс-

портното строител-

ство е с много богат 

спектър от дейности. 

Към каква професионална 

реализация се насочват 

Вашите студенти след 

завършването си?

Определено специал-

ността дава изключител-
но широко поле за изява 
на нашите възпитаници 
– това са обекти, свърза-
ни предимно със сухопът-
ния, морския и въздушния 
транспорт и прилежащи-
те им съоръжения, неза-
висимо от степента на 
сложност. Изключително 
ми е приятно, че все по-
често срещам завърши-
ли нашата специалност, 
които работят успешно 
по строителни обекти, в 
държавни структури, като 
реализират на практика 
натрупаните по време на 
следването си знания и 
умения. Възможността за 
тази тяхна изява се пред-
хожда още от периода на 
следването с изучаването 
на дисциплини, свързани 
с проектирането, стро-
ителството и поддър-
жането на пътното, же-
лезопътното (надземно 
– железопътен и градски 
релсов транспорт, и под-
земно – метрополитена), 
аеродрумното и приста-
нищното строителство с 
всички прилежащи съоръ-
жения и сграден фонд.

Още преди нашите 
студенти да достигнат 
семестъра с разработва-
не на дипломна работа, 
повечето от тях вече са 
намерили реализация по 
специалността на тери-
торията на България, а 
някои от тях и извън нея. 
Част от възпитаниците 
на ВТУ заемат препода-
вателски длъжности в 
професионални гимназии 

и университети, с което 
допринасят за практико-
приложното и научното 
развитие на младите хора, 
решили да се занимават с 
една от най-трудните и 
сложни професии – строи-
телното инженерство.

Авторитетът на ВТУ 

„Т. Каблешков” нараства 

с всяка изминала година, 

а приемът на студенти е 

повече от отличен. С как-

ви магистърски програ-

ми към Вашата катедра 

започнахте настоящата 

учебна година?

ВТУ е висше училище с 
многогодишни традиции. 
То е основано през 1922 г. 
с царски указ като Дър-
жавно железопътно учили-
ще. Не бих могъл да кажа 
дали приемът е отличен 
за тази година, предвид 
факта, че през предходни 
не е имало незаети места 
в специалността „Транс-
портно строителство” 
– редовно обучение, за об-
разователно-квалифика-
ционна степен „бакалавър” 
и впоследствие „магис-
тър”. Като цяло приемът 
на студенти в инженерни-
те специалности е нама-
лял, предвид известните 
демографски факти. Но 
мога да кажа със сигур-
ност, че „гръбнакът” на 
транспортното образо-
вание като цяло в нашата 
страна предстои тепърва 

да се развива и поддържа, 
а затова са необходими 
технически добре под-
готвени млади кадри в об-
ластта на транспортния 
сектор.

Програмите в кате-
дра „Транспортно строи-
телство и съоръжения” за 
придобиване на ОКС „ма-
гистър” са добре известни 
и познати, като:

✓„Транспортно стро-
ителство” с две специа-
лизации – в областта на 
„Транспортно строител-
ство” с изучаване на дис-
циплини, свързани с про-
ектиране, строителство 
и поддържане на железо-
пътни и трамвайни линии, 
пътища, улици, метро-
политени и аеродруми; и 
„Транспортни съоръжения” 
– проектиране, строи-
телство, поддържане и 
обследване на мостове, 
тунели, пристанищни съ-
оръжения и други видове 
строителни конструкции.

✓„Геотехника и инже-
нерна геология”, даваща 
възможност за обогатя-
ване на познанията на 
строителните инженери 
в областта на геотехни-
ческите изследвания на 
земната основа на обек-
ти от транспортното, 
жилищното и водното 
строителство и ролята 
на инженерната сеизмоло-
гия при изчисляване и кон-
струиране на различните 

видове строителни сгради 
и съоръжения.

✓„Надзор и експлоата-
ция на хидротехнически 
съоръжения” - завършили-
те магистър инженери мо-
гат да работят в експло-
атацията на язовирите и 
хвостохранилищата и дру-
ги ведомства в областта 
на хидротехниката.

✓„Строителство на 
газо- и нефтопроводи” – 
студентите придобиват 
знания относно теорията 
и практиката на строи-
телството на инженерни 
съоръжения, предназна-
чени за транспорт и съх-
ранение на нефт и газ, 
изграждане на газова и 
нефтена инфраструктура 
в населени и извъннаселе-
ни територии.

✓ „Експлоатация на 
тунелопробивни маши-
ни”, съвместно с катедра 
„Подемно-транспортни 
и строителни машини и 
системи”, даващи знания в 
областта на подземното 
строителство, геология-
та, геодезията и машин-
ното инженерство.

Вече измина един се-

местър от учебната го-

дина. Доволен ли сте от 

сесията?

Разбира се, студенти-
те в редовна и задочна 
форма на обучение защи-
тиха курсовите задачи и 
проекти в срок.

Гл. ас. д-р инж. Коста Костов е роден през 1977 г.  

Учи в  Професионалната гимназия по архитектура, 

строителство и геодезия в Стара Загора, специалност 

„Транспортно строителство“.

През 2001 г. завършва ВТУ „Тодор Каблешков“ 

-  специалност „Транспортно строителство“ с ОКС 

„магистър“. От 2017 г. след защитен дисертационнен 

труд заема академичната длъжност главен асистент 

към катедра „Транспортно строителство и 

съоръжения“. Води упражнения, учебни практики 

и лекции по различни дисциплини. Бил е гост-

преподавател в сродни вузове в Румъния, Турция, Русия, 

Полша и Словакия.

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

Защо да бъдете наш партньор:
 Представяне на Вашата компания пред точната аудитория - министри, директори на управляващи органи, кметове, 

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

Предлагаме Ви следните партньорски пакети:

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

на конференцията
Цена: 5000 лв. без ДДС

ПЛАТИНЕН ПАРТНЬОР 
Лого на компанията на рекламната стена на събитието
Изработване на винил и поставяне на стената в залата (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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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: Инженеринг (проектиране, ново строителство, 
основен и текущ ремонт, реконструкция и свързаното с тях благоус-
трояване и упражняване на авторски надзор) на уличната и общинската 
пътна мрежа

Наименование: Подмяна на стъклопрофилити по фасади на Ма-
шинна зала 5 и 6 блок

Наименование: Благоустрояване на улична мрежа на гр. Въл-
чедръм, подобект: „Улица „Клокотница” - от ул. „Алабин“ до ул. „Славян-
ска“ от км. 0+000 до км. 1+602.33”

Наименование: СМР по паркоустройство и благоустрояване на 
площадното пространство на площад „Свобода” (ПИ 53045.502.473) и 
прилежащи улици по плана на гр. Обзор

Наименование: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР „Рекон-
струкция на водопровод по ул. „Черни връх“ и ул. „Възраждане“

Наименование: Асфалтиране, преасфалтиране, асфалтови кърпе-
жи и локален ремонт, както и дейности по превантивното поддържане 
на улична мрежа общински и местни пътища на територията на Об-
щина Созопол

Наименование: Текущ ремонт на улична мрежа, алеи, тротоари 
и други общински обекти на територията на Община Бяла Слатина

Наименование: Изпълнение на СМР за строеж: „Многофамилна 
жилищна сграда с 50 бр. социални жилища и 1 бр. жилище за хора в не-
равностойно положение“ в УПИ I кв. 352 в гр. Шумен

Наименование: Ремонт на улична мрежа на територията на Об-
щина Луковит по населени места и основен ремонт на улици и тротоари 
в гр. Луковит, Община Луковит

Наименование: Основен ремонт и възстановяване на компроме-
тирани улични настилки в гр. Лом, Община Лом

Наименование: Проектиране, изграждане на нов и реконструк-
ция и рехабилитация на съществуващ водопровод в с. Яхиново, Община 
Дупница – Първи етап

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

ОФЕРТА
ОФ

ЕРТА

М о я т а 
О Ф ЕРТА

СТАИ ПОД НАЕМ
ЗА РАБОТНИЦИ 

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

ПОЛЗВАНЕ НА КУХНИ И ПЕРАЛНИ, 
ИНТЕРНЕТ, САТЕЛИТНА ТЕЛЕВИЗИЯ

0885 331 585 – фирма „СПИЙД – 5“ ООД

бул. „Искърско шосе“ 30

Възложител: Община Ямбол
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 10 000 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 36
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 12/03/2019    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. Ямбол, сграда-
та на Община Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” №7, 
ст. 203
Дата: 13/03/2019    Местно време: 14:00 

За контакти: Мария Караиванова, Радостин 
Евтимов
Факс: +359 046662247
Адрес: ул. „Г. С. Раковски“ №7
Адрес на възложителя: www.yambol.bg
Телефон: +359 046681439/
+359 046681339/+359 046681113
E-mail: m.karaivanova@yambol.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=892703&mode=view

Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД
Oсн. предмет: 45421000
Прогнозна стойност: 3 050 000.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 12
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 12/03/2019    Местно време: 
16:00 

За контакти: Лора Лазарова
Факс: +359 7376007
Адрес: Площадка АЕЦ Козлодуй
Адрес на възложителя: www.kznpp.org
Телефон: +359 76598
E-mail: lvlazarova@npp.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014
&id=892671&mode=view

Възложител: Община Шумен
Oсн. предмет: 45211200
Прогнозна стойност: 2 250 000.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 18
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 08/03/2019    Местно време: 
17:30 
Отваряне на офертите: административ-
ната сграда на Община Шумен, заседателна 

зала 304, ет. 3
Дата: 11/03/2019    Местно време: 10:00 
За контакти: Цвета Николова
Факс: +359 54800400
Адрес: бул. „Славянски“ №17
Адрес на възложителя: http://www.shumen.bg
Телефон: +359 54857747
E-mail: ts.stilianova@shumen.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=892686&mode=view

Възложител: Община Луковит
Oсн. предмет: 45233000
Прогнозна стойност: 2 083 333 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 12
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 06/03/2019   Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. Луковит, ул. 
„Възраждане“ №73, Община Луковит, ет. 3, 
ст. 23

Дата: 07/03/2019    Местно време: 11:00 
За контакти: А. Цветанова - гл. експерт 
ППОП 
Факс: +359 69752014
Адрес: ул. „Възраждане“ №73
Адрес на възложителя: www.op.lukovit.bg
Телефон: +359 69752464
E-mail: lukovit@lukovit.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=892722&mode=view

Възложител: Община Лом
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 1 833 333.33 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 12/03/2019    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: гр. Лом, ул. „Дунав-
ска“ №12, заседателна зала - III етаж

Дата: 13/03/2019   Местно време: 11:00 
За контакти: Анна Йорданова, Мария Пре-
славова, Цветелина Миронова
Факс: +359 971-66026
Адрес: ул. „Дунавска“ №12
Адрес на възложителя: www.lom.bg
Телефон: +359 971-69138
E-mail: lom.municipality@lom.egov.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=892778&mode=view

Възложител: Община Дупница
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 591 603.27 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 225
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 05/03/2019    Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: Кръгла зала в сгра-
дата на Община Дупница, на Адрес: гр. Дуп-
ница, пл. „Свобода“ №1, ет. 4

Дата: 06/03/2019    Местно време: 11:00 
За контакти: Мария Пилева
Факс: +359 70159257
Адрес: пл. „Свобода“ №1
Адрес на възложителя: http://www.dupnitsa.
bg/
Телефон: +359 70159270
E-mail: admin_dupnitsa@dupnitsa.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=892692&mode=view

Възложител: Община Вълчедръм
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 1 528 083 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 200
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 14/03/2019    Местно време: 18:00 
Отваряне на офертите: заседателна зала в 
административната сграда на Община Въл-
чедръм, гр. Вълчедръм, ул. „България” №18-20

Дата: 15/03/2019   Местно време: 15:00 
За контакти: Иван Бонов
Факс: +359 097443406
Адрес: ул. „България“ №18-20
Адрес на възложителя: www.valchedram.com
Телефон: +359 097443406
E-mail: kmet@valchedram.com

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=892933&mode=view

Възложител: Община Несебър
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 500 000.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 24
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 08/03/2019    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. Несебър, ул. 
„Еделвайс“ №10, заседателна зала

Дата: 11/03/2019    Местно време: 10:00 
За контакти: Сюрея Исуф
Факс: +359 55429399
Адрес: ул. „Еделвайс“ №10
Адрес на възложителя: www.nesebarinfo.com
Телефон: +359 55429399
E-mail: uopnesebar@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=893483&mode=view

Възложител: Община Шабла
Oсн. предмет: 45332200
Прогнозна стойност: 1 360 012.98 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 6
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 14/03/2019    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: малката заседа-
телна зала на Община Шабла, ул. „Равно поле“ 
№35, ет. 2

Дата: 15/03/2019    Местно време: 14:00 
За контакти: инж. Марияна Бобева, Ивелина 
Димитрова
Факс: +359 57434204
Адрес: ул. „Равно поле“ №35
Адрес на възложителя: http://www.shabla.bg
Телефон: +359 57435037
E-mail: stz@ob-shabla.org
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=893379&mode=view

Възложител: Община Созопол
Oсн. предмет: 45233142
Прогнозна стойност: 1 250 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 12
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 08/03/2019    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. Созопол, пл. „Хан 
Крум“ №2

Дата: 11/03/2019   Местно време: 11:00 
За контакти: Галина Георгиева - юрисконсулт
Факс: +359 55025773
Адрес: пл. „Хан Крум“ №2
Адрес на възложителя: http://www.sozopol.bg/
Телефон: +359 55025773
E-mail: otdel_pnous@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=893062&mode=view

Възложител: Община Бяла Слатина
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 205 583.83 лева
Краен срок за изпълнение: Крайна Дата: 
31/12/2019 
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 07/03/2019   Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: Община Бяла Сла-
тина, гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охрид-
ски“ №68, етаж 5, стая 508
Дата: 08/03/2019    Местно време: 09:30 
За контакти: Цветелина Андровска-Илиева 
и Красимир Коцов
Факс: +359 91582914
Адрес: ул. „Климент Охридски“ №68

Адрес на възложителя: ww.byala-slatina.com
Телефон: +359 915882121
E-mail: bslatina@oabsl.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=893057&mode=view
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2019 г. отбелязва юбилея с нова версия на Thonet №14

Елица Илчева

Ле г е н дарн ат а  ав -
стрийска компания Thonet 
празнува 160-ата годиш-
нина на своя бестселър. 
Именно в работилници-
те на Майкъл Тонет през 
1859 г.  е конструиран 
столът, наречен Thonet 
№14, който всеки европе-
ец познава. Създаден спе-
циално за виенското кафе-
не „Даум“, този шедьовър 
на индустриалния дизайн 
изглежда страхотно във 
всеки интериор. И до днес 
няма друг продукт на ма-
сово производство, който 
да се произвежда повече 
от век и половина.

 Версия №214 на Besau 

Marguerre

В чест на юбилея сту-
дио Besau Marguerre на 
Ева Маргер и Марсел Бе-
сау пуска специална вер-
сия - Thonet №214. Новата 
икона ще бъде достъпна 
единствено през 2019 г. в 
четири модерни двуцвет-
ни варианта: черно, бяло, 
кадифено червено и гра-
дински чай. Свързващите 
елементи са боядисани с 
няколко нюанса по-светли 
от седалката и краката. 
Играта на цветовете при-
влича вниманието към ори-
гиналния минималистичен 
дизайн и в същото време 
поставя класическия силу-
ет в нов контекст, като 
му придава модерност.

Besau Marguerre е ин-
тердисциплинарно студио, 
разположено в сърцето на 
Хамбург и основано през 
2011 г. Използвайки холис-
тичен подход, дизайнери-
те му работят в области 
като визуална комуникация 
или интериорен дизайн в 
сътрудничество с широк 

екип от специалисти, ръ-
ководещи такива големи 
проекти като аранжиране-
то на Новата филхармония 
в Хамбург. 

Столът на столовете

Когато през 1859 г. се 
появява Thonet №14, извес-
тен и като Konsumstuhl 
Nr.14, той буквално завла-
дява виенските кафене-
та и бързо се превръща 
в една от техните отли-
чителни черти. Това се 
случва не само поради без-
спорните качества на еле-
гантния модел с извита 

дървена облегалка, която 
надолу преминава в крака, 
а и заради иновативната 
техника за огъване с пара 
на частите, която за пър-
ви път позволява столът 
да се произвежда в индус-
триални количества. За 
нея през 1867 г. Михаел 
Тонет дори получава и зла-
тен медал на Световното 
изложение в Париж. 

№14 се  състои от 
шест дървени части, 10 
болта и две гайки. Така 
може да се транспорти-
ра удобно и безопасно и 
на далечни разстояния – 
36 разглобени стола се 
побират в кутия с обем 
1 куб. м. На място те се 
сглобяват отново, като 
елементите от отделни 
модели са взаимно заме-
няеми, което позволява 
създаването на различни 
вариации. Пикът за фир-
мата е през 1912 г., кога-
то регистрира 2 милиона 
продадени в цял свят про-
дукта, а до 1930 г. са про-
изведени 50 милиона. 

Столът е и една от 
причините на  10  юни 
2011 г. виенските кафе-

нета официално да бъдат 
включени в списъка на не-
материалното културно 
наследство на ЮНЕСКО, 
а за него легендарният 
френски архитект Льо 
Корбюзие казва: „Все още 
не е направено нещо по-
елегантно и добро като 
концепция, точност на 
изпълнението и удобство”.

От Виена до САЩ

И други от моделите 
на Тонет и до днес имат 
култов статус в света на 
дизайна – люлеещият №14 
от 1860 г., №18 и №56, 

излезлият през 1900 г. 
№209 с извити облегал-
ки за ръце, обожаван от 
Льо Корбюзие, или №247 в 
стил ар нуво. Столът ико-
на, поставил началото на 
историята на съвремен-
ния дизайн на мебели, про-
дължава да бъде сред най-
стилните и търсените.

З а  н а ла г ането  н а 
индустриалното про-
изводство Тонет прави 
решителната крачка от 
ръчната изработка към 
използването на машини, 
което позволява проду-
ктът да бъде по-евтин и 
достъпен. Възможността 
да го транспортира без 
риск от повреда му от-
варя пътя към Ню Йорк и 
Чикаго. Много преди ИКЕА 
големият майстор въвеж-
да лесното и бързо сглобя-
ване и разглобяване на ме-
белите и възможността 
части от различни модели 
да се комбинират. 

От дизайна до масовото 

производство

Михаел Тонет наследя-

ва бизнеса за изработка 
на мебели от своя баща в 
малкото германско градче 
Бопард на Рейн през 1819 г. 
През 1830 г. предприемчи-
вият майстор започва да 
експериментира с нови 
методи на производство, 
опитвайки се да работи 
с лепило и да извива дър-
весината. Истинският 
успех идва именно с въ-
веждането на технологи-
ята на огънатите на пара 
дървени части. Те дават 
възможност за дизайн, 
напълно противоположен 
на познатите дотогава 
тежки и ръбати мебели, и 
затова бързо печелят по-
пулярност.

По време на търгов-
ския панаир в Кобленц през 
1841 г. Михаел Тонет се 
запознава с принц Клеменс 
Венцел фон Метерних, кой-
то бил толкова ентусиа-
зиран от произведенията 
на германския майстор, че 
го кани във Виена. Заедно 
със синовете си Тонет ра-
боти по интериора и деко-
рацията на дворците „Лих-
тенщайн“ и „Шварценберг“ 
и продължава да развива 
технологията за огъване 
на дървото. 

През 1849 г. успява да 
отвори собствен магазин 
и от тогава оригинални-
те столове се маркират 
с фирмения знак Thonet. 
Постиженията му логично 
водят до разширяване на 
бизнеса и през 1856 г. май-
сторът създава фабрика 
в Моравия. Следват още 
пет производствени бази 
в Източна Европа – днеш-
ни Чехия, Унгария, Русия, 
където са изработвани 
по 865 000 стола годишно. 
През 1889 г. във Франкен-
берг, Германия, е открит 
седмият офис на компани-
ята, който след световни-
те войни става нейната 
официална централа. И 
днес музеят към фабри-
ката разказва историята 
на фамилията Тонет и из-
вестните мебели. Михаел 
Тонет умира през 1871 г. 
във Виена.

Столовете на Tonet са не само красиви, евтини и много 

леки, но и невероятно издръжливи: един от тях останал 

непокътнат дори след падане от Айфеловата кула

Една от първите фабрики

Даже и боядисани в цвят, моделите запазват своята 

елегантност и се вписват в съвременното обзавеждане
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Инвестицията ще надхвърли 425 млн. евро
Страницата 
подготви 
Емил Христов

Датското правител-
ство обяви плановете си 
да построи девет острова, 
на които ще се произвежда 
енергия от възобновяеми 
източници. Проектът е на-
речен Holmene и ще се реа-
лизира само на 10 км южно 
от Копенхаген. Предвидено 
е строителството на ос-
тровите да започне през 
2022 г., като за изграж-
дането им ще са нужни 
26 милиона кубически ме-
тра земя. Необходимата 

пръст ще бъде осигурена 
от строителни обекти в 
региона. Оценката на въз-
действието върху околна-
та среда ще започне през 
лятото на 2019 г., а сами-
ят проект ще бъде завър-
шен през 2040 г.

Очаква се инвестици-
ята да надхвърли 425 млн. 
евро, като чрез нея ще се 
създадат 380 нови пред-
приятия и 12 000 работни 
места. Проектът е раз-
работен от местната ар-
хитектурна и инженерна 
фирма Urban Power. 

На островите не само 
ще се произвежда енергия 

без използването на изко-
паеми горива, но те ще бъ-
дат и център за развитие 
на еко технологии, дести-
нация за спорт и отдих. 
Някои от тях ще останат 
недостъпни, за да бъдат 
зона за „недокосната при-
рода“ като част от план за 
подобряване на биоразно-
образието в района. Пред-
вижда се създаването на 
пълноценна екосистема 
от рифове и растения на 
Holmene. 

Един от островите 
ще е база за биологични 
изследвания. На друг ще 
има завод за обработка на 

отпадъци, от които ще се 
произвежда възобновяема 
енергия, която заедно с 

тази от вятърните тур-
бини ще генерира годишно 
над 300 000 MWh часа. 

Групата Holmene ще иг-
рае ролята и на преграда 
за наводнения.

Стар автомобилен 
склад в Източен Остин, 
Тексас, вече изпълнява 
функцията на кафене с 
модерна визия. Предизви-
кателството да направят 
пълна промяна на обекта с 
площ 5700 квадратни фута 
е реализирано от мест-
ното студио Michael Hsu 
Office of Architecture. 

По време на работата 
си архитектите са съу-
мели да запазят същест-
вуващата стоманена кон-
струкция на постройката 
и да използват профила на 
гредите. Те са заложили на 
прозрачни поликарбонат-
ни панели по протежение 
на северната стена на 
сградата, които заедно с 
прозорците осигуряват да 

навлиза много естествена 
светлина в кафенето.

В интериора са ком-
бинирани различни мате-
риали и текстури, които 
създават чувство за уют. 
Освен това архитектите 
така са планирали разпо-
ложението, че са увеличи-
ли функционалността на 
всички зони.

„Идеята ни за дизайна 
се въртеше около това 
да поставим централен 
бар, който да позволява на 
гостите да се наслажда-
ват от различни страни 
на пространството на 
кафенето. Барът е разчу-
пен и дава възможност за 
общуване между гостите 
и бариста”, са споделили 
авторите на проекта.Летящият автомобил 

на Boeing, предназначен 
да превозва пътници над 
претоварените градски 
улици и между издигащите 
се небостъргачи, завърши 
първия си тестов полет 
в Манасас, Вирджиния, 
САЩ. Прототипът на ав-
тономното пътническо 
въздушно превозно сред-
ство направи контро-
лирано излитане, полет 
и кацане. Задвижван от 
електричество, моделът 
е проектиран за напълно 

Дървени колиби с ма-
сивни стъклени панели 
в Рованиеми, Лапландия, 
Финландия, дават въз-
можност на обитателите 
си да се насладят напълно 
на заобикалящата ги зим-
на приказка. Тези домове, 
оформящи курортен ком-
плекс, са проектирани от 
VOID Architecture така, че 
да бъдат едновременно 
модерни и с традиционен 
дизайн на иглу.

Стените на колибите 
са направени от големи 

тройно остъклени панели, 
за да създават усещане 
за връзка с естествена-
та среда. В същото вре-
ме интериорът предлага 
и уют. В допълнение всич-
ки стъклени повърхности 
се нагряват, за да могат 
гостите да се наслажда-
ват изцяло на гледките 
от всеки ъгъл.

Комплексът разпола-
га и с просторен ресто-
рант, който е изграден 
с напълно остъклена фа-
сада. Големи плъзгащи се 

стъклени врати водят 
към просторен балкон, 
от който се открива за-

шеметяваща панорамна 
гледка към снежния пей-
заж.

Обединените арабски емир-
ства (ОАЕ) разполагат с най-
голямата виртуална соларна 
батерия в света. Департамен-
тът по енергетика в Абу Даби 
е пуснал в действие фотоволта-
ична система от над тридесет 
батерии с мощност от 108 MW 
/648 MWh, с което надминава 
предишния най-голям парк в Япо-
ния с мощност 50 MW и енер-
гиен капацитет от 100 MWh. 
Освен това инсталацията в 
столицата на ОАЕ е с капаци-
тет, който е 5 пъти по-голям от 
този на литиево-йонната бате-
рия от 2017 г. на Tesla в базата 
Hornsdale Australia.

Акумулаторните батерии, 
зареждани от соларните пане-
ли, са ситуирани на 10 различни 
места в Абу Даби и могат да бъ-
дат командвани от разстояние. 
Така се създава една обща вир-
туална система, която в случай 
на проблем с електричеството 
в Абу Даби може да осигури до 
шест часа резервно захранване 
за столицата. 

Обединените арабски емир-
ства, подобно на всички стра-
ни от Близкия изток, богати на 
петрол, произвеждат електри-
чество от горивата си. Но ОАЕ 
се откроява от останалите 
с търсенето на възобновяеми 

източници на енергия. „Когато 
след 50 години използваме по-
следния си барел с петрол, ще 
оценим важността на настоящ-
ия момент“, е споделил принцът 
на Абу Даби Мохамед бин Зайед 
Ал Нахаян. 

Страната възнамерява да 
вложи 160 млрд. долара във въз-
обновяема енергия до 2030 г., 
като целта й е до 2050 г. да про-
извежда 60% от електричест-
вото си без въглеродни емисии. 
Заради изобилието на слънчеви 
лъчи вече има много фотовол-
таични паркове, което прави 
цeнитe нa eлeктpoeнepгиятa в 
peгиoнa peкopднo ниcки.

самостоятелен полет с 
възможност да измине до 
50 мили. 

Boeing е сред многото 
компании, които се надпре-

варват да завоюват дял 
от летящите автомобили 
и безпилотни самолети, 
които имат потенциал да 
бъдат следващото звено 

на авиокосмическата ин-
дустрия. Vahana, което е 
друго автономно въздушно 
такси, разработено от А3, 
техническия център на 
Airbus в Силиконовата до-
лина, завърши също първия 
си тестов полет съвсем 
скоро. В края на миналата 
година и компаниите Intel и 
EHang изпробваха своите 
летателни машини. 

Анализатори прогнози-
рат, че до 2040 г. подобна 
технология може да доведе 
до индустрия за 2,9 трили-
она долара, а най-песимис-
тичната им гледна точка 
е около 615 млрд. долара. 
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Bond - най-успешният 
струнен квартет в истори-
ята на музиката, ще изнесе 
два грандиозни концерта в 
България през март по слу-
чай 20-годишния си юбилей 
на сцената. Таня Дейвис 
(първа цигулка), Еос Чатър 
(втора цигулка), Елспет 
Хенсън (виола) и Гай-И Уес-
терхоф (чело) ще предста-
вят спиращ дъха кросо-
увър спектакъл, в който е 
събрано всичко най-добро 
от цялото им творчест-
во. Привлекателните му-
зикантки ще свирят на 26 
март в зала 1 на НДК, а на 
следващата вечер ще се 
изявят и в Пловдив в ком-
плекс С.И.Л.А. 

От раждането на гру-
пата момичетата от Bond 
привличат огромно внима-
ние върху себе си заради 
нечуваните до този мо-
мент интерпретации на 

класически мелодии, при-
месени със съвременни поп 
и денс ритми. Оттогава 
те се превръщат в ембле-
ма и пионери на кросоувър 
течението. С рекордните 
си продажби Bond е най-ус-
пешният и добре продаван 
струнен квартет за всички 
времена.

За 20-годишната си ка-
риера момичетата могат 
да се похвалят със зашеме-
тяващите 56 платинени и 

15 златни диска в световен 
мащаб (включително във 
Великобритания, САЩ, Ав-
стралия, Япония, Белгия, 
Франция, Унгария, Италия, 
Швеция, Хонконг, Индоне-
зия, Малайзия, Сингапур, 
Корея, Тайван, Тайланд, Ко-
лумбия, Мексико, Нова Зе-
ландия, Канада, Австрия, 
Чехия, Гърция, Норвегия, 
Португалия, Швейцария, 
Филипините и Чили). 

Музиката на Bond е 

част от популярни филмо-
ви саундтраци, като бри-
танската екшън-комедия 
„Джони Инглиш“ с Роуън 
Аткинсън, както и XXX 
State Of The Union със Са-
мюъл Джаксън, Уилям Дефо 
и Айс Кюб.

Билетите за концерти-
те на Bond у нас струват 
между 35 и 80 лв. и могат 
да бъдат намерени в раз-
пространителската мрежа 
на Eventim. 

През пет кошмарни дни, в които нищо не върви 
по план, съдбите на гости, управители и служите-
ли в най-големия хотел в Ню Орлиънс се преплитат 
и преобръщат. Модерната класика на Артър Хейли 
се появява в ново издание, за да ни направи част от 
задкулисните игри в един привидно безупречен свят.

Собственикът на елитния „Сейнт Грегъри“ раз-
полага с по-малко от седмица да събере достатъч-
но пари, за да спаси делото на живота си. Между-
временно честният и трудолюбив управител Питър 
Макдърмът прави всичко възможно да се справи с ко-
румпираните служители, остарялата техника, пре-
тенциозните гости и няколко кризи, които заплаш-
ват да сринат реномето на хотела. И точно когато 
изглежда, че не може да стане по-зле, на главата на 
Питър се стоварват опит за изнасилване в хотел-
ска стая, грабежи, както и разследване на убийство. 
„Сейнт Грегъри“ обаче не е просто сграда, в която 
хора отсядат за по няколко дни. Това е жив организъм, 
чието сърце бие със сърцата на неговите служители 
и като всеки такъв може да страда от смъртоносни 
болести. 

По неподражаем начин с дълбок психологизъм Ар-
тър Хейли преплита историите на управители, слу-
жители, крадци, полицаи, херцози, магнати, дъщери на 
милионери и обикновени чистачи, за да потопи чита-
телите в малката вселена на хотелиерския бизнес и 
да ги въвлече в безмилостна игра на руска рулетка. 
Каква ли ще е съдбата на най-големия хотел в Ню 
Орлиънс?

Артър Хейли известно време е журналист на непъ-
лен работен ден и става писател, окуражен от успеха 
на телевизионната му драма „Полет в опасност“, коя-
то привлича голям зрителски интерес и по пиесата е 
отпечатана книга. Преди да започне да работи върху 
произведенията си, той си води подробни бележки 
и събира достоверни материали и източници. Така 
например, преди да напише романа „Хотел“, изчита 
цялата информация, посветена на хотелиерската 
индустрия, която успява да намери, стараейки се да 
предаде по-реалистично и автентично атмосферата 
в този бранш.

Артър Хейли натрупва за кратко световна слава 
с вълнуващите си романи. Писателят е автор на 11 
книги, издадени на 38 езика в 40 държави по света, с 
общ тираж от 200 млн. копия. Най-известните твор-
би на Хейли са „Полет в опасност”, „Окончателна ди-
агноза”, „Във висшите кръгове”, „Хотел”, „Летище”, 
„Банкери”. 

По „Хотел“ и „Летище“ са създадени филми, в които 
участват легендарни актьори, като Бърт Ланкастър, 
Дийн Мартин, Джийн Сибърг и Жаклин Бисе.

Най-успешният струнен квартет празнува 20 години от 
създаването си

Новият им албум дебютира на първо 
място в британския чарт

Новата творба на британска-
та рок банда Bring Me The Horizon 
– „amo“, се нареди на първо място 
в класацията във Великобритания 
с близо 27 хиляди продадени копия в 
премиерната седмица. Музиканти-
те от Шефийлд за първи път огла-
вяват британския чарт. Освен това 
„amo“ дебютира на челната позиция 
в класацията на Австралия, на вто-
ра в Белгия и на трета в Германия.

Албумът е създаден през лято-
то на 2018 г. и е записан в студио в 
Лос Анджелис, като продуценти са 

двама от членовете на бандата – 
Оли Сайкс (вокали) и Джордан Фиш 
(кийборди). Това е шестият диск в 
дискографията им, като музикан-
тите продължават да провокират 
феновете с различното си звучене. 
Част от старите им почитатели 
обърнаха гръб на бандата с обви-
ненията, че са се продали и са се 
превърнали в поп група, но за сметка 
на това новите фенове не спират да 
се увеличават.

Bring Me The Horizon е една от 
най-успешните британски рок банди 

с продажби от над два милиона копия 
по целия свят, с концерти в повече 
от 40 държави, включително две по-
следователни вечери в лондонската 
зала O2. В края на ноември 2018 г. 
групата приключи националното си 
турне във Великобритания, а нас-
коро стартира северноамерикан-
ска обиколка с участия в Монреал, 
Канада. След това наред е Северна 
Америка, а после Латинска Америка 
и Европа. 

„Честита смърт“ се 
оказва истински удар в де-
сетката за своите създа-
тели, след като със скром-
ния бюджет от 4,8 млн. 
долара успява да генерира 
приходи в размер на 122 
млн. Затова и съвсем не е 
изненадващо, че само го-
дина и половина по-късно 
продължението е факт. 
„Честита нова смърт“ 
променя и разширява ми-
тологията на познатия ни 
свят и разкрива какви са 
причините героинята на 
Джесика Рот да попадне 
в капана на времето. Вто-
рата лента дава отгово-
ри на много от въпросите, 

които останаха мисте-
рия, но и повдига нови.

В първия филм Трий 
всяка сутрин се събужда 
изправена пред абсурден 
избор - дaли дa пpaзнyвa 
poждeния cи дeн или cвoя-
тa пopeднa cмъpт? Tя e 
пpecлeдвaнa oт yбиeц, 
oт кoготo нямa нaчин дa 
ce измъкнe. Koгaтo нaй-
нaкpaя ycпя дa го разо-
бличи, paзpyшава вpeмe-
вия цикъл и пpoклятиeтo 
e paзвaлeнo. Оказва се 
обаче, че опасността 
не е приключила, а Трий 
ocъзнaвa, чe yмиpaнeтo 
и cъживявaнeтo не са 
били най-големият й про-

блем. Toзи дeн зaпoчвa дa 
ce пoвтapя пак, нo сега 
oпacнocттa нe e caмo 
зa нeя, a и зa вcички, кoи-
тo cи взaимoдeйcтвaт c 
тoвa cъбитиe. Tepopът 
зaпoчвa oтнoвo и тoзи 
път нe caмo тя e в кaпaн, 
нo и нeйнитe пpиятeли. 
Зaeднo c Paйън и Kapтъp 
тя пак щe ce oпитa дa 
пpecкoчи cмъpттa... 

Също като своя пред-
шественик  „Честита 
нова смърт“ не е типичен 
хорър, а преплита мно-
жество жанрове, което 
прави историята интри-
гуваща за по-широк кръг 
зрители. 
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Светослав Загорски

Много история и красо-
та. Така може да се опише 
един от най-вълнуващите 
градове в САЩ – Савана. 
Той е четвъртият по голе-
мина в щата Джорджия и е 
важно пристанище на Ат-
лантическия океан. Савана 
е олицетворение на Амери-
канския юг от далечното 
минало и е едно от най-бо-
гатите на история места 
в страната. Старинната 
част на града е обявена за 
национален паметник на 
културата, където много 
от сградите са построени 
преди средата на XIX век, 
че даже и по-рано. Те при-
тежават характерните 
за региона веранди и бал-
кони, покрити с испански 
мъх и заобиколени от гъ-
сти дъбови и тропически 
горички. Градът се слави и 
с приятните си и спокойни 
жители.

Савана е основана през 
1733 г. от генерал Джеймс 
Едуард Огълторп и 120-те 
му спътници. Населеното 
място става столица на 
тринадесетата английска 
колония в Америка – Джор-
джия. Огълторп осигурява 

мрежов план за застроява-

нето на града 

– с широки улици, воде-
щи до сенчести общест-
вени площади и паркове, 
повечето от които все 
още са запазени. 

През XIX век отглеж-
дането, преработката 
и износът на памук се 
превръща в много важен 
за южните американски 
щати бизнес и Савана 
става един от главните 
му центрове. Всъщност 
богатството на града 
тогава се дължи на търго-
вията с роби и на експор-
та на произвежданите от 
тях памук, ориз и обрабо-
тени кожи. 

За разлика от повече-
то южни градове голяма 
част от историческите 
здания в Савана оцеля-
ват след Американската 
гражданска война. През 
1864 г. генерал Уилям Те-
кумзе Шърман завършва 
своя известен „Марш към 
морето“ тук, пощадявайки 
града по заповед на Ей-
брахам Линкълн. В Савана 

се заселват множество 
освободени роби и форми-
рат най-голямата афро-
американска общност в 
страната. 

Средата на XX век не 
се оказва толкова милос-
тива към историческото 
минало на града и много 
от неговите архитектур-
ни забележителности са 
разрушени, за да се издиг-
нат на тяхно място нови 
важни сгради. След това 
е създадена фондация за 
запазване на старините и 
тя спира по-нататъшните 

разрушения, за да възвърне 
славата на града като ту-
ристическа дестинация.

Савана е определян 
като шедьовър на градоу-
стройството и като

най-добрия пешеходен град 

в САЩ, 

заради големината на 
историческия район, който 
е 6,5 кв. км. В този пери-
метър са разположени над 
1000 прекрасно възста-
новени колониални къщи и 
търговски обекти, между 
които са пръснати 21 зе-
ленолистни едноакрови 
площади, запазили облика 
си от миналото.

Най-добрият начин да 
опознаете този вълну-
ващ град в Съединените 
щати е с обиколка в Исто-
рическия квартал, която 
включва „Бул стрийт“ и 
страничните улици. От-
правната точка е кмет-
ството, построено през 
1905 г. Срещу него се на-
мира митническа служба, 
издигната през 1852 г. на 
мястото на първата об-
ществена сграда. На юг 
е „Джонсън Скуеър“ - пър-
вият площад на Савана, 

където е и Христовата 
епископална църква от 
1838 г.

Друг известен площад 
е „Чипепеа“, който е изклю-
чително популярен сред 
киноманите като част от 
декора на „Форест Гъмп“. 
Разходката Ви може да 
продължи по оживените 
улици „Сити Маркет“ и 
„Ривър стрийт“ - пълни 
с бутици и ресторанти, 
които отвеждат до вели-
колепните плажове на Тай-
би Айлънд.

Реставрираната сгра-
да „Хърб Хаус“ е най-ста-
рата постройка в Джор-
джия, датираща от 1734 г. 
Други запазени къщи, кои-
то заслужават внимание, 
са „Пайрътс Хаус“ от 50-
те години на XVIII в. и „Пинк 
Хаус“ от 80-те години на 
същия век. Истинска ат-
ракция е и „Джинджърбред 
хаус“. Струва си да се види 
и баптистката катедрала 
в града „Сейнт Джон”.

Най-важният историче-
ски дом на Савана обаче е 

къщата „Оуенс-Томас“, 

където може да се 
проследи ежедневието на робите, които са били в 

нея преди войната между 
Севера и Юга.

Любопитен обект е и 
Форт Джаксън, който е 
най-старото укрепление 
в града. Той играе важна 
роля по време на Граждан-
ската война. Оригинална-
та тухлена крепост днес 
е национална историче-
ска забележителност, 
запазена и управлявана 
от Клуба за крайбрежно 
наследство. В експози-
цията на крепостта има 
различни експонати от 
военната история. На 
форта се организират и 
демонстрации на стрелба 

с оръдията.
Архитектурна находка 

е и Музеят на изкуството 
„Телфеър“, който е ситуи-
ран в 200-годишно имение, 
проектирано в неокласи-
цизъм. Той е открит през 
1886 г. и е най-старият 
музей на изкуството в 
Щатите. Сградата му e 
украсена със скулптури 
и ротонда, добавена от 
архитекта Детлеф Лие-
ну. Колекциите на музея 
включват европейски и 
американски произведения 
с акцент върху XIX и XX в.

Най-просторният и 
най-атрактивен парк в 
Савана е 

„Форсайт”, 

който е създаден в сре-
дата на XIX в. Гордостта 
му е големият фонтан - 
богато украсена чугунена 
конструкция на две нива 
със статуя най-отгоре. 
Фонтанът е поставен 
през 1858 г. и е предназна-
чен да бъде централната 
точка на парка.

За да оцените напъл-
но съблазнителния чар на 
Савана, е задължително 
да отседнете в някой от 
десетките хотели или пан-
сиони, открити в едни от 
най-внушителните исто-
рически домове на града. 
Конкуренцията е ожесто-
чена, но като лидер се сла-
ви изисканият „Гастониън“. 
Разположен в два градски 
дома в италиански стил и 
една сграда за каляските 
от 60-те години на ХIХ в., 
той е бил педантично и 
великолепно възстановен 
при използване на автен-
тичните савански цвето-
ве и тапети с оригинални 
шарки. В повечето стаи 
за гости има камини, лег-
ла с балдахини и разкошни 
бани. 

Най-прочутият ресто-
рант в Савана от откри-
ването му през 1981 г. до 
сега е 

„Елизабет“.

Намиращо се в еле-
гантна резиденция в пе-
риферията на историче-
ския район, украсеното с 
вкус заведение се смесва 
със своите викториански 
съседи. През 1995 г. шеф 
Елизабет Тери е избрана 
за най-добрия майстор-
готвач в Югоизтока. Тя 
скромно нарича своите 
творения „хубава храна“. 
Най-известните от тях 
са „Селесте“ - риба групер 
с хрупкава сусамово-баде-
мова коричка, сервирана 
с фъстъчен сос, както и 
червен ориз със скариди и 
миди, пикантна наденичка 
и печена бамя. 

Градът е известен и 
със сладкишите си. Сме-
тановият кейк „Савана“ е 
версията на тирамисуто 
– пандишпан с белтъци, 
шери и сметана със сос 
от ягоди и малини. Много 
популярна е и супата от 
пъпеш, както и домашните 
черешови кексчета.

Баптистката катедрала в града „Сейнт Джон“

Известната „Джинджърбред хаус“
Красиви сгради в Историческия център

Популярната „Ривър стрийт“ с бутиците

Форсайт парк 

Пристанището на Савана

Сградата на кметството
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EP supported an increase of over BGN 3 Billion 
in post-2020 budget for Bulgaria

The current National Assembly can only start 
the debate on dividing the SDA into two laws

Iskren Veselinov, Chairman of the Parliamentary Committee on 
Regional Policy, Urban Developments and Local Self-Government

A round table „International 
Strategies for Excellence in 
Construction” was held 

ACCENTS friday, 15 february 2019

Превод Радостина Иванова

Mr. Veselinov, what are 

going to be the focuses of 

the work of the Parliamen-

tary Committee on Regional 

Policy, Urban Development 

and Local Self-Government 

during the new plenary ses-

sion?

We continue working on 
the unfinished last year, so 
called, Comprehensive Bill 
on amendment and supple-
ment to the Spatial Develop-
ment Act (SDA). Decisions 
have still not been made on 
the definitions of removable 
objects along the Black Sea 
coastline and within the na-
tional resorts, as well as on 
the control exercised in re-
spect to them by the Directo-
rate for National Construction 
Control (DNCC). I hope that 
consensus on the subject will 
be reached soon, because 
the lack of these defini-
tions suspends proceeding 
of other proposals that are 
unanimously approved. In 
this is included the important 
requirement of the Bulgar-
ian Construction Chamber 
(BCC) for solutions to restrict 
the grey sector in the econ-
omy by reducing the size of 
works that can be performed 
by companies not listed in the 

Central Professional register 
of constructors.

In respect to the amend-
ments of the Spatial Develop-
ment Act a number of other 
improvements related to the 
right of the municipalities to 
have their own regulations for 
the building visions and spa-
tial development are required. 
The particular occasion for 
this was provided by the Na-
tional Energy Renovation Pro-
gram of multifamily residential 
buildings, as during its imple-
mentation there were pro-
jects, executed without any 
synchronization of appear-
ance in between them. As a 
result, somewhere, instead of 
getting a better external envi-
ronment, there is an unwant-

ed eclecticism. It is extremely 
important to think about the 
architectural appearance af-
ter the renovation. As a mat-
ter of fact, together with the 
energy efficiency, the effect 
of aesthetic improvement of 
specific municipalities is to be 
achieved as well.

So the first important 
topic is the repair of the SDA, 
prior to the shower of new 
proposals on it, like it often 
happens.

When the BCC held a 

peaceful demonstration in 

support of the industry, pro-

voked by the malevolent at-

tacks and unsubstantiated 

statements in the public en-

vironment, derogating repu-

tation of Bulgarian builders, 

you openly supported it. 

Why?

Unfortunately, in the last 
years the manner of public 
speaking has been generally 
distorted. An enormous wave 
of negativism overwhelms us 
permanently - everyone sus-
pects everyone and has no 
faith in any organization, in-
dustry, institution, etc., which 
is extremely pernicious. More-
over, it is absolutely unaccep-
table when a main opposition 
political force creates nega-
tive attitudes towards groups 
of business subjects only on 
the basis of doubts. When 
one says: we want some kind 
of expertise, because we 
have doubts about some vio-
lations, and this is constantly 
reiterating, it is obvious that 
the assumption of violations is 
suggested. This is not a cor-
rect approach. At least - be-
cause of the bad image, thus 
imposed on Bulgaria abroad, 
where it is more difficult to ex-
plain that everything is a mat-
ter of internal party use. What 
is being done affects the eco-
nomic growth in the country. 
So I am against this manner 
of political speech, and not 
against the checks in general.

A round table on „Inter-
national Strategies for Excel-
lence in Construction“ was 
held at the headquarters of 
the Bulgarian Construction 
Chamber (CCB). The event 
was opened by the Execu-
tive Director of BCC Eng. 
Miroslav Maznev and by the 
Chairman of the Manage-
ment Board of the Bulgarian 
Society Of Construction Law 
(BSCL) Eng. Adriana Spass-
ova. A special guest was 
Prof. David Mosey, Director 
of Center on Construction 
Law at King's College Lon-
don.

„Over the years, BCC has 
established itself not only as 
a major factor in the con-
struction sector at national 
level, but it has strengthen its 
position of a strategic part-
ner in the international field. 
In this sense, the BCC aims 

to strengthen and support 
the international positions 
of the Bulgarian builders, as 
well as to contribute to the 
introduction of contemporary 
methods in this branch. That 
is why we are pleased to wel-
come the Director of Center 
on Construction Law at King's 
College London, Professor 
David Mosey“, Eng. Miroslav 
Maznev said.

The Executive Director of 
BCC pointed out that among 
the key topics for the branch 
are the digitization of the 
construction, the improve-
ment of the supply chain 
cooperation, the integrated 
project management togeth-
er with all the participants in 
the investment process, the 
improvement of the quality of 
the projects by involving the 
contractors in the process at 
an earlier stage. 

The housing market can 
be described as stable dur-
ing the past year, with slow-
ing the growth of prices and 
the number of deals, as well 
as with sustainable progress 
of the different segments. 
This is the conclusion for 
2018 made by the industry 
specialists in some of the 
annual analyses, stat ing 
also that a substantial dif-
ference is not expected in 
2019.

According to the opin-
ion of  Dobromir  Ganev, 

President of the Manage-
ment Board of the National 
Real Estate Associat ion 
and Manager of Foros, the 
market during the current 
2019 year will be peaceful, 
the buyers will continue to 
acquire properties and have 
high requirements. Accord-
ing to him, 2018 did not 
significantly differ from the 
previous 2017. „On the one 
hand, past year demonstrat-
ed stability and expected 
activity of the buyers, and 
on the other - very serious 

movement in the construc-
tion sector and the willing-
ness of investors to create 
new projects. This certainly 
had beneficially influenced 
the buyers as it had calmed 
down prices and created a 
better competitive environ-
ment”, he said.

The conclusion made 
by Polina Stoykova MRICS, 
Managing Director at Bul-
garian Properties, is that in 
2018 for the first time in the 
new history of the residen-
tial property market, such 

good parameters of its sta-
tus are indicated. „So far it 
had been developing very 
randomly and with great 
extremes. Now there is al-
ready a balance. It was a 
stabilizing year in which, for 
the first time since 10 years, 
the movement within the all 
settlements and segments 
was synchronous and in a 
positive aspect”, Stoykova 
summarizes in her report.

The European Parliament 
(EP) supported an increase 
with over BGN 3 Billion for 
the provided by the EU to 
Bulgaria funding post-2020. 
That became clear after the 
adoption by the EP of the leg-
islative report, submitted by 
the Bulgarian MEP (GERB/
EPP) Andrey Novakov, in his 
capacity of co-rapporteur, 
that envisages an increase of 
the currently allocated BGN 
14,6 Billion, to BGN 18 Billion 
for the 2021 – 2027 period. 
This is the largest budget for 
regional development, infra-
structure, environment and 
employment, from Bulgaria’s 
association into the European 

Union (EU) up to now.
 „The approval by the EP 

is more than satisfactory and 
it corresponds to the ambi-
tions – both of the EU and of 
Bulgaria - for faster regional 
development and for growth 
of living standard of popula-
tion. This was my goal as ne-
gotiator in respect to the rules 
that, after less than 2 years, 
will regulate the work of Eu-
ropean funds“, Novakov had 
underlined after the voting. 
He had added as well, that 
thereby Bulgaria is ranked 
among the first three states 
with highest increase of co-
hesion funds, while for the EU 
the average reduction is 11%.

 „By a great majority of 
the EP the mandate to start 

the negotiations with the 
Council was delegated to me 

and to my colleague, co-rap-
porteur, with the first meeting 

scheduled for 19 February, 
in Brussels. Negotiations will 
continue until the middle of 
March and afterwards the 
results are to be adopted at 
a plenary sitting”, additionally 
commented Andrey Novakov.

The approved text pro-
vides that the poorest re-
gions will have to co-finance 
only 15% of the value of pro-
jects, whereas the European 
Commission suggested they 
to pay 1/3 of it. Another im-
portant point in the legislative 
report is its goal the cohesion 
policy to support the fight 
against the demographic cri-
sis and poverty in the most 
affected regions.

Stability for the real estate market is expected in 2019
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„Тотнъм“ е само на 
крачка разстояние от 
1/4-финалите в Шампи-
онската лига, след като 
постигна убедителен 
успех с 3:0 над „Борусия“ 
(Дортмунд) на „Уембли“ 
в първия осминафина-
лен сблъсък между двата 
тима.

През първото полувре-
ме „Борусия“ бе по-опасни-
ят отбор, но след почив-
ката „шпорите“ излязоха 
преобразени. Те нанесоха 
своя удар още в начало-
то на вторите 45 мину-
ти чрез Сон. Азиатският 
голмайстор бе намерен 

непокрит пред вратата 
от Вертонген и с шут 
от въздуха откри резул-
тата в полза на домаки-
ните. След попадението 
настъпи пълна промяна 
в събитията на терена, 
като англичаните дикту-
ваха играта и пресираха 
съперника в неговата по-
ловина. Така се стигна до 
83-тата минута, когато 
Ян Вертонген удвои аван-
са на „Тотнъм“. Четири 
минути по-късно влезлият 
като резерва Фернандо 
Йоренте окончателно от-
каза гостите да търсят 
нещо в този мач с трети 
гол в мрежата им. 

С този успех „Тотнъм“ 
се превърна в първия ан-
глийски отбор с победа 

у дома над съперник от 
Германия във фазата на 
елиминациите на Шампи-
онската лига след „Ман-
честър Юнайтед“, който 
през сезон 2010/2011 г. 
надигра „Шалке 04“ с 4:1 
в полуфинален сблъсък на 

„Олд Трафорд“. „Шпорите” 
вече се намират в серия 
от четири поредни побе-
ди във всички турнири, до-
като „Дортмунд“ допусна 
първа загуба след седем 
срещи, в които не позна 
поражението.

Отборът на „Реал” (М) не бе чак 
толкова убедителен, но все пак също 
достигна до успех - с 2:1 при госту-
ването си на „Аякс” в Амстердам. 
„Йохан Кройф Арена” се наслади на 
страхотна игра на своите преди по-
чивката, която обаче не даде резул-
тат. Тогава и попадение на Таляфико 
бе отменено спорно след историче-
ска първа намеса на ВАР в Шампион-
ската лига. 

След почивката обаче „лос блан-
кос” значително вдигнаха обороти-
те и вкараха два гола - чрез Карим 
Бензема (60) и Марко Асенсио (87). 

„Аякс” върна едно попадение, реализи-
рано от Зиех в 75-ата, но за повече 
нямаше сили.

В крайна сметка настоящият ев-
ропейски шампион се добра до добра 
преднина преди реванша, а капита-
нът Серхио Рамос „се изчисти” от 
картони и няма да може да играе в 
него. „Аякс” от своя страна зарадва 
феновете си с офанзивен смел стил, 
игра на върха на възможностите 
си, но пропиля немалко положения и 
може би ще се наложи да се раздели 
безславно с тазгодишното издание 
на ШЛ.

Отборът на „Манчес-
тър Юнайтед“, който до-
сега бе в отлична серия 
под ръководството на Оле 
Гунар Солскяер в Премиър 
лийг, трябваше да се при-
мири с тежко поражение 
в първия си двубой сре-
щу „Пари Сен Жермен“ от 
1/8-финала на най-комер-
сиалния клубен турнир. Ан-
гличаните бяха надиграни 
с 0:2 на „Олд Трафорд” и до 
голяма степен редуцираха 
до минимум шансовете си 
за продължаване напред в 
надпреварата. 

Френският шампион 
доказа, че амбициите му 
не са случайни и дори и 
без големите си звезди 
- Неймар и Единсон Кава-
ни, може да печели убеди-
телно. След головете на 
Преснел Кимпембе в 53-

тата и на Килиан Мбапе 
в 60-ата минута парижа-
ни са стъпили с единия 
крак на 1/4-финала. ПСЖ 
можеха да постигнат и 
по-внушителна победа, 
но пропуски на Мбапе и 
Дани Алвеш ги лишиха 

от трето попадение. В 
заключителните минути 
гостите отстъпиха ини-
циативата на „Юнайтед“, 
но те така и не можаха 
да отвърнат на удара. 
Освен това в 89-ата ми-
нута Пол Погба бе изго-
нен от игра за грубо на-
рушение, за което получи 
втори жълт и съответно 
червен картон.

В крайна сметка па-
рижани си тръгнаха от 
Англия с добър аванс пре-
ди реванша на „Парк де 
Пренс” на 6 март.

Снежана Гечева ОП на КСБ - Търговище

С водосвет и официална церемония бе открит об-
новеният тренировъчен комплекс на ул. „Христо Ботев“ 
в Търговище. На събитието присъстваха кметът на 
общината д-р Дарин Димитров, председателят на 
парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и 
обществен ред Цветан Цветанов, народният предста-
вител д-р Венка Стоянова, областният управител Ми-
тко Стайков, председателят на Общинския съвет инж. 
Хатидже Алиева, състезателката по спортна стрелба 
Антоанета Бонева и др. 

Инвестицията в обекта е възлязла на 850 хил. лв. 
Средствата за обновяването на комплекса са отпус-
нати от правителството по искане на кмета д-р Да-
рин Димитров. Сградата, в която тренират над 450 
спортисти в клубовете по художествена и спортна 
гимнастика, борба и стрелба, е построена в периода 
1968 - 1975 г. Със заложените дейности по рехабилита-
цията са изпълнени мерки за енергийна ефективност. 
Подменени са до-
грамата и всич-
ки инсталации. 
Изградена е нова 
отоплителна сис-
тема. Ремонти-
рани са подовите 
настилки, сани-
тарните възли, а 
всички помеще-
ния са боядиса-
ни. Осигурен е и 
достъп за хора с 
увреждания.

Снимки авторът

Тенис

Шампионката от 2014 г. 
Симона Халеп (Румъния) се 
класира за четвъртфина-
лите на турнира по тенис 
в Доха (Катар) с награден 
фонд 916 хил. долара. По-
ставената под номер 1 Ха-
леп надделя над украинката 
Леся Цуренко с 6:2, 6:3 за 79 
минути. С успеха румънка-
та си гарантира изкачване 
на второто място в све-
товната ранглиста. Халеп 
започна и завърши мача със серии от по пет поредни 
гейма, като във втория сет навакса изоставане от 1:3, 
преди да триумфира.

В следващата фаза на турнира румънката ще се 
изправи срещу деветата в схемата Юлия Гьоргес (Гер-
мания). Гьоргес пласира 12 аса и елиминира от квалифи-
кациите Алисън Риск (САЩ) с 6:1, 6:7(5), 6:4 след малко 
повече от два часа и половина на корта. В решаващия 
трети сет германката, 16-а в света в момента, навак-
са изоставане от 2:4 гейма.

Французинът 
Гаел Монфис се 
класира за чет-
въртфиналите на 
турнира по те-
нис в Ротердам 
с награден фонд 
1 ,96 млн.  евро. 
Монфис направи 
11 аса при успеха 
над италианеца 
Андреас Сепи с 
4:6, 6:1, 6:3 за 95 
минути. Сепи взе първия сет с единствен пробив в 
деветия гейм, но след това съперникът му доминира-
ше. След 1:1 във втората част французинът взе 10 от 
следващите 11 гейма по пътя си към обрата.

Така Монфис очаква победителя от двубоя между 
Михаил Кукушкин (Казахстан) и Дамир Джумхур (Босна 
и Херцеговина). По-рано 56-ят в света Джумхур записа 
първа победа за сезона, след като елиминира поставе-
ния под номер 3 Стефанос Циципас (Гърция) с 6:4, 1:6, 7:5 
след почти два часа игра.

Баскетбол

Борба

„Левски Лукойл“ направи 
сериозна крачка към класи-
ране за финал в турнира за 
Купата на България. „Сини-
те“ имаха силно второ по-
лувреме срещу „Академик 
Бултекс 99“ (Пловдив), кое-
то им помогна да стигнат 
до победа с 92:74 в първата 
полуфинална среща между 
двата тима в зала „Универ-
сиада”. 

Отборите изиграха 
равностойна първа чет-
върт, която завърши с 
точка повече за пловдив-
чани - 23:24. Вторите 10 
минути бяха по-резултат-
ни, като съперниците от-
белязаха общо 56 точки, а 
в средата на двубоя „Лев-
ски Лукойл“ поведе с 52:51. 
В третата четвърт шам-
пионите допуснаха само 10 
т. в коша си и реализираха 
почти двойно повече, като 

така увеличиха разликата 
си до 10 т. - 72:61. „Студен-
тите“ свалиха пасива си до 
седем точки в началото на 
четвъртата част, но силни 
минути на столичани вър-
наха двуцифрения им аванс, 
който доближи 20 т. при 
83:65. Пловдивчани отново 
намалиха разликата, но в 
крайна сметка „Левски Лу-
койл“ завърши добре и три-
умфира с 92:74.

Христо Захариев донесе 
20 точки за победителите, 
а Калоян Иванов бе близо до 
„трипъл-дабъл“ със 17 т., 10 
борби и 7 асистенции. Заха-
риев също овладя 10 борби, 
а Никола Маравич и Патрик 
Рембърт приключиха съ-
ответно с 15 и 13 т. Васил 
Бачев - с 19 т., и Трой Фран-
клин - със 17 т., приключиха 
като топреализатори на 
„Академик Бултекс 99“.

На сайта на Минис-
терството на младежта 
и спорта излезе справка за 
одобрените средства по 
проектите на спортните 
федерации по програмите 
„Олимпийска подготовка“ и 
„Спорт за високи постиже-
ния“ за 2019 г. 

Българска федерация 
по борба заема първо мяс-

то сред всички спортни 
федерации в държавата, 
като отпуснатите сред-
ства са в размер на 3 млн. 
лв. (1 536 230 лв. за „ОП“ и 
1 463 770 лв. за „СВП“). 

Всичките 45 федера-
ции ще си поделят сумата 
от 27 940 000 лв., като за 
„Олимпийска подготовка“ 
са отделени 7 312 595 лв.
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Годишната 
награда за 

2013 г. на НСОРБ 
в категория 

„Печатни медии“

Наградата 
на НСОРБ 
„Медиен 
глас на 

общините“ 
2018 г.

Почетен 
плакет на 

ВСУ 
„Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен 
плакет на 

ВТУ 
„Тодор 

Каблешков“
2017 г.

Специална награда на  
ОП на КСБ - Велико Търново, 

статуетка на 
Уста Кольо Фичето

2018 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

Годишната 
награда на 

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

в областта 
на пътната 
безопасност

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

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

утвърждаване на медиацията

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

Елица Илчева

2019  г .  ще  облече 
мъжа отново  в  риза, 
панталон, сако, палто и 
„нормални“ обувки. Годи-
ната традиционно за-
почна със седмиците на 
модата и още първата 
от тях - в Париж, беляза 
голямото завръщане на 
елегантните кройки и 
изискаността, като ос-
вен това показа, че ба-
лонът на небрежния стил 
ще се спука по-рано от 
очакваното. Не е задъл-
жително да изхвърлите 
наведнъж всички спорт-
ни дрехи и да излизате 
всеки ден от къщи обле-
чени като за събрание на 
борд на директорите, но 
трябва да знаете, че 

суичърите и маратон-

ките отстъпват от 

подиума 

и от гардероба на мо-
дерния градски мъж, кой-
то държи да е в крак с 
актуалните тенденции.

Интересното е, че 
именно марки, които пра-
вят улична мода – като 
Off-White, Heron Preston и 
Undercover, са заимства-

ли елементи от класи-
ческото мъжко облекло 
за новите си колекции. 
Това не означава, че на-
пример кецовете, които 
владеят тенденциите 
вече няколко сезона, си 
тръгват безвъзвратно, 
а че клиентите искат да 
разнообразят с нещо по-
стилно.

Дизайнерите затвър-
диха и правилото чанта-
та да бъде задължите-
лен елемент от мъжкия 
тоалет заедно с шала. 
Актуалните цветове 
са черно, сиво-синьо и 
войнишко зелено, а за 
да бъдат съвсем в крак 

с модата, пред-
ставителите на 
силни я  пол  ще 
трябва да носят 
и 

дрехи с живо-

тински прин-

тове. 

В същото вре-
ме новият фокус 
е  по -малко  ес -
тествена кожа 
и повече тъкани 
от рециклирани 
материали, кой-
то вероятно ще 
се задържи и ще 
стане устойчива 
тенденция. 

Сред най-впе-

чатляващите ревюта на 
седмицата в Париж беше 
това на модна къща Dior 
с високотехнологичните 
си решения. На него ма-
некените, вместо да де-
филират върху традицио-
нен подиум, се „плъзгаха“ 
върху огромен лентов 
конвейер. Колекцията на 
Dior, която е втората 
за британеца Ким Джо-
унс като творчески ди-
ректор в секция „мъже“ 
там, залага на сложно 
структурирани костю-
ми, гарнирани с пояси 
от сатен и издържани 
основно в нюанси на си-
ньото и сивото, както и 
на изобилие от кашмир, 
коприна и животински 

принтове. Показани бяха 
и черни панталони, кои-
то стигат до глезена и 
се носят в комбинация с 
бели чорапи.

Прет-а-портето в 
Париж приключи с пред-
ставяне на първата ко-
лекция мъжко облекло на 
френския моден дизай-
нер Еди Слиман за модна 
къща „Селин“. След като 
през септември м.г. в де-
филето му бяха предста-
вени различни нюанси на 
черното, Слиман, който 
е работил за Dior и Saint-
Laurent и е смятан за 
един от най-талантли-
вите дизайнери на свое-
то поколение, този път в 
моделите си заложи и на 

сивото, и на морско 

синьото.

Предстои да видим 
как ще поемат щафе-
тата Ню Йорк, Лондон 
и Милано по отношение 
на дамския есенно-зимен 
гардероб.

С ветов н и те  мо д -
ни диктатори Versace, 
Roberto Cavall i,  Prada, 
Philipp Plein, Armani, Laura 
Biagiotti ще покажат как 
ще изглежда стилната 
есенна жена в Милано от 
19 до 25 февруари. 

Седмицата на модата в Париж показа, че спортните дрехи имат все по-малко място в мъжкия гардероб
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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

- Муцка, кога е 
рожденият ти ден?

- Аз нямам рожден ден!

- Не може да нямаш!

- Може! Родена съм през 
нощта.

Приключват 
дейностите по 

авариралия мост 
над р. Искър, ще 
се роботи по 

обходния път  
на града
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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


