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

Емил Христов

В сградата на Агенция „Пътна инфраструк-
тура“ отвориха офертите за избор на изпълни-
тел за проектиране и строителство на близо 
24-километровата отсечка на АМ „Струма“ от 
Кресна до Крупник, която е разделена на два 
лота - 3.2.1 и 3.2.2. 

Лот 3.2.1 е с дължина 13,2 км. Той включва 
платното в посока Кулата – София, което ще 
преминава източно от Кресненското дефиле по 
ново трасе. Планира се проектът да се съфи-
нансира от Кохезионния фонд на Европейския 
съюз и националния бюджет чрез ОП „Транс-
порт и транспортна инфраструктура 2014 - 
2020“. Индикативната стойност на общест-
вената поръчка за лот 3.2.1 е 444 796 305 лв. 
без ДДС.

В участъка ще бъдат построени 3 тунела - 

„Симитли“ (211 м), „Ракитна“ (1135 м) и „Стара 
Кресна“ (1052 м). Съоръженията ще бъдат със 
системи за пожароизвестяване, вентилация, 
електроснабдяване, осветление, управление на 
движението и т.н. Ще бъдат изградени 10 виа-
дукта с обща дължина 3,5 км, както и 3 надлеза и 
подлеза. Достъпът до трасето ще бъде осигурен 
чрез 3 пътни възела - „Полето“ при км. 379+470, 
който ще осигурява достъпа от посока Кулата 
до селата Брежани и Полето, както и включване 
в автомагистралата в посока София; „Мечкул“ 
при км. 384+230, който ще осигурява достъпа 
от посока Кулата до селата Мечкул и Брежани, 
както и включване в автомагистралата в посока 
София; „Стара Кресна“ при км. 387+620, който ще 
осигурява достъпа от посока Кулата до селата 
Стара Кресна, Ощава, както и включване в ав-
томагистралата в посока София.
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Владимир Кехайов, председател 
на ОП на КСБ – Смолян:

Много строителни 
дейности ще стартират 
по ОПРР и ПРСР

„Красива България”  
ще финансира 38 проекта 
през 2019 г. 

България заема 
едно от челните 
места по проекти 
по плана „Юнкер“

Огнян Златев, ръководител 
на Представителството 
на Европейската комисия в 
София:



2 СЕДМИЦАТАÑòðîèòåë петък, 22 февруари 2019

22 февруари

Инж. Михаил Драганов, член на УС на КСБ

23 февруари

Инж. Любомир Келчев, председател на ОП на КСБ – Пазарджик 

25 февруари

Цвета Караянчева, председател на 44-тото Народно събрание

Росица Георгиева

146-ата година от обес-
ването на Васил Левски беше 
отбелязана с възпоменател-
на церемония пред Паметни-
ка на Апостола. В събитието 
се включиха председателят 
на 44-тото Народно съ-
брание Цвета Караянчева, 
президентът Румен Радев, 
вицепрезидентът Илияна Йо-
това, кметът на Столична-
та община Йорданка Фандъ-
кова, председателят на ПГ на 
ПП ГЕРБ Цветан Цветанов, 
Корнелия Нинова, председа-
тел на ПГ „БСП за България“, 
Мустафа Карадайъ, предсе-
дател на ПГ на ДПС, народни 
представители, Българският 
патриарх Неофит, предста-
вители на дипломатическия 
корпус и различни религиозни 
общности, общински съвет-
ници и много граждани. В 
своето слово президентът 
Румен Радев заяви, че близо 

век и половина на 19 февру-
ари обществото се явява 
на символичен рапорт пред 
Паметника на Апостола, за 
да му каже какво става в не-
говата и нашата България с 
чистата и святата републи-
ка, с братството и народ-
ността. „Още ли народната 
работа стои над всичко, или 

вече просто й казваме поли-
тика? От Дякона не ни ос-
танаха много записани думи. 
Но и те са достатъчни, за да 
разберем какво мисли той за 
нашето време“, посочи пре-
зидентът. „Днес най-добра-
та почит към Апостола не са 
венците, а съзнанието, че не 
думи трябват, а дела. Че съд-

бата ни не е в ръцете на не-
колцина, а в нашите дружни 
усилия. Поклон пред делото 
на Васил Левски”, каза още 
държавният глава. 

„Левски не прави компро-
мис с две неща - вярата в 
българския народ и способ-
ността му да погледне над 
хляба. С тази вяра българ-

ските революционери пре-
дизвикаха на бой цялата мощ 
на вековната империя”, заяви 
кметът на Столичната об-
щина Йорданка Фандъкова. 
Тя посочи, че в настояще-
то все по-малко се държи 
сметка за тежестта на 
истината и съдържанието. 
„Думите минават и често 
забравяме да видим кой как-
во е свършил. Но свободата 
не е дума, а всекидневна ра-

бота, която се върши тихо, 
достойно и твърдо, а не с 
многословие. Дърпането в 
различни посоки не помага, 
защото, ако искаме да пре-
бъде България и да я запазим 
чиста и свята, трябва да 
работим заедно”, каза още 
Фандъкова. 

По-рано през деня минис-
тър-председателят Бойко 
Борисов поднесе цветя пред 
Паметника на Васил Левски. 

Георги Сотиров

Във Висшето транс-
портно училище „Тодор 
Каблешков“ се проведе 
Национална среща на ли-
цензираните железопът-
ни превозвачи в България. 
Тя беше организирана от 
ВТУ в качеството му на 
образователна институ-
ция с водещо значение в 
подготовката на кадри за 
железопътния транспорт 
и строителство в стра-
ната. „Кариерните срещи 
на ВТУ с бизнеса целят 
мотивирането на бъдещи-
те специалисти”, сподели 
ректорът на училището 
проф. д-р инж.-икон. Дани-
ела Тодорова. 

В срещата взеха учас-
тие представители на 
компании, лицензирани да 

извършват пътнически и 
товарни железопътни пре-
вози на територията на 
България. Сред тях бяха 
специалисти от БДЖ, Ва-
гонния завод в Дряново, 
„Мини Марица-изток“ и др. 
Участие в събитието взе-
ха и зам.-ректорите на ВТУ 
проф. д-р инж. мат. Петър 
Колев, проф. д-р инж. Нико-
лай Георгиев, деканите на 
факултети проф. д-р инж. 

Тодор Размов и проф. д-р 
инж. Георги Павлов.

„Дискусиите на биз-
неса с образованието са 
постоянен процес - от 
създаването на учебните 
планове в училището, кое-
то подготвя транспортни 
кадри, до провеждането 
на стажовете на нашите 
студенти и реализацията 
им в различните професии”, 
сподели проф. Тодорова. 

Росица Георгиева

Направление „Архитектура и градоу-
стройство” към Столичната община обяви 
повторно конкурса за пл. „Света Неделя”. 
Участниците следва да разработят кон-
цептуален архитектурно-градоустрой-
ствен проект. Частта, включена в надпре-
варата, обхваща площада и прилежащите 
пространства в контактната му зона. 
Критерият за оценяване на конкурсните 
проекти е оптимално съотношение цена/
качество.

Изборът ще се извърши по следните 
критерии: „Рационалност, ефективност и 
изпълнимост на предложеното комуника-
ционно-транспортно решение”, „Целесъо-
бразност на функционалната структура 
на площадното пространство и на кон-

тактните му зони”, „Исторически конти-
нюитет”, „Пространствен интегритет”, 
„Социализиране на недвижимите културни 
и археологически ценности”, „Съвременен 
и целесъобразен градски дизайн и благоу-
стройство”, „Устойчив баланс между из-
искванията и предпочитанията на всички 
участници в градския процес”, „Устойчи-
вост на предложените материали” и „Въз-
можност за етапна реализация на обекта”.

Разработки могат да бъдат подавани 
до 8 май. Възложителят определя обща 
сума за награди към участниците в конкур-
са в размер на 250 хил. лв., които ще бъдат 
разпределени, както следва: за класирания 
на I място проект – 70 хил. лв., за втория - 
60 хил. лв., за трето място - 50 хил. лв., за 
четвъртия - 40 хил. лв., за класирания на V 
място проект - 30 хил. лв.

Срокът за смяна на фискалните устрой-
ства се удължава до 30 септември 2019 г. за 
икономическите оператори, които използ-
ват компютърни системи за управление на 
продажбите и при които се изисква подмяна 
на софтуера, за да се изпълнят новите изи-
сквания на Наредба Н-18. Това заяви минис-

търът на финансите Владислав Горанов. 
„След анализ на реалните проблеми ре-

гламентираният срок до 31 март остава 
за тези, които са регистрирани по ДДС и 
използват обикновен касов апарат, който не 
е свързан с компютърна система за управле-
ние на продажбите“, допълни той.

Министър Владислав Горанов: 

Снимка авторът

Снимки Румен Добрев

ППООДДДДОО

ААД
РРЪЪЪККК 4444XXX4444 4444X 000 ББРРР..РРРР РРООЛЛЛО

КККИИ

ТТЕЕЕЛЛЛЕЕ

сстттт

аарррааа цццеенннааа::: 11188844555 €€€€

1184455

++++
НОВА ЦЕНА: 1635 €TJEP ULTRA GRIP 40  

ПИСТОЛЕТ ЗА ВРЪЗВАНЕ НА АРМАТУРА 

НОВО

Повече мощност: 18V Li-ion батерии
Подобрена производителност
Оптимизирана скорост
Безчетков мотор

  euromarket.bg        cmtd@euromarket.bg        0888 758 445

+ зарядно и 2 броя 18V Li-Ion батерии

Вземете своя 
безплатен 

пропуск
ТУК:

Предложението е валидно само по време на изложението. Цената е в евро, без ДДС.

ПОСЕТЕТЕ НИ НА:
Архитектурно-строителна седмица
6-9 март 2019 г., зала 3, щанд C5
Интер Експо Център, гр. София
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В търга оферти пода-
доха 10 компании и кон-
сорциуми. Първи по ред на 
постъпването са ДЗЗД 
„Дуигу-Виа План Стру-
ма 2018”, в което влизат 
„Дуйгу Мюхендислик Инша-
ат Туризм Дъш Тиджарет 
Ве Санайи Лимитед Шир-
кети“ ООД и „Виа-План“ 
ЕООД. Втори са „Евро 
– Експерт - Строй“ ДЗЗД 
с участници в Обедине-
нието „Хидрострой“ АД, 
„Инфра Експерт“ АД, „Евро 
Алианс Тунели“ EAД. Тре-
тата отворена оферта е 
на „ГБС-Инфраструктурно 
строителство“ АД. Чет-
въртият участник е ДЗЗД 
„Южен Коридор 321“. В обе-
динението влизат „Доуш 
Иншаат Ве Тиджарет“ 
АД, „Автомагистрали Хе-
мус“ АД, „Трансконсулт-22“ 
ООД . Пети в търга е 
ДЗЗД „Европейски Пътища 
321“, в което са включени 
„Джи Пи Груп“ АД и „Логис-
тика 21“ ЕООД. Шестият 
кандидат е Обединение 
„Геопът Струма 3.2.1“, в 
което са „Геострой“ АД, 
„Пътстрой-92“ АД, „Биас-
М“ ЕООД и „Илия Бурда“ 
ЕООД. Следващият участ-
ник е Консорциум „Интер-
БГ“, в който са „ПСТ Груп“ 
ЕАД, Частно акционерно 
дружество „Строителна 
асоциация Интербудмон-
таж“, „БГ Ленд Кънстрак-

шън“ АД и „Копекс и Ко.“ 
ЕООД. „ТТБГ 3.2.1.“ ДЗЗД 
са осмият кандидат, като 
в Обединението са „Тодини 
Конструкциони Дженерале 
С.П.А.“ и „Тодини България“ 
ООД. Девети са Обеди-
нение „АМ Струма Юго-
запад“, включващо „Трейс 
Груп Холд“ АД и „АЛВЕ Кон-
султ“ ЕООД. Последният 
кандидат за строител-
ство на лот 3.2.1 от АМ 
„Струма“ е ДЗЗД „АПП ЛОТ 
3.2.1“, в което са „Грома 
Холд“ ЕООД, „Европейски 
пътища“ АД, „Водно стро-
ителство – Благоевград“ 
АД, „Пътпроект“ ЕООД и 
„Вахостав-СК“ а.с. 

12 са кандидатите за 

избор на изпълнител на 

лот 3.2.2 от автомаги-

страла „Струма“. Това е 
платното в посока Кулата 
- София, което ще преми-
нава източно от Креснен-

ското дефиле по ново 
трасе. Неговата дължина 
е 10,4 км.

Първата оферта по 
реда на постъпването 
е на Обединение „Кре-
сна“ с участници „ИСА 
2000“ ЕООД, „Евро Али-
анс Тунели“ ЕАД и „Ав-
томагистрали – Черно 
море“ АД. Втората е на 
„Аккорд Строително Про-
мишлена Инвестиционна 
Корпорация“ АД. Трети-
ят кандидат е ДЗЗД „АМ 
Струма-3.2.2“, в което 
влизат „ГБС-Инфраструк-
турно строителство“ АД, 
„ЕПОС-Емпреза Португе-
за де Обрас Субтеранеас“ 
АД (Португалия) и „Гла-
вболгарстрой Интерне-
шънал“ АД. Следващият 
участник е „Дженгиз Ин-
шаат Санайи Ве Тиджа-
рет Аноним Ширкети“ 
АД. Пето е ДЗЗД „Южен 

коридор 3.2.2“, включващо 
„Доуш Иншаат Ве Тиджа-
рет“ АД, „Автомагистра-
ли Хемус“ АД и „Транскон-
султ-22“ ООД. Обединение 
„Геопът Струма 3.2.2“ са 
шестият кандидат, в кое-
то влизат „Геострой“ АД, 
„Пътстрой-92“ АД, „Биас-
М“ ЕООД и „Илия Бурда“ 
ЕООД. Седмият участник 
е „Колин Иншаат Туризм 
Санайи Ве Тиджарет“ АД. 
Осми е ДЗЗД „Европей-
ски пътища 3.2.2“, като 
в обединението са вклю-
чени „Джи Пи Груп“ АД 
и „Логистика 21“ ЕООД. 
Консорциум „ИнтерБГ“ с 
участници „ПСТ Груп“ ЕАД, 
Частно акционерно друже-
ство „Строителна Асоци-
ация Интербудмонтаж“, 
„БГ Ленд Кънстръкшън“ 
АД и „Копекс и Ко“ ЕООД 
са деветият кандидат. 
Десетата оферта е на 
„ТТБГ 3.2.2.“ ДЗЗД, в кое-
то са „Тодини Конструк-
циони Дженерале С.П.А.“ 
и „Тодини България“ ООД. 
Следват обединение „АМ 
Струма Югозапад“, в кое-
то участват „Трейс Груп 
Холд“ АД и „АЛВЕ Консулт“ 
ЕООД. Последният канди-
дат по реда на постъпва-
нето е ДЗЗД „Европейски 
Пътища 3.2.2“ с участни-
ци „Европейски Пътища“ 
АД, „Грома Холд“ ЕООД, 
„Водно Строителство 
– Благоевград“ АД, „Ва-

хостав-СК“ а.с., „Пътпро-
ект“ ЕООД, „Рутекс“ ООД 
и „Метропроект Прага“ 
АД.

В този обект е вклю-
чен и обходният път на 
Кресна, който е с дължина 
5,5 км и ще има и площадка 
за отдих, която ще бъде 
с електричество, вода и 
канализация. От нея ще 
има и връзка с Кресна. В 
отсечката ще бъдат по-
строени 4 тунела - „Тиса-
та“ (171 м), „Света Неделя“ 
(1,3 км), „Кресна 1“ (358 м) 
и „Кресна 2“ (230 м). Те 

ще бъдат с инсталации 
и системи за пожароиз-
вестяване, вентилация, 
електроснабдяване, ос-
ветление, управление на 
движението и т.н. В учас-
тъка ще има 11 виадукта 
с приблизителна дължина 
5 км, както и 9 надлеза и 
подлеза. Чрез пътен възел 
„Кресна“ при км. 401+640 
ще се осигурява достъпът 
в посока Кулата, София и 
път I-1. Индикативната 
стойност на обществе-
ната поръчка за лот 3.2.2 
е 430 525 209 лв. без ДДС.

 от стр. 1
Снимка Румен Добрев
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Главен изпълнител е „Пайп Систем“ АД
Емил Христов

С първа копка и водос-
вет започна изграждане-
то на модерния жилищен 
комплекс Green Offices & 
Residential Area (GORA). 
Инвеститор на обекта 
е „БГ РЕИ“ ЕООД, проек-
тант - „Иво Петров – Ар-
хитекти“ ООД, а главен 
изпълнител е „Пайп Сис-
тем“ АД. 

GORA е разположен 
в кв. „Кръстова вада“ в 
София на границата с 
парк „Лозенец” с достъп 
от ул. „Филип Кутев“. В 
близост е до спирка на 
метрото, което прави 
придвижването от и до 

него бързо и удобно. За 
бъдещите обитатели на 
пешеходно разстояние се 

намират детски градини и 
училища, спортни центро-
ве, търговски комплекс, 
магазини и дори столич-
ният зоопарк.

Проектът се отличава 
с модерна архитектура, 
с фасади, облечени с ес-
тествени материали от 
дърво и камък. Предлагани-
те жилища са с различна 
площ - от 120 кв. м до 270 
кв. м, като са разпределени 
в няколко типа – двустай-
ни, тристайни, партерни  
мезонети. На последния 
етаж на сградите ще се 
предлагат просторни до-
мове с големи тераси и 

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

Богомил Николов, управител на „БГ РЕИ“ ЕООД:  

Радвам се, че ще реали-
зираме един толкова хубав 
и интересен проект. Архи-
тектите на GORA наисти-
на са се справили отлично. 
Мястото предразполага 

да бъде с уникална гледка 
и в близост до центъра 
на столицата. От почти 
всички страни комплексът 
ще граничи с паркови прос-
транства. От тук насе-
тне задачата на „Пайп Сис-
тем“ АД ще е да реализира 
всичко, което е описано по 

проекта. Искам специално 
да благодаря на инвести-
тора „БГ РЕИ“ ЕООД, че 
ни даде възможност да из-
градим този уникален ком-
плекс. Пожелавам си да сме 
живи и здрави и строител-
но-монтажните работи да 
преминат успешно.

Самото име на ком-
плекса – Green Offices & 
Residential Area (GORA), 
се роди след среща с 
мои приятели. То има 
две значения, на пър-
во място е хубавата 
българска дума „гора“. 
Също така около този 
обект всичко е парк, а 
Витоша се вижда в ця-
лата си прелест. 

Искам да подчертая, че 
вложихме наистина много 
усилия да проектираме 
място за хората, които 
ще работят и обитават 

този комплекс. Сградите 
са позиционирани така, че 
всяка една от тях да има 
необходимата „свобода“. 
Мотото на GORA е – „Тук 
искам да живея, това е мо-

ето място“. 
Сп р я х ме  с е  н а 

главния изпълнител 
„Пайп Систем“  АД 
след продължителен 
търг. Бяха покане-
ни 10 от големите 
български строител-
ни фирми и в крайна 
сметка те го спече-
лиха с условията и 
впечатлението, кое-

то ми направи фирмата, 
а и самият инж. Чомаков-
ски. Приблизителната ин-
вестиция на обекта ще е 
малко над 30 млн. евро.

„ЧЕЗ България“ получи 
приз в категория „Най-зна-
чими корпоративни парт-
ньори на „SOS Детски се-
лища България“ за 2018 г.“ 
по време на годишните 
награди на организацията, 
които бяха раздадени на 12 
февруари във Военния клуб 
в София. През миналата 
година компанията дари 
10 000 лв. за покриване 
на сметките за електри-
чество, което я позициони-
ра като бронзов партньор 
на „SOS Детски селища 
България“. Успешното съ-
трудничество между две-

те организации продължа-
ва вече три години.

„Радвам се, че това 
партньорство се превърна 
в традиция. За ЧЕЗ грижа-
та за младите хора е от 
първостепенно значение, 
защото те са бъдещето 
на страната. Гордеем се, 
че имаме принос да помог-
нем на децата в нужда да 
живеят в уютни и светли 
домове“, каза Карел Крал, 
регионален мениджър на 
ЧЕЗ за България.

Компаниите от Гру-
пата ЧЕЗ в България са 
разработили и следват 

дългосрочна политика за 
подкрепа на младите хора 
и местните общности 
чрез различни инициативи, 
като спонсорства, даре-
ния и доброволчески труд. 
Компанията е една от пър-
вите, които се включиха в 
дуалната форма на обуче-
ние по електротехника в 
България, а в момента се 
провежда конкурсът „Ста-
ни стипендиант на ЧЕЗ“, 
чиято цел е да подпомогне 
най-талантливите два-
надесетокласници в про-
фесионалните гимназии в 
Западна България.

панорамни гледки към Ви-
тоша. Частните дворове 
към партерните имоти 
ще бъдат озеленени  с по-
ложена декинг настилка и 
монтирани сенници. 

За изграждането на 
GORA ще бъдат използва-
ни материали и системи 
от най-висок клас. Догра-

мата ще е алуминиева с 
широка отваряемост на 
прозорците в дневните, 
което ще дава допълни-
телно усещане за бли-
зост с планината. Ще бъ-
дат монтирани и външни 
щори. За всеки имот ще 
бъде положена инстала-
ция за подово отопление с 

индивидуален газов котел. 
Като втора възможност 
ще бъде изградена и VRV 
система. Комплексът ще 
бъде с 24-часова охрана, 
контрол за достъп и ви-
део наблюдение. GORA ще 
разполага и с 10 000 кв. м 
парк, който ще е с обосо-
бени зони за игра. 

Това е един от малкото 
комплекси в София, които 
могат да се похвалят с 
предимството, че имат 
достатъчно междублоко-
во пространство, в кое-
то сградите да могат 
да „дишат“. Изцяло сме 
заложили върху идеята, че 
всички постройки ще са 
така позиционирани, че да 
са обърнати към Витоша. 
Пред целия комплекс няма 
да се строи нищо друго, 
защото отпред е паркът. 

Шахматното разположе-
ние е много добре премис-
лено, калкулирано е така, 
че всеки апартамент, не-
зависимо от това къде се 
намира той, да има гледка 
към планината или околни-
те зелени пространства. 
Това беше основната ни 
концепция, когато започ-
нахме да правим проекта. 
Офисната сграда играе 
ролята на буферна зона 
между булеварда и жилищ-
ния комплекс, така че да 

спира шума и да спомага 
за спокойствието на оби-
тателите.  

Важно е да отбеле-
жа, че сред основните ни 
предизвикателства беше 
съчетаването на функци-
ите на офисната сграда и 
жилищните постройки, за 
да са в симбиоза и да не 
си пречат. Заложили сме 
на средновисок клас апар-
таменти. Комплексът ще 
бъде от затворен тип. 

Арх. Деница Атанасова, Team Leader 
в „Иво Петров - Архитекти“ ООД:
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Към министъра на ре-
гионалното развитие и 
благоустройството Петя 
Аврамова ще бъде създа-
ден Обществен консулта-
тивен съвет по въвеждане 
на електронната система 
за таксуване на база вре-
ме и изминато разстояние. 
Министър Аврамова при-
ветства сформирането 
на новия орган, в който да 
се говори за проблемите 
и да се търсят решения с 

партньорски институции 
и браншови организации. 
Това съобщиха от прес-
центъра на МРРБ. 

„Електронното так-
суване е най-голямата и 
съществена реформа в 
ресора на МРРБ през по-
следните години. С нея 
ще осигурим реално за-
плащане за използването 
на пътищата, без да се 
натоварва бюджетът на 
гражданите. Тежкото-
варният трафик, който 
повече руши пътищата, 
вече ще плаща за измина-
то разстояние. Добрата 

новина е, че събраните 
около 1 млрд. лв. годишно 
ще се изразходват само 
за рехабилитация или за 
строителството на нови 
шосета“, каза министър 
Аврамова. Тя  подчерта, че 
пътният сектор ще е пър-
вият, който ще се самоиз-
държа. Само след няколко 
години хората ще започ-
нат да виждат строител-
ство и ремонти, очаквани 
с десетилетия и станали 
възможни именно заради 
приходите от ТОЛ систе-
мата. В момента Агенция 
„Пътна инфраструктура“ 

не разполага с необходи-
мия ресурс за нуждаещи-
те се от рехабилитация 
8000 км от общо около 
20 000 км републикански 
пътища. 

От 17 декември 2018 г. 
са продадени 1 368 433 
електронни винетки за 
общо 104 293 616 лв. Вече 
са монтирани 428 терми-
нала за самотаксуване, 
още 2 предстои да се по-
ставят на ГКПП „Стрези-
мировци“. Досега на гра-
ничните пунктове има 19 
терминала за самотаксу-
ване. Освен в интернет ви-

нетки се продават на гише 
във всички 28 областни 
пътни управления, в 3000 
каси на „Български пощи“, 

2300 каси на „Изи пей“ и 
др. Българските граждани 
могат да си купят винетки 
от общо 8232 точки.

Зам.-министър Деница Николова: 

Националният координатор на Ду-
навската стратегия за България зам.-
министър Деница Николова е участвала 
в среща, която се e провела в Букурещ. 
Събитието е било открито от държав-
ния секретар по европейските въпроси 
на Румъния Мелания-Габриела Чот, която 
е поздравила участниците и е отбеля-
зала основните приоритети на Румъния 
в рамките на Председателството на 
Дунавската стратегия и Председател-

ството на Съвета на ЕС. Това съобщиха 
от пресцентъра на МРРБ. 

Основната част от дискусията по 
време на срещата е била фокусирана 
върху промяната на Плана за действие 
на Дунавската стратегия, инициирана 
по време на Българското председател-
ство. Зам.-министър Николова е отбеля-
зала, че трябва да бъдат проучени всички 
възможности за адаптиране на Плана към 
новите предизвикателства на Дунавския 

регион и постигане на по-видими резул-
тати от неговото изпълнение в бъдеще. 
„В този смисъл дигиталната свързаност 
е една от ключовите хоризонтални теми, 
които могат да допринесат за икономи-

ческия растеж. Други важни хоризонтал-
ни теми за икономическо въздействие са 
свързаността, образованието и тури-
змът. Ревизията на Плана за действие 
трябва да следва заложения график, за да 
може в рамките на новото програмиране 
да бъдат отчетени нуждите на Дунав-
ската стратегия“, е коментирала зам.-
министър Николова.

Румънското председателство на 
Стратегията е представило предложе-
ние за структуриране на бъдещия План 
за действие, върху което ще продължи ра-
ботата на Националните координатори. 
Резултатите от тази дейност ще бъдат 
представени в рамките на следващата 
среща през май 2019 г. с оглед навремен-
ното финализиране на плана.

Снимка Румен Добрев

Мирослав Еленков

„Стартира въвежда-
нето на базата данни в 
Единната система за ту-
ристическа информация 
(ЕСТИ)“. Това каза минис-
търът на туризма Нико-
лина Ангелкова при пред-
ставянето на системата 
по време на пресконферен-
ция в Министерството на 
туризма (МТ). „В ЕСТИ в 
срок до 1 октомври след-
ва да постъпи информация 
за всеки туристически 
обект в страната. Това 
е първата система, бази-
рана на облак, поддържан 
от Държавната агенция 
за електронно управле-
ние. Достъп до нея, освен 
общините и МТ, ще имат 

МВР, НАП и Националният 
статистически инсти-
тут“, посочи Ангелкова.

Николина Ангелкова от-
беляза, че тази система е 
дългоочаквана от всички в 
бранша, защото освен за 
изсветляване на сектора 
ще даде възможност и за 
анализи, свързани с опре-
делянето на основните це-
леви пазари. „За да може да 
функционира, е необходимо 
да бъдат въведени всички 
данни, които се намират 
в регистрите на общини-
те“, обясни тя.

В гратисния период 
до 1 октомври, в който 
няма да се налагат глоби, 
се очаква в системата 
да се регистрират над 
18 800 места за настаня-

ване, които са вписани с 
уникален идентификацио-
нен номер в Националния 
туристически регистър. 
Министър Ангелкова при-
помни, че глобата за нару-
шители при първо прови-
нение е в размер от 1000 
до 3000 лв., при повторно 
става двойна, а при трето 
нарушение от МТ ще прис-
тъпват към заличаване и 
отнемане на лиценза.

„Предстои ни летен 
сезон и не искаме да се 
получава срив“, изтъкна 
Ангелкова. Тя увери още, че 
мониторинг ще се прави 
на всеки две седмици. „От 
264 общини 83 изобщо не 
са въвели никакви данни за 
туристическите си обек-
ти“, каза още Ангелкова.

Снимка авторът
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Огнян Златев, ръководител на Представителството на Европейската        

2019 г. ще бъде много важна за развитието на ЕС

Мирослав Еленков

Г-н Златев каква беше за 

Европейския съюз (ЕС) 2018 г. 

и какви са поуките от нея? 

Годината беше изключи-
телно интересна, динамична 
и важна. Тя премина под знака 
на няколко ключови събития. За 
нас, разбира се, най-важно беше 
първото ротационно Председа-
телство на Съвета на ЕС. Мога 
да кажа, че то беше един свое-
образен зрелостен изпит, който 
страната ни положи успешно 
след 11 години членство в Съ-
юза. Периодът беше белязан и 
от преговорите за напускането 
на Великобритания. 

Едно от изключителните по-
стижения, което се случи в рам-
ките на председателството 
ни, е началото на развръзката 
около сложния казус с името на 
Република Северна Македония. 
Знаете, че сред приоритетите 
ни беше именно европейската 
перспектива пред Западните 
Балкани. Така или иначе спора-
зумението, което се подписа 
между Скопие и Атина, беше 
базирано отчасти и на добрата 
работа по време на Българско-
то председателство. 

Мога да отбележа като ва-
жно нещо и речта на председа-
теля на ЕК Жан-Клод Юнкер за 
състоянието на Съюза, която 
той произнесе на 12 септември 
2018 г. С нея, от една страна, 
той подчерта постиженията на 
Комисията, но също така набе-
ляза и бъдещите приоритети и 
предизвикателства, които ще 
стоят пред целия ЕС в следва-
щите години. 

Тук може да споменем уси-
лените преговори в рамките на 
подготовката за споразумение 
за следващата Многогодишна 
финансова рамка. В портфоли-
ото, за което отговаря българ-
ският еврокомисар Мария Габри-
ел, бяха постигнати няколко 
важни неща – от една страна, 
за първи път имаме споразу-
мение за специална европейска 
програма, която да подпомага 
младите хора в техните на-
мерения и желания да се зани-
мават с информационни тех-
нологии. WiFi4EU, предлагаща 
безплатен интернет достъп на 
публични места в по-малки на-
селени места в ЕС, отново е по 
инициатива на нашия еврокоми-
сар. Също така Мария Габриел 
представи мерки, насочени към 
борбата с фалшивите новини и 
дезинформацията и влиянието, 
което те оказват върху различ-
ни процеси в Европа. 

Трябва да посочим, че 2018 г. 
освен динамична беше и много 
успешна в икономическо отно-
шение за ЕС. Имаме безпреце-
дентно ниски нива на безрабо-
тица, непрекъснато нарастващ 
темп на производство, което ни 
дава основание и увереност, че 
и през следващите години ние 
ще продължим да се развива-
ме добре. Беше обявена зимна-
та икономическа прогноза за 

2019 г. и 2020 г., която е пози-
тивна. Според нея България е 
сред първите 5 държави с ръст 
за 2019 г. – с очакван растеж на 
икономиката от 3,6%. 

Настоящата година ще е 

една от динамичните и инте-

ресни за Съюза – споменахте 

Брекзит, предстоят и избори. 

Как виждате развитието на 

ЕС и какви са най-големите 

предизвикателства пред него 

според Вас? 

2019 г. ще бъде много ва-
жна година за развитието на 
ЕС, тъй като безспорно живеем 
в един динамичен и постоянно 
глобализиращ се свят. През 
2019 г. европейските граждани 
ще бъдат призвани чрез своя 
глас да дадат насоката, в коя-

то ЕС ще се развие. Мисля, че 
не е преувеличено да се каже, че 
този вот е един от най-важни-
те в цялата история на ЕС. 

Ние сме изправени пред 
безпрецедентна динамика на 
заобикалящия ни свят. Имаме 
ситуиация със заплахи за си-
гурността на Европа, идващи 
от най-различни страни – като 
започнем с усложнената меж-
дународна обстановка, конфли-
ктите, които се развиват около 
границите на Европейския съюз. 
След това трябва да се справя-
ме с едно предизвикателство, 
което няма еквивалент - именно 
напускането на ЕС от Велико-
британия. 

Сред аспектите на Брекзит 
ще бъде договарянето на нова-
та Многогодишна финансова 

рамка, тъй като за нея ще се 
преговаря в съвсем различна 
ситуация от тази досега. Един 
от големите нетни платци 
ще напусне и ще трябва да се 
постигне решение как да пре-
разпределим „дупката“, която 
остава в европейския бюджет, 
върху останалите държави 
членки. Въпросът е дали изобщо 
да се занимаваме с този казус, 
или да се откажем от програ-
ми и дейности, които биха били 
финансирани от тези средства. 
Както знаете, това е един из-
ключително деликатен процес, 
защото всичко се случва на 
фона на динамични политиче-
ски процеси вътре в отделните 
държави членки. 

Още през 2018 г. ЕК направи 
своето първо предложение за 

проектобюджет за следващите 
7 години. Ние твърдим, че беше 
съвсем внимателно и баланси-
рано подбрана такава рамка на 
бюджета, която в някаква сте-
пен да отразява точно този 
компромис. По време на Бъл-
гарското председателство на 
Съвета на ЕС се проведоха дос-
та разговори, докато течеше 
австрийското, те продължиха, 
както и сега – при румънското. 
Така че да може да стигнем до 
един момент, в който да кажем, 
че бюджетът е приет. Знаете, 
че той трябва да бъде гласуван 
с единодушие от всички държа-
ви членки. В този смисъл неща-
та вървят много внимателно, 
така че да се обхванат възмож-
ните недоволства, доколкото ги 
има, и да се намери балансиран 
начин, в който до голяма степен 
интересите на всички да бъдат 
защитени. Този процес ще про-
дължи и през 2019 г. 

Силно се надявам през годи-
ната бюджетът да бъде при-
ет, за да може през 2020 г. да 
сме спокойни за предстоящия 
програмен период. Нека не за-
бравяме, че в предложението 
на ЕК има точки, които са от 
изключителна важност. При-
мери за такива са увеличаване 
на обхвата на „Еразъм +” - най-
успешната и най-популярна ев-
ропейска програма. Има пред-
видени средства за засилване 
охраната на границите на ЕС 
– нещо, което ще има момента-
лен ефект върху общата сигур-
ност на Съюза. Съществуват 
предложения за нарастване на 
бюджета за научни изследвания 
– област, в която за съжаление 
все още изоставаме от големи-
те си конкуренти. 

Това, което започна по вре-
ме на Българското председа-
телство на Съвета на ЕС, е, че 
искаме да засилим мотивацията 
и интеграционните процеси на 
нашите съседи, които също се 
стремят към членство в Съюза. 
Всички тези предложения изис-
кват финансов ресурс. Само че 
парите трябва да дойдат отня-
къде. И в момента точно това е 
деликатността на ситуацията 
– от една страна, държавите 
да не почувстват, че увеличе-
нието става много драстично, 
а от друга, да не направим зна-
чителни съкращения за тези по-
литики, за които се разходват 
много средства. 

Какво е Вашето мнение за 

плана „Юнкер“? Трябва ли фи-

нансовите инструменти да 

бъдат насърчавани? 

Трябва да насърчаваме раз-
лични дейности чрез финансо-
вите инструменти. Имаме из-
ключително успешния пример 
на плана „Юнкер“, който над-
мина първоначално поставени-
те си цели. Знаете, че когато 
той стартира, неговата зада-
ча беше да се мобилизират 315 
млрд. евро, а към днешна дата 
те вече са близо 400 млрд. евро. 
Очевидно нещата вървят ус-
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         комисия в София: 

пешно и неслучайно неговият 
времеви обхват беше удължен 
до 2020 г., така че се надявам 
да има още повече български 
проекти, които се финансират 
чрез него. 

Страната ни се представя 
много добре, особено в тази 
част, която е свързана с под-
крепата за малки и средни 
предприятия, където България 
действително заема едно от 
челните места по проекти. 
Има я и нагласата сред част 
от държавите членки, защото 
посредством подобни финансо-
ви инструменти се възпитава 
нов тип култура и начин на ми-
слене. Това е валидно особено 
за новите членове на ЕС, сред 
които сме и ние - да не седиш и 
да разчиташ нещо да се случи 
наготово. Когато ползваш фи-
нансови инструменти, креатив-
ността и продуктивността на 
твоята идея всъщност ще те 
направят конкурентоспособен, 
като не си ограничен в обла-
стите, в които да мислиш какъв 
проект да подадеш. Хубавото на 
плана „Юнкер“ е, че оценката се 
дава на базата на това докол-
ко твоят проект е иновативен, 
различен и каква добавена стой-
ност носи. 

Друга важна тема, която 

предстои, са изборите за нов 

Европейски парламент. Какъв 

е Вашият коментар и според 

Вас ще повлияят ли фалшиви-

те новини на вота?

Заедно с моите колеги от ЕК 
и Представителството на ЕП в 
София разясняваме важността 
на упражняването на гласа на 

всеки отделен гражданин. Ис-
каме специално да се насочим 
към младежите, защото те при-
емат много от нещата, които 
са се случили в България като 
член на ЕС, като даденост, а не 
си дават сметка какво би било, 
ако не бяхме държава членка. 
Всички тези неща нямаше да ги 
има. Нашата кампания ще бъде 

насочена именно към това да 
разясним и припомним на хора-
та, които досега са си нами-
рали извинение да не гласуват, 
че е важно да дадат своя вот, 
защото онези, които вземат 
решения в ЕП, биват избирани 
от нас. Това е всъщност демо-
крацията – чрез своя глас ти 
можеш да определиш какъв тип 
хора ще ни представляват. 

Естествено фалшивите 
новини са един от факторите, 
които ще влияят върху резулта-
та. Аз съм убеден в това, неслу-
чайно толкова много внимание 
се обръща на проблема. Отново 
под егидата на Мария Габриел 
беше създаден етичен кодекс 
за онлайн съдържанието. Мно-
го разчитаме на съзнанието на 
младите хора, но нека не забра-
вяме, че тук основната задача и 
роля в този тип кампании тряб-

ва да бъде на политиците. Те 
са тези, които трябва да обяс-
няват на своите потенциални 
гласоподаватели, първо, защо е 
важно да гласуват и, второ, с 
какво всеки един от гражданите 
ще допринесе за някаква промя-
на. Имаме много информационни 
дейности, заложени в нашата 
програма, и ще се стремим да 
провеждаме точно такъв тип 
разговори с обществеността, 
за да обясним защо е важно да 
се участва в изборите.

Какви ще са приоритетите 

на Представителството на 

Европейската комисия в Со-

фия до края на годината?

Ние сме лицето на европей-
ските институции на терен 
и тези, с които българските 
граждани се срещнат всеки ден, 
за да разговарят и да поставят 

въпроси. Приоритетите ни ще 
са насочени основно към това 
да разширяваме нашия контакт 
с хората. Веднъж като работа в 
Представителството в София, 
а също и чрез нашите инфор-
мационни центрове „Европа ди-
ректно“ в цялата страна, с не-
прекъснатите събития и срещи, 
които организираме с различни 
групи – млади хора, представи-
тели на бизнеса, академичните 
среди и по-възрастното поколе-
ние. Това е основната ни задача 
– да комуникираме на по-разби-
раем език за всички европейски 
политики. От друга страна - да 
чуваме какви са терзанията на 
гражданите и ако нещо зави-
си от нас, трябва да пренесем 
тази информация към колегите, 
които биха могли да предос-
тавят някакво решение. Това 
всъщност е нашето ежедневие.
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Мартин Славчев

През 2018 г. много от 
общините в Смолянска 
област отделиха сред-
ства за обновление на 
образователната инфра-
структура, изграждане 
на детски площадки, ре-
новиране на пешеходни 
зони и паркови простран-
ства, благоустрояване на 
градската среда, ремонт 
на улици и пътна мрежа, 
енергийна ефективност 
на обществени и частни 
сгради. 

Един от най-мащаб-
ните проекти в нашата 
област се финансира по 
Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 - 
2020“ (ОПРР) и е на обща 
стойност 6 598 925,21 лв. 
С него бе модернизирана 
част от образовател-
ната инфраструктура 
на община Смолян. Към 
момента  продължава 
изграждането на много-
функционална спортна 
зала до едно от най-ста-
рите учебни заведения в 
града - Профилираната 
природо-математическа 
гимназия „Васил Левски“. 
Дворните пространства 
н а  е з и кова  г и м н а з и я 
„Иван Вазов“ и на СОУ 
„Отец Паисий“ бяха рено-
вирани. 

В  о б щ и н а  Б ан и т е 
бе реализиран проект 
„Реконструкция, парко-
устройство и благоу-
стройство на пешеходна 
зона, площади и парково 
пространство“. В Бори-
но, Девин, Доспат бяха 
извършени ремонти на 
уличните мрежи. Общи-

на Златоград приключи с 
обновлението на няколко 
многофамилни жилищни и 
четири обществени сгра-
ди. Направен бе ремонт 

на покрива и санитарните 
помещения в ДГ „Радост” 
в града. Беше подменена 
дограмата на ОУ „Св. св. 
Кирил и Методий” в с. До-
лен и подобрена общин-
ската инфраструктура. 
Община Мадан реновира 
своя площад и читалище-
то в общинския център. 
Нова сграда на училище-
то се изгражда в с. Касъ-
ка, община Доспат.

Бяха разходвани сред-
ства за превенция на на-
водненията и реализиран 
проект за почистване на 
речните корита на Черна 
и Бяла в урбанизираната 
територия на Смолян. 
Стартира изграждане-
то на подпорни стени 
в Рудозем, Златоград и 
Смолян по проект FLOOD 
PROTECTION, финансиран 
от Програмата за тран-
сгранично сътрудничест-
во INTERREG V-A „Гърция 
– България 2014 - 2020“. 
Продължава работата по 
един стратегически про-

ект за региона - изграж-
дането на ГКПП Рудозем 
- Ксанти. В момента се 
провежда обществената 
поръчка по възлагане на 
строителството му.

С две постановления 
на Министерски съвет 
през 2018 г. на общините 
от област Смолян бяха 
отпуснати допълнител-
но средства в размер на 
над 20 млн. лв. за инфра-
структурни проекти. Те 
са за важни за местните 
общности инициативи - 
за ремонт на улици, пло-
щади, тротоари и градски 
зони, на стадион и приле-
жащ спортен комплекс, 
изграждане на временен 
приют за кучета в Смо-
лян и др. 

Очакванията ни за 2019 г. 

са за една интензивна 

строителна година  

в региона. 

Безспорно много ши-
рок интерес предизвиква 
развитието на проекта 
за интeгpиpaния вoдeн 
цикъл нa aглoмepaция 
Cмoлян на общa инди-

кaтивнa cтoйнocт oкoлo 
70 млн. лв. Ocнoвнитe 
предвидени  дeйнocти 
c a  рeкoнcтpyкци я  нa 
вoдoпpoвoднa мpeжa c из-
тeкъл eкcплoaтaциoнeн 
cpoк, рeмoнт нa глaвeн 
гpaдcки кoлeктop, изгpaж-
дaнe нa нoв вoдoпpoвoд и 
зoниpaнe, рeкoнcтpyк-
ция нa ПCПB „Xyбчa” и 
ПCПB „Пpeвaлa”, направа 
нa съоръжение за тpe-
тичнo пpeчиcтвaнe зa 
oтcтpaнявaнe нa фocфop 

нa ПCOB. Очакванията са 
през 2019 г. да бъде въ-
веден в експлоатация и 
яз. „Пловдивци”.

Много  строителни 
дейности ще стартират 
по проекти, финансирани 
по ОП „Региони в растеж 
2014 - 2020“ и Програмата 
за развитие на селските 
райони (ПРСР). Община 
Смолян ще започне из-
граждането на 36 нови 
жилища за хора в уязвимо 
положение. Предвижда се 
построяването на пет-
етажен блок в района на 
Професионалната гим-
назия по икономика. Ма-
щабен проект, свързан 
с Планетариума в Смо-
лян, е в процес на разви-
тие. Стойността му е 
3 млн. лв., като основна 
част от финансирането 
се очаква от „ОПРР 2014 
– 2020”. 

Продължава работата по 

Националната програма 

за енергийна ефектив-

ност на многофамилните 

жилищни сгради. 

Одобрени са 12 зда-
ния, за които предстоят 
обследване и обявяване-
то на процедури. Очак-
ва се още едно сериозно 
преустройство - на бив-
шия Тубдиспансер в Дне-
вен център за възрастни 
хора с деменция. Общи-
ните Златоград и Девин 
също получиха одобрение 
на общо четири проектни 
предложения на стойност 
4,5 млн. лв. за въвеждане 
на енергоефективни мер-
ки в обществени и жи-
лищни сгради. Финанси-
рането е по ОП „Региони 
в растеж 2014 - 2020“.

Община Смолян ра-
боти в посока решаване 
проблема с паркирането 
на автомобили в цен-
тралните зони на града. 
Продължават преговори-
те с Министерството на 
образованието и науката 
за придобиване на сграда-
та и прилежащите площи 
на бившето училище по 
туризъм в Смолян, което 
след опожаряване от го-
дини не се стопанисва. 
Идеята е да се изгради 
многоетажен паркинг за 
автомобили.

В Доспат ще се от-
пуснат допълнително 
средства за ремонт, пре-
устройство и оборудване 
на нова общинска сграда, 
намираща се на ул. „Капи-
тан Петко Войвода“ №3, 
както и за вертикална 
планировка на имота. Оч-
аква се изграждането на 
нова компостираща ин-

сталация за твърди бито-
ви отпадъци в с. Барутин 
за 10 млн. лв. Проектът, 
чрез който ще се ремон-
тират водопроводите в 
различни населени места 
в този район, е на обща 
стойност 6,5 млн. лв. За 
близо 2 млн. лв. ще се ас-
фалтират улици, а за 500 
хил. лв. ще се изграждат 
зелени площи. 400 хил. лв. 
са предвидени за спорт-
ни игрища в Змейца, Ба-
рутин и Бръщен.

В почти всички об-
щини от областта се 
финансират проекти по 
ПРСР - за пътища, нови 
водопроводи, благоустро-
яване на улици и образо-
вателна инфраструктура. 
Общият брой на обекти-
те е над 10 и това ни на-
режда сред отличниците 
по области.

За  другите  важни 
пътни проекти, които 
са на различен етап от 
тяхната  реа лизаци я , 
мога да спомена пътя 
Средногорци - Рудозем. 
Предстои рехабилитаци-
ята на шосето Смолян 
– Девин – Михалково – 
Кричим, който всъщност 
е най-големият проект, 
финансиран в рамките на 
сегашната ОПРР по линия 
на инвестиции в пътната 
инфраструктура. Ще се 
извърши рехабилитация 
и на републиканския път 
Смолян - Рудозем през 
връх Средногорец. Стра-
тегически важно е и раз-
ширяването на главното 
трасе Смолян - Асенов-
град.

Що се отнася до ОП 
на КСБ – Смолян, 

през 2019 г. ще акценти-

раме върху обученията, 

курсовете и семинарите 

за повишаване на ква-

лификацията и инфор-

мираността на нашите 

членове. 

Работим изключител-
но ползотворно в посока 
насърчаване на интереса 
на младите хора към про-
фесията строител. През 
тази година отново ще 
съдействаме за форми-
рането на нова паралелка 
„Строителство и архи-
тектура“ в Професионал-
ната гимназия по туризъм 
и строителство. Борбата 
с нелоялната конкуренция 
и сивия сектор остава на 
дневен ред. Като стил на 
работа ще наблегнем на 
диалогичността с всички 
колеги и обединяването 
на усилията ни в посока 
защита на нашите инте-
реси. 

Владимир Кехайов, председател на ОП на КСБ – Смолян:

Снимки ОП на КСБ – Смолян
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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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станции;
- Изградени са 14 км метроли-

нии;
- Рехабилитирани са 3 големи 

жп гари;
- Изграден е интермодален 

терминал в Южен централен район 
на планиране в България – Пловдив.

 По ПО 4 „Подобряване на ус-
ловията за корабоплаване по мор-
ските и вътрешни водни пътища“: 

- Изградена РИС (речна инфор-
мационна система);

- Построени са две трафик 
кули в Бургас и Варна, част от 
проекта VTMIS.

Реализирани строителни  

проекти по „ОПТ 2007 – 2013“

 Проекти по ПО 1 „Развитие 

на железопътната инфраструк-

тура по Транс-европейските и 

основните национални транс-

портни оси“

1. Проект „Електрификация и 

реконструкция на железопътна 

линия Свиленград – турска гра-

ница“

 Реконструирани/рехабили-
тирани жп линии – 17,907 км;

 Построени мостове – 10 бр.
2. Проект „Реконструкция и 

електрификация на железопът-

ната линия Пловдив – Свиленград 

по коридори IV и IX, фаза 2: учас-

тък Първомай – Свиленград“

 Реконструирани/рехабили-
тирани жп линии – 70,47 км. 

3. Проект „Проект за разши-

рения на метрото в София: Етап 

II лот 1 „Обеля – Надежда“ и лот 2 

„Младост I – Цариградско шосе“

 Изградени метролинии – 
6,7 км;

 Двурелсово жп трасе и кон-
тактна релса – 12,8 км;

 Изградени метростанции 
– 6; 

4. Проект „Рехабилитация на 

железопътната инфраструкту-

ра в участъци от железопътна-

та линия Пловдив - Бургас“

 Реконструирани/рехабили-
тирани жп линии – 177,4 км;

 Положен нов железен път 
(разгъната дължина) – 292,35 км.

5. Проект „Модернизация на 

железопътен участък „Септем-

ври - Пловдив“ - част от Транс-

европейската железопътна 

мрежа“

 Реконструирани/рехабили-
тирани жп линии – 53,6 км.

 Проекти по ПО 2 „Развитие 

на пътната инфраструктура по 

Транс-европейските и основни-

те национални транспортни 

оси“

1. Проект „Доизграждане на 

автомагистрала „Тракия“, Лото-

ве 2, 3 и 4“

 Нов път – 116,6 км;
 Пресичания с пътища – 5 бр.; 
 Мостове – 10 бр.

2. Проект „Изграждане на ав-

томагистрала „Марица“, Лот 1 и 

Лот 2“

 Изградени нови пътища – 
65,62 км;

 Пътни възли – 3 бр.;
 Мостове – 5 бр.

3. Проект „Автомагистрала 

„Хемус“, участък „СОП – пътен 

възел Яна“

 Нов път – 8,08 км;
 Пътни кръстовища – 2 бр.;
 Мостове – 2 бр.

4. Проект „Път Е-85 (I-5) из-

граждане на участък Кърджали 

– Подкова“

 Нов път – 26,6 км;
 Рехабилитиран първокласен 

път – 8,2 км;
 Пътен възел – 1 бр.

5. Проект „Автомагистрала 

„Струма“, лотове 1, 2 и 4“

 Нов път – 70,34 км;
 Дължина на изградената 

отсечка от автомагистралата – 
68,96 км;

 Пътни възли – 10 бр.;
 Мостове – 30 бр.;
 Тунели – 2 бр.

6. Проект „Обходен път на гр. 

Враца - Път I-1 (E79)“

 Нов път – 6,8 км;
 Пътен възел – 1 бр.;
 Кръгово кръстовище – 1 бр.

7. Проект „Обходен път на гр. 

Монтана – Път I-1 (Е79)“

 Нов път – 12,45 км;
 Пътен възел – 1 бр.;
 Мост – 1 бр.

8. Проект „Изграждане на АМ 

Калотина – София – Лот 1: „За-

падна дъга на Софийски около-

връстен път“

 Нов път – 3 км;
 Мостове – 2 бр.;
 Подлез – 1 бр.;
 Кръгови кръстовища – 3 бр.

9. Проект „Изграждане на 

големи съоръжения и изгражда-

не/реконструкция на инженерни 

мрежи в участъка от път II-18 

Софийски околовръстен път – 

Южна дъга от км 41+137,87 до 

км 44+720 и пътна връзка №2 на 

пътен възел Младост в участъка 

от СОП до началото на същест-

вуващия надлез“

 Изградена магистрална от-
сечка – 0,5 км;

 Изграден надлез – 1 бр.;
 Изградена естакада – 1 бр.

10. Проект „Модернизация 

на виадукти от АМ „Тракия“ и 

АМ „Хемус“: - АМ „Тракия“, при 

км 61+327 - АМ „Тракия“, при 

км 67+027 - АМ „Хемус“, при км 

30+874“

 Изграден виадукт при км 
61+327 на автомагистрала „Тра-
кия“ – 525 м;

 Изграден виадукт при 
км 67+027 на автомагистрала „Тра-
кия“ – 280,50 м;

 Изграден виадукт при км 
30+874 на автомагистрала „Хе-
мус“ – 720 м.

 Проекти по ПО 3 „Подобря-

ване на интермодалността при 

превозите на пътници и товари“

1. „Проект за разширение на 

метрото в София: I Eтап – II ме-

тродиаметър: участък „Пътен 

възел „Надежда“ (МС 5-II) – бул. 

„Черни връх“ (МС 11-II)“

 Изградени метролинии – 
6,5  км;

 Изградени метростанции – 
7 бр.

2. „Проект за разширение на 

метрото в София: Етап III Лот 

1 „Цариградско шосе – Летище 

София“ и Лот 2 „ж.к. Младост 1 – 

Бизнес парк в Младост 4“

 Изградени метролинии - 
7,6 км;

 Изградени метростанции – 
7 бр.

3. Проект „Изграждане на ин-

термодален терминал в Южен 

централен район на планиране в 

България – Пловдив“

 Изграден на площ от 71 450 
кв. м;

 Изградени нови гарови коло-
вози – 2075 м;

 Изградена контактна мрежа 
– 1840 м;

 Павиране на терминалната 
площадка - 27 115 кв. м;

 Нов път – 991 м;
 Изградени административ-

ни площи – 525,8 кв. м.
4. Проект „Рехабилитация 

на гарови комплекси по TEN-T 

мрежата – Рехабилитация на 

гаров комплекс Централна гара 

София“, „Рехабилитация на га-

ров комплекс жп гара Бургас, 

пътническа“, „Преустройство и 

саниране на приемно здание гара 

Пазарджик - II-ри етап“

 Рехабилитирани приемни 
здания на три гарови комплекса – 
общо 41 992 кв. м.

5. „Проект за разширение на 

метрото в София, втора метро-

линия, участък от МС „Джеймс 

Баучер“ /МС II-11, км 10+452/ до 

МС II-12 с линеен пункт след нея  

/км 11+752/“ на бенефициент Ме-

трополитен ЕАД“

 Фаза 1 (финансирана от 
програмен период 2007 – 2013 г.): 
20 738 397 лв.;

 Фаза 2 (финансирана от 
програмен период 2014 – 2020 г.): 
22 031 380 лв.;

 Изградена метростанция – 
1 бр.;

 Изградени метролинии – 
1,3 км.

 Проекти по ПО 4 „Подобря-

ване на условията за корабопла-

ване по морските и вътрешни 

водни пътища“

1. Проект „Създаване на реч-

на информационна система в 

българската част на р. Дунав – 

БУЛРИС“

 Наблюдавани речни дължини 
(км) – 471,5;

 Изградена РИС – 1 бр.
2. Проект „Информационна 

система за управление на трафи-

ка на плавателни съдове (VTMIS) 

– фаза 3“

 Наблюдавани брегови дължи-
ни (морски мили) – 35;

 Изградена сграда за брегови 
център за управление и информа-
ционно обслужване на корабоплава-
нето Бургас“ – 1 бр.;

 Изградена сграда за брегови 
център за управление и информа-
ционно обслужване на корабоплава-
нето Варна“ – 1 бр.

Постигнати резултати по 

Оперативна програма „Транс-

порт и транспортна инфра-

структура 2014 – 2020“ към 

31.12.2018 г.:

 Обща дължина на рекон-
струираните/модернизираните 
железопътни линии – 28 км;

 Обща дължина на новопос-
троените пътища – 29 км;

 Обща дължина на нови ме-
тролинии – 2,3 км.

Лот 3.3 на АМ „Струма“ между 

Кресна и Сандански – завършен

 Нов път - 23,6 км;
 Изградени са 2 бр. пътни въ-

зела – при с. Струмяни и при Сан-
дански;

 11 големи съоръжения.

Приоритетна ос
Бюджет Размер на изпла-

тените сред-
стваOбщо                      Финансиране от ЕС Финансиране от НФ

Развитие на железопътната инфраструктура по основната 
Трансевропейска транспортна мрежа 1 316 949 229,52 1 119 406 843,82 197 542 385,70 139 004 065,48

Развитие на пътната инфраструктура по „основната“ и „раз-
ширената“ Трансевропейска транспортна мрежа 1 316 949 227,56 1 119 406 841,86 197 542 385, 70 343 769 211,68

Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и 
товари и развитие на устойчив градски транспорт 819 837 917,27 696 862 228,99 122 975 688,28 549 621 636,99

Иновации в управлението и услугите – внедряване на модерни-
зирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване 
на безопасността и сигурността на транспорта

144 834 024,80 123 108 919,42 21 725 105,38 5 088 617,46

Техническа помощ 93 229 391,57 79 244 982,15 13 984 409,42 25 636 746,82

Общо 3 691 799 790,72 3 138 029 816,24 553 769 974,48 1 063 120 278,43

Десислава Бакърджиева 

Европейският съюз (ЕС) е в 
процес на приемане на Многого-
дишната финансова рамка (МФР) 
за следващия програмен период 
2021 – 2027 г., през който се очак-
ва България да получи повече сред-
ства от Кохезионния фонд. Само 
преди седмица Европейският пар-
ламент подкрепи увеличение на 
финансирането за страната ни 
от ЕС след 2020 г. с над 3 млрд. лв. 
Това означава, че субсидиите от 
14,6 млрд. лв., с които разполага-
ме през настоящия период 2014 – 
2020 г., ще нараснат до 18 млрд. лв. 
за 2021 – 2027 г. България ще има 
най-високия бюджет за регионално 
развитие, инфраструктура, околна 
среда и заетост от присъединява-
нето на страната към ЕС до сега. 
С него правителството ще може 
да продължи да изгражда пътища, 
жп линии, тунели и друга приори-
тетна инфраструктура. Докато 
дебатите за МФР продължават 
в Европейския съвет, а български-
те институции правят преглед 
на готовността на проектите и 
приоритетите във връзка с нови-
те документи и насоки за периода 
след 2021 г., вестник „Строител“ 
ще представи постигнатите ре-
зултати от 2007 до 2019 г. и реа-
лизираните инвестиции благодаре-
ние на европейската солидарност. 
Изданието изпрати запитване 
до Управляващите органи (УО) на 
програмите, финансирани със сред-
ства от ЕС, касаещи строителния 
бранш, за информация за приклю-
чилите строителни проекти през 
програмен период 2007 – 2013 г. 
и настоящия 2014 – 2020. В този 
брой публикуваме официални данни, 
обобщаващи изпълнението на ОП 
„Транспорт 2007 – 2013“ („ОПТ 2007 
– 2013“) и ОП „Транспорт и транс-
портна инфраструктура 2014 
– 2020“ („ОПТТИ 2014 – 2020“) до 
момента. Резултатите от ключо-
вите за строителния сектор про-
грами от периодите 2007 – 2013 г. 
и 2014 – 2020 г. (до момента) ще 
бъдат представени по-подробно 
по време на международната кон-
ференция „Европейската солидар-
ност в инвестиционната полити-
ка на ЕС, реализирана в България“, 
която се организира от Камарата 
на строителите в България, г-жа 
Искра Михайлова, председател на 
Комисията по регионално разви-
тие в Европейския парламент и в. 
„Строител“. Събитието ще се про-
веде на 15 март 2019 г. от 9 часа в 
„София хотел Балкан“.

Постигнати резултати по Опе-

ративна програма „Транспорт 

2007 – 2013“ по приоритетни 

оси (ПО):

 По ПО 1 „Развитие на желе-
зопътната инфраструктура по 
Трансевропейските и основните 
национални транспортни оси“:

- Рехабилитирани са 345 км жп 
линии;

- Изградени са 6 метростан-
ции;

- Изградени са 6,7 км метроли-
нии.

 По ПО 2 „Развитие на пътна-
та инфраструктура по Трансевро-
пейските и основните национални 
транспортни оси“:

- Изградени са 310 км нови пъ-
тища;

- Рехабилитирани са 19 км пъ-
тища.

 По ПО 3 „Подобряване на ин-
термодалността при превоза на 
пътници и товари“: 

- Изградени са 14 метро-
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1 ОБЩИНА ЦЕНОВО
Рехабилитация и реконструкция на сградата на Народно читалище „Христо Ботев - 1898 г.“, 
с. Ценово M01 245 428 ДА

2 ОА КЮСТЕНДИЛ Изграждане на аварийна стълба - пристройка към административна сграда M01 360 000 ДА

3 ОБЩИНА НИКОПОЛ
Основен ремонт и реконструкция на бивша сграда „Дом на офицера“ за „многофункционален 
културно-исторически експозиционен комплекс“ – Никoпол M01 211 510 НЕ

4 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ
Обновяване на клубна зала към читалище „Димитър Дончев-Доктора 1893“ и фонтан в прилежащото 
пространство, гр. Тервел M01 183 205 НЕ

5 ОБЩИНА НЕДЕЛИНО
Облагородяване на дворно пространство в двора на туристически информационен център, гр. 
Неделино M01 144 686 НЕ

6 ОБЩИНА ЗАВЕТ
Кметство Брестовене – реконструкция на покривната конструкция, тавански и междуетажен 
дървен гредоред M01 180 002 НЕ

7 ОБЩИНА СЪРНИЦА Основен ремонт, реконструкция и пристрояване на културен дом, гр. Сърница M01 214 993 НЕ

8 ОБЩИНА БУРГАС Спортна зала „Нефтохимик” M01 250 001 ДА

9 ОБЩИНА ВРАЦА Подмяна на дограма на зала „Вестител“,  гр. Враца M01 111 086 НЕ

10 ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН Ремонт и обновяване на сградата на Община Елин Пелин, гр. Елин Пелин M01 351 321 ДА

11 ОБЩИНА ТУТРАКАН Обреден дом M01 151 135 НЕ

12 ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ Основен ремонт на обслужваща сграда към спортен комплекс в град Лясковец - Етап 1 M01 80 997 НЕ

13 ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Ремонт на Народно читалище „Пробуда-Каранци 1897“, с. Каранци M01 129 522 НЕ

14 ОА ПЕРНИК
Подмяна на втората асансьорна уредба във вход „Б“ на адм. сграда на Областна администрация - 
Перник M01 139 085 НЕ

15 ОБЩИНА СМЯДОВО Спорт за децата на Община Смядово M01 115 000 НЕ

16 ОБЩИНА ХАСКОВО Ремонт на спортна зала „Младост“, гр. Хасково M01 132 895 НЕ

17 ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ Ремонт и модернизация на ДГ „Първи юни“, с. Баниска М02 139 814 НЕ

18 ОБЩИНА ВЕНЕЦ Мерки за енергийна ефективност в сградата на ДГ „Знаме на мира”, с. Борци М02 156 801 НЕ

19 ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Вътрешно преустройство на съществуваща сграда на Домашен социален патронаж – гр. Дебелец М02 360 000 ДА

20 ОБЩИНА ПЛОВДИВ Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в Детска градина „Д-р Едгар Бороу” М02 356 000 ДА

21 ОБЩИНА КАРНОБАТ
Преустройство на съществуваща 2-ет. сграда в млечна кухня на първи етаж и офиси на втория 
етаж, гр. Карнобат М02 360 000 ДА

22 ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА Вътрешно преустройство на трети етаж от МБАЛ - Бяла Слатина М02 212 588 НЕ

23 ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Изграждане на детски площадки за игра в Детска градина „Звънче“,  гр. Етрополе М02 316 424 ДА

24 ОБЩИНА ТЕТЕВЕН Ремонт и реконструкция на покритв на сграда на ОУ „Георги Бенковски“, с. Рибарица М02 73 815 НЕ

25 ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Преустройство на сграда в Домашен социален патронаж и Детска млечна кухня М02 351 441 ДА

26 ОБЩИНА ХИТРИНО Повишаване на енергийната ефективност в ДГ „Червената шапчица“ в с. Тимарево М02 144 713 НЕ

27 ОБЩИНА СЛИВНИЦА Основен ремонт на сградата на Медицински център, гр. Сливница М02 258 700 ДА

28 ОБЩИНА САМОКОВ
Осигуряване на достъпна среда на вътрешен двор и рампа към сграда на поликлиника и стълби към 
вход МБАЛ Самоков М02 63 846 НЕ

29 ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ Прилагане на мерки за енергийна ефективност за сградата на поликлиника, гр. Сапарева баня М02 180 688 НЕ

30 ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД „Подмяна дограма и ремонтни работи на сграда МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” в гр. Златоград М02 135 187 НЕ

31 ОБЩИНА КНЕЖА Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ДЯ №1, гр. Кнежа М02 204 725 НЕ

32 ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Мерки за енергийна ефективност за сградата на ЦДГ №6 „Слънце“ в град Гоце Делчев - I етап М02 250 730 ДА

33 ОБЩИНА ТРОЯН Детска площадка в ДГ „Синчец“ М02 107 425 НЕ

34 ОБЩИНА МОНТАНА Въвеждане на енергоспестяващи мерки за детска ясла №2, гр. Монтана М02 240 000 ДА

35 ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  Основно обновяване и подобряване на енергийната ефетивност на ДГ №1, с. Ябълково М02 207 406 НЕ

36 ОБЩИНА СВИЩОВ
Изграждане на многофункционална спортна площадка в двора на СУ „Димитър Благоев“ в град 
Свищов М02 180 000 НЕ

37 ОБЩИНА СИМИТЛИ Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция М02-01 227 479 ДА

38 ОБЩИНА САМУИЛ
Подобряване достъпността на средата в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни 
лица с деменция, с. Хума М02-01 60 109 НЕ

ОБЩО ЗА 38 ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 7 588 755  

Стойността на строителните работи ще възлезе на 7 588 755 лв.
Свилена Гражданска 

„ С  Р е ш е н и е  № 1 / 
19.02.2019 г. на Управител-
ния съвет на Проект „Кра-
сива България” (ПКБ) са 
одобрени за финансиране 
и реализация 38 проектни 
предложения на 36 общини и 
две областни администра-
ции.“ Това съобщи за вест-
ник „Строител“ арх. Валерия 
Ботева, главен координа-
тор на ПКБ при Министер-
ството на труда и соци-
алната политика (МТСП). 
По думите й 16 от проек-
тите ще се реализират по 
мярка М01 „Подобряване на 

обществената среда в на-
селените места”, 20 ще се 
изпълнят по М02 „Подобря-
ване на социалната инфра-
структура” и останалите 
2 – по М02-01 „Подобряване 
на социалните услуги от 
резидентен тип”.

Одобрените предложе-
ния на местните власти са 
за обекти в следните об-
ласти по предназначение: 
образование – 12 (2 детски 
ясли, 8 детски градини и 2 
училища); култура – 6 (3 
читалища, 2 културни и 1 
обреден дом); обществено-
административно обслуж-
ване – 5; здравеопазване 

– 5 (3 МБАЛ, 1 поликлиника 
и 1 медицински център); 
социални услуги – 5, в т.ч. 
3 от нерезидентен тип 
(2 домашни социални па-
тронажа и 1 млечна кухня) 
и 2 от резидентен тип 
(центрове за настаняване 
от семеен тип); спорт и 
рекреация – 5.

Стойността за стро-
ително-монтажни/ре-
монтни работи на 38-те 
проектни предложения 
е 7 588 755 лв., а тази за 
професионално обучение на 
безработни лица (при 13 от 
обектите със стойност 
за СМР над 215 000 лв.) – 
174 559 лв. С изпълнението 
на 38-те проекта се очаква 

обща заетост в строител-
ството за над 550 лица, в 
т.ч. над 220 регистрирани 
безработни в дирекциите 
„Бюро по труда“. Освен 
това чрез провеждане на 
13 квалификационни курса 
ще бъдат обучени и над 135 
безработни лица.

Арх. Валерия Ботева 
уточни, че към момента 
споразуменията за 2019 г. 
между МТСП и одобрените 
кандидати по Проект „Кра-
сива България” са в процес 
на подписване, за да могат 
конкретните дейности 
да стартират в най-кра-
тък срок и да приключат 
в рамките на настоящата 
година.

През 2018 г. по ПКБ е обновена Детска ясла „Маргаритка“ в 

Монтана
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Тодор Матев, директор „Продажби на дребно“, „ЧЕЗ Електро България“ АД:

в. „Строител“

Г-н Матев, как повлияха 

ниските температури през 

януари върху потреблението 

на електроенергия от клиен-

тите Ви в Западна България? 

Традиционно през този ме-
сец потреблението на елек-
троенергия в домакинствата 
се повишава. Причина за това 
е сравнително високият дял 
на използването на електри-
чество за отопление от дома-
кинствата – близо 50% от кон-
сумираната електроенергия. 
За сравнение – в Европейския 
съюз този процент е значител-
но по-нисък – едва 24%.

По данни на Националния 
институт по метеорология и 
хидрология средната темпера-
тура на територията, обслуж-
вана от електроразпредели-
телното дружество на ЧЕЗ в 
Западна България, през януари 
2019 г. е била -0.3 градуса, а 
през декември 2018 г. – поло-
жителна +0.8 градуса. За срав-
нение средната температура 
през януари 2017 г. е била -5.3 
градуса.

Статистиката ни сочи, 
че през първия месец на тази 
година средното потребление 
на електроенергия в едно до-
макинство на територията на 
Западна България е 387 кВт/ч. 
Тези стойности са по-близки 

до потреблението през януари 
на 2017 г. – 396 кВт/ч, когато и 
температурите са били в поч-
ти еднакъв диапазон, а през 
изминалата 2018 г. за същия 
период средното количество 
електроенергия, използвано 
от едно домакинство, е било 
343 кВт/ч.

Защо често се получава 

така, че сметките след Нова 

година са чувствително по-

големи в сравнение с предход-

ните?

Два основни фактора оказ-
ват влияние. Единият е, че 
сметките, които излизат през 
януари, реално обхващат пър-
вия наистина по-студен месец 

– декември. Другата причина е, 
че по време на струпвания на 
почивни дни и празници хората 
прекарват много повече време 
в домовете си. Включват се 
повече и за по-дълго отопли-
телните уреди, готварските 
печки се натоварват повече 
от обикновено, хладилниците 
също. 

Повишеното потребление 

увеличава и месечните смет-

ки. Какви са възможните ре-

шения и стъпки на клиенти-

те за ефективен контрол на 

консумацията и респективно 

сметките за електроенер-

гия?

Най-важно е да използва-

ме разумно и отговорно елек-
троенергията. Голяма част 
от уредите в домакинствата 
са значителен консуматор на 
електроенергия. Всяко дома-
кинство може да спести раз-
ходи и да увеличи комфорта в 
жилището си с лесни практи-
чески решения.

Ако направим жилището 
си енергийно ефективно, мо-
жем да икономисаме от 70 до 
90% от парите, които даваме 
за „топло“. Пак с толкова ще 
намалим и вредните емисии 
в околната среда. Нека не за-
бравяме, че всеки изразходван 
киловат отдава в околната 
среда 700 грама въглероден 
диоксид. 

Добрата изолация на дома 
и запечатването на дребните 
пролуки в стените, изпускащи 
въздух, са най-бързите и най-
рентабилни начини да понижим 
загубата на енергия и да спес-
тим пари. 

Прозорците могат да бъ-
дат едно от най-привлека-
телните места в дома ни. 
Те осигуряват гледка, дневна 
светлина, вентилация и слън-
чева топлина през зимата. За 
съжаление през тях също се 
губи топлина. В общия случай 
прозорците са причина за 10% 
- 20% от сметката за отопле-
ние през зимата. Замяната на 
обикновената дограма с ПВЦ 

или алуминиева ще осигури 
плътно прилепване на прозор-
ците към рамките и спиране на 
загубата на топлина. 

Готварските печки, хладил-
ниците, фризерите, пералните 
и сушилните използват над 17% 
от месечното потребление на 
електроенергия в едно дома-
кинство. Готвенето използва 
много енергия, защото фур-
ната, грилът и котлоните ра-
ботят при много високи тем-
ператури. Затова изборът на 
енергийно спестяващи уреди с 
висок клас на ефективност (А 
или А+) и използването им може 
да намали значително сметки-
те за ток. Грижата за почист-
ването на филтрите на кли-
матиците е и здравословна, и 
икономична. Много съвременни 
уреди предлагат специални ре-
жими или програми на работа, 
при които се пести енергия. 

Полезна информация за на-
чините за спестяване на елек-
троенергия и приблизителна 
консумация на най-често из-
ползваните електроуреди в до-
макинствата са публикувани в 
подсекция „Енергийна ефектив-
ност“ на www.cez.bg. Интерес-
ни факти и съвети за разум-
но и отговорно използване на 
електроенергията можете да 
намерите и на фейсбук профила 
на „ЧЕЗ Електро България“ АД - 
@cezelectrobg.

Министър 
Петя Аврамова: 

През 2019 г. ще продължи обновяването на българските градове, болници и паркове с финансиране от програмата
Страницата подготви 
Елица Илчева

Министърът на регионалното 
развитие и благоустройството 
Петя Аврамова подчерта значение-
то на пътната инфраструктура 
за развитието на регионите при 
посещението си във Видин. „Иска-
ме Северозападният регион да има 
по-ускорено икономическо разви-
тие“, каза тя и обърна внимание, че 
инвеститорите изискват да има 
хубави пътища и обучени кадри, за 
да вложат парите си. Пред медии 
Аврамова коментира напредъка по 
проекта за пътя Видин – Ботевград. 
„Агенция „Пътна инфраструктура“ 
подготвя обществена поръчка за 
строителството на участъка от 
Видин до Ружинци, която ще бъде 
обявена през пролет та. Работи се 
в синхрон с общините, които изгот-

вят парцеларните планове. Докато 
се извършват отчуждителните 
процедури, ще върви търгът, за да 
не се губи време. Вече има готови 
технически проекти за трасето от 
Видин до Монтана“, сподели Авра-
мова. 

„За участъка от Мездра до Бо-
тевград вече са отворени шест 
оферти за строителството на 
лот 2, а процедурата за лот 1 се 
обжалва. Амбицията на министер-
ството е реалното строителство 
по проекта да започне през 2019 г.“, 
каза още министър Аврамова. 

В областния град Петя Аврамо-
ва заяви, че 416 учебни заведения, в 
които учат 255 269 деца и младе-
жи, се реконструират и модернизи-
рат с 624 млн. лв. от Оперативна 
програма „Региони в растеж 2014 - 
2020“. Министърът посочи, че това 
е сериозен финансов ресурс, който 

е насочен към образованието. 
През 2019 г. ще продължи обно-

вяването на българските градове, 
болници и паркове с финансиране 
от програмата. „Със средства от 
„ОПРР 2014 - 2020“ бяха създадени 
три фонда за градско развитие, 
които заедно с привлечения ресурс 
управляват около 600 млн. лв. От 
тях 210,4 млн. лв. са за Северна 

България. Тези средства са вече 
достъпни и могат да бъдат използ-
вани от общините под формата 
на нисколихвени кредити и банкови 
гаранции в проекти за подобряване 
на градската среда и туризма“, каза 
още Аврамова.

По думите й през последните 
две години в областта има сери-
озен напредък и в подобряване на 

енергийната ефективност, кадас-
търа и трансграничното сътрудни-
чество. Предстои да бъде реализи-
рана една от големите инвестиции 
– за над 25 млн. лв. в отрасъл ВиК. 
Проектът включва реконструкция 
на 1,5 км главен канализационен 
колектор в гр. Видин и на 15,57 км 
довеждащи водопроводи. Той ще 
се реализира по Оперативна про-
грама „Околна среда 2014 - 2020“. 
През март „Водоснабдяване и ка-
нализация - Видин“ ЕООД ще внесе 
формуляра за кандидатстване в Ми-
нистерството на околната среда 
и водите.

При посещението си във Видин 
министър Аврамова инспектира 
работата на служителите на На-
ционалното ТОЛ управление на вхо-
да от Румъния. На Дунав мост 2 са 
продадени електронни винетки на 
обща стойност 50 234 лв.

Кметът на Пловдив Иван 
Тотев и този на район „Цен-
трален“ Георги Стаменов 
дадоха старт на проекта 
за реконструкция на новата 
галерия на ул. „Райко Даска-
лов“. „Това ще бъде още едно 
пространство за култура в 
Пловдив“, коментира Иван 
Тотев. По план ремонтните 
дейности трябва да приклю-
чат до средата на лятото.

Климатичната инстала-
ция, която ще се поставя, 
ще бъде с възможности за 

регулиране на влажността и 
температурата, ще бъдат 
сложени акустични тавани 
и шумопоглъщащи стени. 
Предвидено е да има асан-
сьор за по-тежките експо-
нати – статуи или картини.

Кметът Иван Тотев 
припомни, че на 7 март пло-
вдивската общественост 
ще се събере на голяма кон-
ференция, на която основ-
ната тема на разговорите 
ще бъде използването на 
различните културни прос-

Община Търговище сключи дого-
вор за предоставяне на безвъзмезд-
на финансова помощ от 1 109 989 лв. 
за изграждане на Център за лица с 
психични разстройства и такъв за 
възрастни хора с невъзможност за 
самообслужване по ОП „Региони в рас-
теж 2014 – 2020”. Целта на проекта 
е създаване на качествена социална 
инфраструктура и услуги, които да 
отговарят на нуждите на потреби-
телите. Институциите ще се поме-
щават в двуетажна сграда, общинска 
собственост, в село Съединение с 
площ от близо 600 кв. м. Тя ще бъде 
реконструирана и пристроена. Капа-

цитетът и на двата центъра ще е за 
по 15 потребители.

Дейностите включват въвеждане 
на мерки за енергийна ефективност, 
подмяна на дограмата, обособяване 
на спални помещения със санитарни 
възли към тях, кухня, дневни стаи и 
стаи за терапия, доставка и монтаж 
на оборудване и обзавеждане. Ще се 
монтира вътрешен асансьор за хора 
с увреждания. Предвидени са и благо-
устрояване и озеленяване. 

Предстои община Търговище да 
проведе обществена поръчка за избор 
на изпълнители по проекта. Срокът за 
приключване е до края на януари 2021 г. 

транства. „До лятото ще 
можем да видим много от 
обектите, свързани с Ев-
ропейска столица на култу-
рата – освен галерията на 
ул. „Райко Даскалов“ и тези 
на ул. „Гладстон“ 32, на пло-
щад „Централен“, както и 
Голямата епископска бази-
лика, сподели още кметът. 
За площадното простран-
ство на кино „Космос“ също 
продължава работата и в 
близките дни ще старти-
ра процедурата по ЗОП за 
проектиране, за което има 
осигурено финансиране от 
150 хил. лв.
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Габрово, Свиленград и Гълъбово ще укрепват язовири с европейски средства
Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Стартира интегри-
раният воден проект на 
агломерация Смолян, след 
като министърът на окол-
ната среда и водите Нено 
Димов и управителят на 
„ВиК“ ЕООД инж. Мариян 
Николов подписаха дого-
вор. Това е първият про-
ект с бенефициент ВиК 
оператор по Оперативна 
програма „Околна среда 
2014 - 2020“ (ОПОС). Оч-
аква се още 14 оператора 
да подадат своите пред-
ложения.

Дейностите в Смолян 
включват рехабилитация 
на пречиствателната 
станция за отпадъчни 
води, както и реконструк-

ция и изграждане на 14 км 
водопроводна и 19 км кана-
лизационна мрежа. Общи-
ят размер на инвестици-
ята е 91,3 млн. лв. ОПОС 
осигурява безвъзмездно 
68,2 млн. лв. Срокът за из-
пълнение на дейностите 
е 48 месеца. Със завърш-
ването на проекта от 
подобрено пречистване 
на отпадъчните води ще 
се ползват допълнително 
30 000 жители.

Междувременно ми-
нистър Нено Димов под-
писа договори и с общи-
ните Габрово, Гълъбово и 
Свиленград за превенция 
и управление на риска от 
наводнения на язовирите 
„Синкевица“, „Хайдушко 
кладенче“ и „Келанджика“. 
В Габрово ще се рехабили-
тира яз. „Синкевица“ и съо-

ръженията към него, така 
че водоемът да изпълнява 
функциите си на регулира-
що съоръжение. Целта е 
да се подобри техническо-
то състояние на критич-
ната инфраструктура и 
да се повиши готовност-
та за реакция при навод-
нения. В Гълъбово се дава 
началото на дейностите 
по възстановяване и ук-
репване на язовирната 
стена на яз. „Хайдушко 
кладенче“ и съоръженията 
по нея. Язовирът е разпо-
ложен в близост до къщи 
и техническото му със-
тояние е от изключител-
на важност. Проектът 
на община Свиленград е 
за превенция и управле-
ние на риска от наводне-
ния на населените места 
по поречието на реките 

Левченска и Марица, опаз-
ване живота на хората и 
защита на стратегически 
инфраструктурни обекти 
като АМ „Марица“ и ГКПП 
„Капитан Андреево“. Тази 
цел ще бъде постигната 
при изпълнението на мер-
ките за изграждане на 
оповестителна система 
като част от национал-
ната за ранно предупреж-
дение и оповестяване.

С изпълнението на 
трите  проекта  б ли -
зо 61 000 жители ще се 
ползват от мерките за 
защита от наводнения. 
Общият размер на инвес-
тицията по трите дого-
вора е 2,35 млн. лв., осигу-
рени изцяло от ОП „Околна 
среда 2014 - 2020“. Срокът 
за изпълнение на дейност-
ите е 24 месеца.

Тръгва проектът за 
нова сграда на Матема-
тическата гимназия във 
Варна, след като Минис-
терският съвет (МС) 
реши да прехвърли държа-
вен терен на общината. 
Той е с площ 14 164 кв. м 
и се намира на ул. „Върба“ 
№24 в града. Предстои 
да бъде обединен със съ-
седен - 7760 кв. м, който 

местната власт също 
получи от МС преди 3 го-
дини. Така строежът ще 
е върху 22 дка. Има идеен 
проект, който предвижда 
4-етажно здание с РЗП от 
20 000 кв. м. Предстои из-
готвяне на техническото 
задание.

По първоначални пла-
нове инвестицията ще 
е в размер на около 12 

млн .  лв. ,  по-голямата 
част от които ще бъдат 
отпуснати от държава-
та. Целта е цялата зона 
да стане образователен 
кампус. Учениците от Ма-
тематическата гимназия 
и от съседните професио-
нални училища ще могат 
да ползват и базата на 
намиращия се наблизо 
стадион „Локомотив”.

Общината и Областната дирекция на 
МВР в Кюстендил отчетоха успешно из-
пълнение на проект за обновяване на ад-
министративната сграда на полицията 
в града. Извършените дейности по про-
екта бяха представени от зам.-кмета на 
общината с ресор „Социални дейности и 
проекти” Радмила Рангелова. На събити-
ето присъстваха и зам.-кметовете Све-
тослав Василев и инж. Росица Плачкова. 
„Този проект е един от седемте в одобре-
ната Инвестиционна програма на община 
Кюстендил. Към днешна дата ние имаме 
договорени шест. Това е третият, който 

отчитаме”, каза Радмила Рангелова. 
Общата стойност на обновлението 

е 1 175 079 лв. Собственият принос към 
проекта, заплатен от страна на Област-
ната дирекция на МВР – Кюстендил, е в 
размер на 12 840 лв. Сред изпълнените 
дейности са конструктивно възстано-
вяване и усилване на сградата, поправки 
по външни сградни ограждащи елементи, 
подмяна на дограма, топлинно изолира-
не, основен ремонт на електрическата 
инсталация, на отоплителната инста-
лация, както и поставяне на енергоспес-
тяващо осветление.
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Д-р Найденов, Силистра 

е важен административен, 

икономически, транспортен и 

културен център. Как се раз-

вива градът? 

Силистра е град, който успя 
да продължи напред. Дори най- 
големите скептици не отричат 
новата визия - централната 
част, цялостната осветеност, 
облика на пл. „Албена“, видео 
наблюдението, газификацията, 
изцяло завършения воден цикъл 
и пречиствателната станция, 
приветливата образовател-
ната инфраструктура. Дунав-
ският парк през всички сезони 
радва жители и гости. Дори в 
момента, ако се разходим, ще 
видите, че Силистра е строи-
телна площадка. 

Силистра граничи с Румъ-

ния по суша и вода. Разкаже-

те за проектите, по които се 

работи в областта на тран-

сграничното сътрудничест-

во. 

От години работим успешно 
с румънски градове – партньори 
по Програмата за трансгранич-
но сътрудничество INTERREG 
V-A „Румъния – България 2014-
2020“. Успешната реализация на 
проектите е важна за различ-
ните сектори на обществения 
живот. „EasyGuide – интерак-
тивно мобилно приложение за 
популяризация на културното 
и историческото наследство в 
района на Кълъраш и Силистра“ 
се осъществява в партньор-
ство с Историческия музей 

„Долен Дунав“ в Кълъраш. Стой-
ността му за община Силистра 
е над 767 хил. евро. Той пред-
ставя трансграничния регион 
като туристическа дестинация 
чрез разработване на интег-
риран виртуален екскурзовод. 
Проектът „Екологично чист 
транспорт в трансгранична-
та зона Наводари – Силистра“ 
се реализира в партньорство с 
община Наводари. Стойност-
та на вложените средства за 
община Силистра е над 3 млн. 
евро. По него ще бъдат изгра-
дени над 7 км велоалеи, 7 велос-
тоянки, ще бъдат закупени 30 
електрически и 30 стандартни 
велосипеда, ще се построи со-
ларен паркинг за електроавто-
мобили, ще се извърши ремонт 

и реконструкция на ул. „Н. Й. 
Вапцаров“ от кръстовището с 
ул. „Симеон Велики“ до това с 
ул. „Велико Търново“. Разработ-
ва се съвместна стратегия за 
екологично чист транспорт в 
трансграничната зона Наво-
дари – Силистра и съвместен 
туристически наръчник. 

Сградата на Художестве-
ната галерия в Силистра, коя-
то е в стил късен сецесион, е 
емблематична за града. Пред-
стои пълно възстановяване на 
мансардния покрив, реновиране 
на часовника и всички декора-
тивни капандури, реставрация 
на статуята на Прометей, под-
мяна на дограма и оформяне на 
фасади. Стойността на про-
екта за нашата община е над 
850 хил. евро. Той е насочен към 
развитие на общия и възстано-
вяване на културния туризъм. 
Изпълнява се в партньорство с 
община Кълъраш. 

Предстои подписване на 
договор по още един трансгра-
ничен проект - „Подобряване 
на безопасността на корабо-
плаването на р. Дунав в тран-
сграничен регион Кълъраш – 
Силистра”. Ще бъде изградена 
защитена акватория „Лиман – 
зимовник“, която включва съз-
даването на дига от северната 
страна на р. Дунав, хидрострои-
телство за превенция на брега 

от ерозия, рампа за спускане на 
вода на малки плавателни съдо-
ве, такава за безопасно изваж-
дане от реката и съхранение 
на рибарски лодки, доставка на 
воден хидробус и на специали-
зиран понтон. Стойността на 
проекта за община Силистра 
е 2 млн. евро, а партньори са 
Окръжен съвет – Кълъраш, и об-
щина Кълъраш. 

С реализацията на предста-
вените проекти ще се решат 
основни ограничения в транс-
граничния район чрез създаване 
на нова гъвкава транспортна 
система както по суша, така 
и по вода. 

Транспортната инфра-

структура е определяща за 

развитието на всеки регион. 

Докъде стигна идеята за стро-

ителство на мост над р. Дунав 

към Кълъраш? 

О б щ и н а  С и л и с т р а  о т 
2011 г. до днес полага усилия 
и продължава да отстоява 
необходимостта от изграж-
дането на мост над р. Дунав 
при Силистра. Всяка година 
идеята е представяна по вре-
ме на срещите за Дунавската 
стратегия. Проведохме редица 
разговори в Европейската ко-
мисия по проблемите на транс-
порта. Заявили сме позиция за 
необходимостта и възможните 

СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Георги Сотиров

Освен че е най-североизточни-
ят град на страната, Силистра има 
още много други неща, с които да се 
гордее. Днешната община, наслед-
ник на античния Дуросторум и сред-

новековния Дръстър, е локация със 
забележителна и славна история. По 
тези земи през 927 г. е заблестяла 
искрата на българското християн-
ство. Гербът на Силистра е щит 
във формата на крепост с пет кули, 
които изразяват пет емблематични 

за града символа. Един от тях е пат-
риаршеският кръст – знак, че тук е 
бил центърът на Първата българска 
патриаршия. В зората на антич-
ността на това място - при завоя 
на голямата трансевропейска река, 
историята е изисквала да се създа-

де военноадминистративен център. 
Той е трябвало да защитава долноду-
навските земи срещу непрекъснати-
те набези на варварски племена от 
север, привличани от постиженията 
на развитите цивилизации на Балка-
ните.

Кметът д-р Юлиян Найденов: 

Центърът на Силистра
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начини за реализация на този 
инфраструктурен проект от 
регионално и национално зна-
чение. Наложително е да бъде 
изградено такова съоръжение. 
Факт е, че през 2017 г. през 
ГКПП – Силистра, са преминали 
253 хил. автомобила. С пробле-
ма и нагласите на общността 
са запознати Народното събра-
ние и Министерският съвет, 
представителите на Европей-
ския парламент и румънските 
власти.

Към какви проекти са насо-

чени усилията на общината за 

2019 г.? 

Усилията на община Сили-
стра са насочени към успешно 
приключване на всички започ-
нати през предходните години 
проекти. Да продължим ремон-
та на улична пътна мрежа в 
населените места, подмяната 
на ВиК системи, укрепителни-
те дейности на язовирни сте-
ни, осигуряването на социални 
услуги. 

В момента тече реализа-
цията на проект, който ще 
промени визията на основната 
входна пътна артерия - ул. „Си-
меон Велики”. Първите резул-
тати са видни – обновени са 
тротоарни площи и междубло-
кови пространства, изграждат 
се нови велоалеи, паркоместа, 
прави се асфалтиране. Ще се 
подобри организацията на дви-
жението за МПС, с което ще се 

създадат условия за неговата 
безопасност. С ремонта на 
тротоарните настилки и нова-
та система за улично енергос-
пестяващо осветление ще се 
осигурят условия за свободно 
движение на пешеходци и вело-
сипедисти. Всички реализира-
ни дейности ще ни радват през 
2020 г.

Същевременно през 2019 г. 
се предвижда да бъде започна-
то изграждането на сграда с 16 
жилища за настаняване на хора 
от уязвими групи от население-
то, да се направи рехабилита-
ция на прилежащите простран-
ства, както и да се осигури 
достъп за хора с увреждания и 
др. През тази година започваме 
и реализирането на проекти-
те „Енергийна ефективност за 
чист въздух – гр. Силистра“ и 

„Внедряване на мерки за енер-
гийна ефективност в сградата 
на общинска администрация - 
Силистра“. 

Полагате  ли  грижа  за 

младите чрез изграждане на 

спортни площадки, фитнес на 

открито и др.?

В Дунавския парк имаме чу-
десни условия за спорт, отдих 
и фитнес на открито. Това 
стана факт след реализацията 
на проекта „Зелена и достъпна 
градска среда“, осъществен с 
европейско финансиране. Пар-
кът е сред най-старите по 
поречието на р. Дунав. Също 
така покритият плувен басейн 
и тенис кортът на открито са 
чудесни места, които успяхме 
да обновим. 

В общинския център ще мо-

жем да бъдем домакини на съ-
бития в обновената сграда на 
зала „Дръстър“, позната като 
„Манежа“. Този център ще е 
модерно място за ежедневен 
спорт и състезания. След го-
дини административна работа 
беше осигурено финансиране. В 

момента обектът е строител-
на площадка, но съвсем скоро 
предстои да поканим децата и 
младежите да напълнят зала-
та с креативни събития и да 
зарадват обществеността с 
призови места и медали. Ве-
лоалеите, които са изградени, 
и онези, които допълнително 
ще построим, ще стимулират 
младите хора за по-широко из-
ползване на екологично чист 
транспорт на територията 
на града.

Образователна и социална 

инфраструктура, обновяване 

на сградите и ново строител-

ство – това са сериозни анга-

жименти. Може ли общината 

да се справи с тях?

Съгласен съм, че това са 
сериозни ангажименти, защото 
зад тях стои реалната грижа 
за нашите деца и касае тяхно-
то развитие, спокойствието на 
родителите и работната среда 
на възпитатели и учители. Още 
в предходната Оперативна про-
грама „Регионално развитие 
2007 - 2013“ сме започнали про-
мените в учебните заведения. 
В детските градини са въве-
дени мерки за енергийна ефек-
тивност, те са газифицирани, 
преоборудвани са кътовете 
за отдих и учебна дейност. В 
образователната инфраструк-
тура бяха обновени успешно 
пет детски градини и три учи-
лища. В рамките на новия про-
грамен период по ОП „Региони 
в растеж 2014 - 2020“ и според 
инвестиционната програма на 
общината предвидихме още 
полезни дейности. Сред тях са 
проектът за „Основен ремонт 
и цялостно обновяване на ос-
новно училище „Св. св. Кирил и 
Методий“ и на детската ясла 
„Здравец“ в Силистра. Строи-
телството в момента се из-
пълнява. С него изцяло ще се 
промени учебната среда. Про-
дължават работите по проек-
та на стойност над 1 млн. лв. 
„Предоставяне на качествено 
образование чрез модернизи-
ране на Професионална земе-
делска гимназия „Добруджа“ 
- училище с над 100-годишна ис-
тория. В момента се прави ре-
конструкция и ремонт за внед-
ряване на мерки за енергийна 
ефективност и за подобряване 
на достъпа за хора с уврежда-
ния в учебен корпус. Променя 
се визията на общежитието 

и работилницата, успешно се 
изпълняват строително-мон-
тажните дейности по оборуд-
ването и обзавеждането на об-
разователните сгради.

С какво общината може да 

промени икономическия облик 

на региона? 

Общината работи, за да 
промени инфраструктурата, 
с което създава по-добра сре-
да на живот, в това число и за 
бизнес. Условията, които се 
създадоха с газифицирането 
на града, с обновяването на ин-
фраструктурата, с новоизгра-
дената пречиствателна стан-
ция и реализацията на други 
проекти, водят до подобряване 
на качеството на живот на на-
шите съграждани. 

От началото на програмния 
период 2014 - 2020 г. до момен-
та има сключени около 20 дого-
вора с фирми за изпълнение на 
СМР по проекти по ОПРР и На-
ционалната програма за енер-
гийна ефективност на много-
фамилните жилищни сгради. 
Тепърва предстои да се реали-
зират и други инфраструктурни 
обекти по ОПРР и по INTERREG 
V-A „Румъния – България 2014 - 
2020“. Това е предпоставка за 
създаване на заетост за стро-
ителния бранш. 

Какви са Вашите впечат-

ления от работата на мест-

ните строителни фирми? 

Местните строителни фир-
ми участват в процедури по 
избор на изпълнител съгласно 
ЗОП и работят по спечелените 
от тях поръчки. Компаниите 
са отговорни и успяват да се 
справят качествено и в срок. 
Тяхното становище по пробле-
мите и възможните решения 
са важни за съвместната ни 
работа и за развитието на Си-
листра.

Какви са перспективите за 

бъдещото развитие на Сили-

стра? 

Градът ни става все по-
хубав. Успяваме да продължим 
развитието. По нашите земи 
имаме културно наследство 
още от времето на Римската 
империя. Разполагаме с вдъх-
новяващ фолклор, обредност и 
традиции и сме на географски 
кръстопът. Като цяло Сили-
стра е интересна дестина-
ция. 

И НСОРБ

Добри условия за подрастващите

Санирана детска градина

Обновена паркова среда

Откриване на обновен участък по трансграничен проект между  

Силистра и Кълъраш
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Росица Георгиева

Стран ат а  н и  съ с 
своите природни  да -
дености има нужда от 
диференциран подход на 
развитие за всеки един 
регион. Не може да се из-
ползват еднакви полити-
ки в Дунавската равнина, 
Югозападна България или 
Черноморието. Затова 
през 2019 г. предстои 
изготвянето на планове-
те за пространствено 
развитие на районите 
от ниво две (Северозапа-
ден – областите Видин, 
Враца, Ловеч, Монтана 
и Плевен; Северен цен-
трален - Велико Търново, 
Габрово, Разград, Русе и 
Силистра; Североизто-
чен - Варна, Добрич, Тър-
говище и Шумен; Югоиз-
точен - Бургас, Сливен, 
Стара Загора и Ямбол; 
Югозападен - Благоев-
град, Кюстендил, Пер-
ник, Софийска област и 
София; Южен централен 
- Кърджали, Пазарджик, 
Пловдив, Смолян и Хаско-
во). Тези документи очак-
ваме да отразят пробле-
мите на дадения регион, 
неговите нужди, както и 
средствата, необходими 
за развитието на кон-
кретната територия. 
Това каза министърът на 
регионалното развитие 
и благоустройството 
Петя Аврамова по време 
на форума „Европейски, 
национални и  местни 
приоритети”, който се 
проведе в рамките на 
32-рото Общо събрание 
на Националното сдруже-
ние на общините в Репу-
блика България (НСОРБ). 
Освен министър Авра-
мова участие в него взе-
ха зам.-министърът на 
регионалното развитие 
и благоустройството 
Деница Николова, минис-
търът и зам.-министъ-
рът на околната среда 
и водите Нено Димов и 
Атанаска Николова, ми-
нистърът на земедели-
ето, храните и горите 
(МЗХГ) Румен Порожанов, 

заместник изп. директор 
на Държавен фонд „Зе-
меделие” (ДФЗ) Атидже 
Алиева-Вели, министъ-
рът на труда и социал-
ната политика Бисер Пе-
тков и зам.-министърът 
на  здравеопазването 
Жени Начева. Предста-
вителите на местната 
и централната власт 
дискутираха актуални 
въпроси в сферата на 
регионалното развитие, 
политиката, осъществя-
вана от МЗХГ, екология-
та, социалната полити-
ка и здравеопазването. 

Министър Петя Авра-
мова представи приори-
тетите на програмата 
за регионално развитие, 
която ще се изпълнява в 
периода 2021 - 2027. Спо-
ред нея ще се търсят 
общи решения и допъл-
няемост на различните 
източници на финансира-
не при реализацията на 
отделните проекти. „По 
отношение на градско-
то измерение подборът 
на проектите ще бъде 
отговорност на общини-
те, като тези обекти ще 
играят ролята на интег-
рирани териториални 
стратегии за развитие”, 
каза Аврамова и допъл-
ни, че при оценяването 
ще се търси регионален 
подход при решаване на 
проблемите. Като добър 
пример в тази посока ми-
нистър Аврамова посочи 
изразеното желание на 
две общини - Сливен и 
Ямбол, за осъществя-
ване на общ проект за 
изграждане на четири-
лентов път помежду им, 
както и създаване на 
икономическа зона око-
ло новата отсечка. „Ев-
ропейските регламенти 
предвиждат засилване 
на ролята на местните 
власти за изпълняване 
на приоритетите на по-
литиката по сближаване-
то им. Фокусът на кохе-
зията е „Европа по-близо 
до гражданите”. Това ни 
дава възможност да се 
концентрираме върху 

специфичните нужди на 
точно определени тери-
тории и да изпълняваме 
интегрирани стратегии. 
През 2019 г. предстои 
актуализация на дейст-
ващата Национална кон-
цепция за пространстве-
но развитие, която ще 
даде визия за следващи-
те години и ще определи 
конкретни приоритети 
на политиката за прос-
транствено развитие 
и кои територии имат 
нужда от подкрепа. Тази 
концепция ще е основа 
при програмирането на 
следващия период 2021 
- 2027“, заяви Аврамова. 
Тя уточни, че е важно да 
се намали делението на 
градски и селски райони. 
Предложеният от МРРБ 
проект на Закон за из-
менение и допълнение на 
Закона за регионалното 
развитие има за цел да 
се постигне оптимизи-
ране на териториалното 
планиране и да се използ-

ва по-добре натрупаната 
обща база от информа-
ционни ресурси и капаци-
тет. 

По време на дискуси-
ята представителите 
на УС на НСОРБ поста-
виха на дневен ред про-
блема с качеството на 
републиканската пътна 
мрежа и поискаха осигу-
ряване на допълнителен 
ресурс за поддръжката й. 
Бяха представени пред-
ложенията на местните 
власти за намиране на 
необходимите средства 
за това.  Едната пре-
зентирана възможност 
е след стартиране на 
ТОЛ системата в пълен 
обем от парите, които 
Агенция „Пътна инфра-
структура” получава от 
държавния бюджет, 

100 млн. лв. да се насо-

чват към общините. 

От НСОРБ коменти-
раха още, че един от при-

оритетите им е активно 
участие в бюджетната 
процедура по изработва-
не на финансовата рамка 
за 2020 г. В тази връзка 
вече са проведени разго-
вори с представители на 
Министерството на фи-
нансите. На тях е пред-
ставена възможността 
данъчната основа за из-
числяване на налога за 
недвижими имоти да се 
промени. По този начин 
в общинските бюджети 
ще влязат допълнителни 
средства, които могат 
да се насочат за обновя-
ване на пътни отсечки. 
Като източник на финан-
сови средства кметове-
те видяха и опцията 2% 
от парите, получени от 
данъка върху доходите 
на физическите лица, да 
влизат в местните бю-
джети. Тези генерирани 
приходи също да могат 
да се изразходват за ре-
монти. Министър Петя 
Аврамова заяви, че ТОЛ 
системата ще се из-
гражда през 2019 г., а на 
16 август ще бъде пус-
ната тестово. „Пред-
виждаме през 2020 г. тя 
да работи в пълен обем. 
Поехме ангажимент да 
се самоиздържаме и то-
гава Вие да получите 
подкрепа за ремонт на 
четвъртокласната път-
на мрежа”, каза Аврамо-
ва. Тя беше категорична, 
че в нейно лице местни-
те власти намират под-
дръжник в искането си за 
повече средства за ре-
хабилитация на пътища. 
Петя Аврамова заяви, че 
НСОРБ е партньор на ми-
нистерството, и изрази 
очакване съвместната 
им работа да продължи 

в посока подобряване на 
качеството на живот в 
България. 

В рамките на фору-
ма зам.-министърът на 
регионалното развитие 
и благоустройството и 
ръководител на Управля-
ващия орган на ОП „Реги-
они в растеж 2014 - 2020“ 
Деница Николова отгово-
ри на въпроси за напре-
дъка в изпълнението на 
програмата. „По приори-
тетната ос, където бе-
нефициент са малките 
общини, нямаме притес-
нения. Всички изпълняват 
заложените изисквания и 
постигаме планираните 
цели. За направлението, 
по което финансираме 
ремонт на образовател-
на инфраструктура, на 
базата на направения 
анализ смятаме, че няма 
риск в отчитането към 
ЕК”, каза Николова. Спо-
ред нея като резултат 
от общите усилия 

значително се е по-

вишило нивото на 

подадените 

и обработени искания 
за плащане. 

Вследствие на това 
вече са постигнати го-
ляма част както от ин-
дивидуалните междинни 
цели на бенефициентите, 
така и от етапните цели 
по програмата. Зам.-ми-
нистър Николова посочи, 
че една от причините за 
налагане на финансови 
корекции на бенефици-
ентите са откритите 
пропуски в критериите в 
обществените поръчки. 
„Имаме установени над 
900 нередности, 642 са 
наложените корекции, а 

От НСОРБ поискаха допълнителни средства за ремонт на пътна инфраструктура

НСОРБ проведе Общо събрание

НСОРБ и централната власт дискутираха проблеми на регионалното развитие и екологията
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98 процедури са прекра-
тени. Делата, които во-
дим вследствие на жалби 
на общините, са близо 
400”, сподели Николова. 
Според нея общините бе-
нефициенти по проекти 
за социална инфраструк-
тура по Приоритетна ос 
1 „Устойчиво и интегри-
рано градско развитие“ 
и по Приоритетна ос 5 
„Регионална социална ин-
фраструктура“, както и 
тези, от които се очак-
ва да подадат проекти 
за културна и спортна 
инфраструктура, осъ-
ществявани с финансови 
инструменти, трябва да 
проявяват по-голяма ак-
тивност.

Заместник изп. ди-
ректор на ДФЗ Атидже 
Алиева-Вели отчете из-
пълнението на обекти 
с финансиране от Про-

грамата за развитие 
на селските райони. Тя 
обясни, че при 

втория прием за об-

щинската мярка 7.2 

са постъпили 527 про-
екта на стойност 190 
млн. евро. 

В процес на оценка са 
354. Тя обясни, че за 180 
проекта, които включ-
ват ремонт на образо-
вателна инфраструкту-
ра в училища и детски 
градини, както и обно-
вяване на спортни сало-
ни, административната 
оценка е приключила. 
„Кандидатите, които не 
са одобрени, са информи-
рани и текат сроковете 
за обжалване. За проек-
тите за ремонт на улици 
и въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност, 
както и за площи за об-
ществено ползване с 
финансиране от програ-
мата оценките ще при-
ключат до края на месе-
ца“, каза още тя. 

По време на форума 
министърът на околна-
та среда и водите Нено 
Димов коментира,  че 
предстои страната ни 
да договаря в Брюксел 
отпускането на допълни-

телни средства на още 
няколко общини за финан-
сиране на програмите за 
качество на атмосфер-
ния въздух. „Няма как да 
обхванем всички, но ще 
се постараем да добавим 
и още към тези, които 
вече са включени в Опе-
ративна програма „Окол-
на среда 2014 - 2020” 
(ОПОС)“, заяви Димов. 
Според него следващата 
оперативна програма, 
която ще се реализира 
в сферата на екология-
та през периода 2021 - 
2027, няма да бъде много 
по-различна от насто-
ящата. „Със сигурност 
ще продължат инвести-
циите в сектори, като 
опазване чистотата 
на атмосферния въздух, 
отпадъчните води и др. 
Очаквам обаче да имаме 
опит за коренно различен 

подход в тяхното прила-
гане“, каза Димов. Ми-
нистърът подчерта, че 
е необходимо общините 
да започнат да работят 
за прехода към кръговата 
икономика и адаптация-
та към промените в кли-
мата. Димов прогнозира, 
че това ще бъдат основ-
ните приоритети в но-
вия програмен период на 
ОПОС. „Затова ще напра-
вим всичко възможно в 
следващия програмен пе-
риод да осигурим ресур-
са, който ще подпомогне 
този еволюционен про-
ект. Откакто същест-
вува човечеството, ние 
живеем в линейна иконо-
мика с начало и край. Но 
можем да се стремим 

боклукът да стане нача-
лото на следващ цикъл, 
да бъде суровина“, заяви 
Нено Димов. „Ресурсът, 
който ще подпомогне 

този еволюционен про-
ект, ще се реализира 
по „метода на моркова и 
тоягата“ – така общи-
ните ще измислят как 
да започне да се променя 
мисленето“, обясни още 
министърът на околната 
среда и водите.

С министъра на тру-
да и социалната полити-
ка Бисер Петков пред-
ставителите на НСОРБ 
дискутираха проблеми-
те, които срещат при 
осигуряването на финан-
сиране за реализиране 
на социалната политика 
на местно ниво. Според 
Петков през 2020 г. би 
трябвало да има нара-
стване средствата за 
осигуряване на предви-

дените дейности. „Въ-
просът с финансирането 
на държавно делегирани-
те социални дейности е 
тясно свързан с качест-
вото на тяхното пре-
доставяне. Нашата цел 
е да го подобрим и като 
резултат от това - и 
удовлетвореността на 
ползвателите”, каза той. 
Бисер Петков обясни, 
че в „Бюджет 2020“ ще 
бъде предложено 15-20% 
нарастване на финанси-
рането на услугите. Той 
посочи, че е притесни-
телен фактът, че все 
повече от работещите 
в социалната сфера са 
на минимална работна 
заплата - около 60% от 
заетите. „Това, което 
правим с проекта на но-
вия Закон за социалните 
услуги, е да регламенти-
раме стандарти за част 
от услугите, да допълним 
елемент за насочване 
към някои от тях и да по-
ставим във фокуса про-
фесионалистите в този 
сектор. Намерението ни 
е в последваща разра-
ботка да въведем стан-
дарти за заплащане, с 
които да гарантираме 
нива, които ще забавят 
и спрат тези негативни 

процеси, наблюдавани в 
сектора на социалните 
услуги“, обясни минис-
тър Петков и посочи, че 
този законопроект вече 
е между първо и вто-
ро четене в Народното 
събрание, но ще влезе в 
сила от 2020 г. 

През 2019 г .  пред-
стои да бъдат обявени 
обществени поръчки за 
строителство, рекон-
струкция и ремонт на 
спешните отделения в 
болници с над 50% дър-
жавно участие, 27 цен-
търа за спешна медицин-
ска помощ, 170 филиала 
към тях и 6 изнесени еки-
па. Ще бъдат закупени и 
400 линейки. Предвижда 
се 

с европейски сред-

ства да бъдат обнове-

ни 237 здравни обекта 

на територията на 

цялата страна. 

Според зам.-минис-
търа на здравеопазва-
нето Жени Начева през 
март ще бъдат обявени 
обществените поръчки, 
като към момента екс-
перти на ведомството 
приемат количествено-
стойностните сметки 

за извършване на дей-
ностите. „Идеята ни е 
не да обявим 237 търга, 
а да ги обединим на об-
ластен принцип и така 
техният брой да бъде 
28. Очакваме в рамките 
на 2019 г. дейностите 
по 70-80% от обектите 
да бъдат финализирани. 
Обявени са поръчките 
за доставка на медицин-
ско оборудване. Пред-
стои търг за мебелите 
в здравните центро-
ве”, каза зам.-министър 
Жени Начева. Тя подчер-
та, че през 2019 г. 3 млн. 
лв. повече се отпускат 
за заведенията за пси-
хиатрична помощ. „Уста-
новихме, че в последни-
те години спрямо тези 
обекти не е провежда-
на политика от страна 
на принципала. Затова 
започнахме подготов-
ката на съвместни раз-
чети между екипите на 
здравното ведомство и 
Министерски съвет. На 
базата на подготвени-
те документи планира-
ме да се отпускат це-
ленасочено средства за 
ремонтирането на тези 
здравни заведения и по-
степенно да подобрим 
условията в тях”, каза 
още Начева. 

Снимки Румен Добрев

Министър Нено Димов призова за преминаване към кръгова икономика

Министър Бисер Петков и зам.-министър Жени Начева представиха приоритетите в 

социалната и здравната сфера. Модератор беше Емил Кабаиванов, кмет на община Карлово

Централната улица на Ловеч е обновена със средства по „ОПРР 2014 - 2020“

Сградата на бившето Военно окръжие в София ще се превърне 

в част от 43 ОУ „Хр. Смирненски“
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Мартин Славчев

Инж. Инджов, как оце-

нявате наградата, която 

получихте по време на 

традиционния Бал по по-

вод Деня на строителя? 

Считам получената на-
града като признание за по-
стигнати добри резултати 
от екипа на фирмата при 
изпълнението на обектите, 
предимно с национално зна-
чение.

Представете се с ня-

колко думи – какво сте за-

вършили, как се насочихте 

към строителството? 

Придобил съм степен 
„бакалавър“ от Техническия 
университет в Мюнхен и 
„магистър“ от Университе-
та в Съри, Англия, специал-
ност „Транспортно планира-
не и практики“. В България 
приравних получената ква-
лификация към специалност 
„Пътно строителство“ в 
Университета по архитек-
тура, строителство и гео-
дезия.

Кои са най-интересни-

те обекти, върху които 

компанията е работила? 

Сред най-интересните 
обекти от последните 10 
години бяха „Реконструкция 
на Софийската пречиства-
телна станция в Кубрато-
во, включително внедрява-
не на пречистване на азот 
и фосфор“, „Изграждане на 
8-километров участък от 
Северна скоростна тан-
гента“, „Изграждане на 
участък от Главна пътна 
комуникация – околовръс-
тен път на гр. Смолян“. В 

периода от 1996 до 2001 г. 
„ИСА 2000“ участва в ре-
ализацията на метродиа-
метър I и три метростан-
ции, част от подземната 
железница на София. През 
2000 г. компанията заси-
ли своето присъствие в 
хидротехническото и ин-
фраструктурно строител-
ство, взе участие в реа-
лизацията на част от АМ 
„Марица“. През 2001 г. „ИСА 
2000“ започна създаването 
на водопровод на първокла-
сен път Е79 между Кресна 
и Градешница. 2003 г. фир-
мата стартира цялостно 
изграждане на 18 км от-
сечка от път Е79, част от 
трансевропейски коридор. 
В периода между 2004 и 
2007 г. фирмата успешно 
построи близо 40 км ма-
гистрален път (22 км АМ 
„Марица“ и 18 км път Е79). 
Ние участвахме активно и 
в изграждането на летище 
София. През 2008 г. „ИСА 
2000“ започна създаването 
на ВиК мрежа на с. Старо-
сел с дължина 35 км. Съща-
та година фирмата въведе 
в експлоатация микро-ВЕЦ 
„Ерма” на българо-сръбска-
та граница в град Трън.

Кое за Вас е предизви-

кателство в професията? 

Най-голямото предизви-
кателство в професията 
всъщност е работата с 
хората. Постоянно търсим 
начин да мотивираме екипа, 
така че да постига върхови 
успехи и да харесва онова, 
което прави. Едновременно 

В рубриката „Строителни „Оскари 2017“ Ви представяме компании-
те, които бяха наградени по време на традиционния Бал по повод Деня 
на строителя, който се проведе на 26 октомври 2018 г. 

В класацията участваха 4345 фирми, вписани в Централния про-
фесионален регистър на строителя (ЦПРС) и изпълнили процедурата 
по чл. 20, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите за 2017 г. към 
10.10.2018 г. В първата група попадат 3370 компании, изпълняващи 
строежи от високото строителство (жилищно, обществено-обслуж-
ващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни 
съобщителни мрежи и съоръжения. Във втората са 254 дружества, 
работещи по строежи от транспортната инфраструктура. В тре-
тата – 449, ангажирани в сферата на енергийната инфраструктура, 
а в четвъртата – 272, специализирани в благоустройствената ин-
фраструктура, хидротехническото строителство и опазването на 
околната среда.

Победителите са избрани от комисия на основание декларираната 
информация от годишните отчети за 2017 г. в електронната систе-

ма на ЦПРС и по определените показатели за оценка съгласно чл. 3, ал. 2 от Правилника за годишната 
класация. Сред критериите за оценка от последната финансова година с най-голяма тежест е „Нетни 
приходи от продажби“, за който фирмите получават по 15 точки. Следват „Средносписъчен персонал“ с  
10 т. и „Дълготрайни материални активи“ – 5 т.

„ИСА 2000“ ЕООД
Сребърна награда в Първа група „Строежи от 
високото строителство (жилищно, обществено-
обслужващо, промишлено), прилежащата му 
инфраструктура, електронни съобщителни мрежи 
и съоръжения”,  раздел „Големи строители“

Инж. Деян Инджов, зам.-управител на „ИСА 2000“ ЕООД:

Поздравявам целия екип на 
в. „Строител“ и му пожелавам успех

„ИСА 2000“ ЕООД започва дейността си през 
1993 г. в София. 

Тя е семейна строителна компания, специализирана 
в изграждането на инфраструктурни проекти. През по-
следните пет години заема място сред най-големите 
фирми от строителния бранш. Компанията предлага 
цялостни решения в областта на инфраструктура-
та, недвижимите имоти, добива и производството на 
инертни материали. Обхватът на дейностите на фир-
мата се простира от консултантство, проектиране 
и финансиране до готово за експлоатация строител-
ство, поддръжка и управление. Основните предимства 
на „ИСА 2000“ ЕООД са всеотдайният екип от специа-
листи и затвореният цикъл на производство.

Обект: „Транзитни пътища V, ЛОТ 14, рехабилитация на път 

II-86 Асеновград – Смолян“

К АМАРА НА С ТРОИТЕ ЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

)

Преди и след

с това постоянно се опит-
ваме да внедряваме нови 
технологии с цел автомати-
зация и постигане оптими-
зация на производствените 
процеси. 

Каква според Вас е ро-

лята на Камарата на стро-

ителите в България? 

Камарата на строи-
телите в България има 
обединителна роля за це-

лия бранш. КСБ трябва да 
участва активно при фор-
мирането на необходимата 
нормативна база, касаеща 
отрасъл „Строителство“. 
По този начин може да бъде 
осигурен свободен пазар на 
конкурентна основа.

Какво е Вашето мнение 

за в. „Строител“? 

С интерес се инфор-
мирам от в. „Строител“ по 
всички най-актуални теми 
от строителния бранш. Поз-
дравявам целия редакционен 
екип за добрата му работа 
и му пожелавам успех!

Какво още бихте иска-

ли да споделите с нашите 

читатели? 

Пожелавам на Вашите 
читатели много здраве и 
успехи! Да не забравят, че 
все още има много млади и 
амбициозни хора, на които 
да се гласува доверие при 
изграждането на съвремен-
на България.
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Най-мащабното от десетилетие издание на изложение 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА стартира на 6 март 

Един месец. Толкова време оста-
ва до стартирането на бизнес съби-
тието на България за строителния 
бранш – изложение АРХИТЕКТУРНО-
СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА. Форумът 
ще „превземе“ залите на „Интер Екс-
по Център” от 6 до 9 март, събирай-
ки компании от няколко континента.

След обявяването на новата кон-
цепция на международния форум през 
2018 г. показателите за тази година 
сочат, че 19-ото му издание ще бъде 
най-мащабното от десетилетие на-
сам. „Върху площ от над 8500 кв. м 
участниците ще разположат своите 
щандове, предлагайки иновативни 
продукти от цял свят“, коментират 
организаторите.

Изданието през тази година се 
отличава с изключителната и ин-
тензивна съвместна дейност с ос-
новните браншови организации - Ка-
марата на строителите в България 
(КСБ), Камарата на архитектите в 
България (КАБ), Камарата на инже-
нерите в инвестиционното проек-
тиране (КИИП), Българска асоциа-
ция за изолации в строителството 

(БАИС), Сдружение „Български врати, 
прозорци и фасади”, Български съвет 
за устойчиво развитие, Асоциация на 
професионалните озеленители в Бъл-
гария, образователни институции.

През тази година, в която чувст-
вително се увеличава международ-
ният характер на изложението, те 
отделят специално внимание на 
продуктовото сегментиране. Зато-
ва залите на АРХИТЕКТУРНО-СТРО-
ИТЕЛНА СЕДМИЦА са разделени по 
продуктовите направления: „Въ-
трешни и довършителни работи“, 
„Врати, прозорци, фасади и профили“ 
и „Грубо строителство и външни до-
вършителни работи“.

Международна бизнес платформа
Залите на изложението ще обе-

динят участници от Европа и Азия. 
Съвременни продукти, решения, 
иновации и ноу-хау ще демонстри-
рат компании от България, Герма-
ния, Италия, Белгия, Англия, Полша, 
Китай, Румъния, Турция, Иран, Индия. 

Видно от профилите на чуждес-
транните участници, те се съсре-

доточават в няколко продуктови 
сектора. Компаниите от Полша и 
Румъния се представят предимно 
с метални керемиди, елементи за 
покриви и покривни конструкции. Ан-
глийските и белгийските фирми ще 
се фокусират върху сектори „Врати“ 
и „Топлоизолации“, а китайските – 
върху врати и тръби. Участниците 
от югоизточната ни съседка Турция 
ще представят метали и метални 
елементи, гранитогресни плочки 
и решения за външното строител-
ство. На АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛ-
НА СЕДМИЦА ще бъдат представени 
и турски фирми, които разполагат с 
мащабни производствени мощности 
у нас. От 6 до 9 март ще се състои 
и национално участие на фирми от 
Иран, които залагат в основата 
на своето присъствие керамиката. 
Този сектор ще бъде основен и в 
представянето на компаниите от 
Индия.

Във фокуса си АРХИТЕКТУРНО-
СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА поставя 
потенциала на съвременното стро-
ително оборудване и проектиране, 

технологии и инструментариум, 
довършителните дейности, инте-
риорните материали и технологии, 
модерното вертикално планиране и 
ландшафт и индустриалното стро-
ителство. Сред акцентите ще бъде 
и софтуерът, BIM, виртуалната ре-
алност и реалното приложение на 3D 
принтирането в рамките на строи-
телния сектор.

От 6 до 9 март бизнес платфор-
мата на строителството в Бълга-
рия АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА 
СЕДМИЦА ще събере представи-
телите на сектора. През всички 
изложбени дни форумът ще бъде съ-
пътстван от редица професионални 
събития. 

Провеждайки се паралелно с из-
ложенията SECURITY EXPO и WATER 
TECH EXPO, АРХИТЕКТУРНО-СТРОИ-
ТЕЛНА СЕДМИЦА ще създаде безпре-
цедентни условия за надграждане на 
бизнеса, създаване на нови контак-
ти, усвояване на новите технологии 
и тенденции. Всички подробности 
за изложението ще откриете и на 
buildingweek.bg.

6 - 9 

2 0 1 9

bui ld ingweek.bg
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обявен за паметник от 
„местно значение“. 

През 50-те години на 
миналия век тя е национа-
лизирана в полза на об-
щината. Имала е различ-
ни обитатели, но винаги 
е била собственост на 
местната администрация. 
Първо градската управа я 
използва за детски лагер, 
после е преминала към жи-
лищния фонд на общината 
и в нея са били настанява-
ни семейства, а в 70-те 
и 80-те години там са се 
помещавали канцелариите 
на „Водоснабдяване и кана-
лизация”. 

През всички десетиле-
тия вилата на Евлоги Геор-
гиев оцеляла без ремонт. 
По-късно тя е оставена и 
без обитатели. С време-
то стройната красавица 
бързо започва да губи от 
блясъка си, а покривът и 
дървените части – както 
подовете, така и декора-
тивните орнаменти по 
фасадата – да се рушат. 

С новото укрепване тя 
може да се съхрани някол-
ко години. През това вре-
ме общината ще търси 
възможност да я включи 
в проект за реставрация. 
Местната администра-
ция подготвя документи, 
с които да се поиска от 
Министерството на кул-
турата да бъде обявена 
за паметник на култура-
та от национално значе-
ние. Това ще позволи да 

се търси финансиране от 
европейски и български 
фондове.

Зданието носи белези на 

виенския сецесион

Според арх. Димитър 
Ахрянов вилата е изклю-
чително интересна от 
архитектурна гледна точ-
ка. При проектирането и 
строителството й в края 

на XIX век е използвана 
комбинация от способи 
– съчетани са каменна 
и тухлена зидария, кон-
струкцията е дървена, а 
пред нея отново има зида-
рия. Декоративните орна-
менти, които украсяват 
сградата отвън, са много 
елегантни и красиви. В 
някои се откриват сход-
ства с такива, използва-
ни при строителството 

на вълненотекстилната 
фабрика, за която има све-
дения, че е проектирана 
от английски архитект. 
Не се знае дали същият 
архитект е работил по 
вилата, или друг е копирал 
елементи от промишления 
обект, за да постигне син-
хрон. 

Зданието се вписва в 
стила на сецесиона със 
своята обемно-простран-
ствена композиция, която 
е асиметрична – фасадни-
те детайли са еклектич-
на смесица от различни 
направления.  Образът 
се олекотява от долу на 
горе – основите са камен-
ни, стените са покрити 
с декоративна мазилка и 
завършват с дървени еле-
менти, които преминават 
към покривната конструк-
ция. В дървената декора-
ция се откриват и влияния 
на традиционната руска 
архитектура. Сводести-
ят прозорец на едната 
от фасадите също прави 
препратка с облика на на-
миращата се в непосред-
ствена близост промиш-
лена сграда.

Вълненотекстилната 
фабрика на Евлоги Георги-
ев също е обявена за гру-
пова недвижима култур-
на ценност с категория 
„местно значение“. И за 
това задание общината 
подготвя документи, с 
които да изиска категория 
„национално значение“.

Елица Илчева

Вилата на Евлоги Геор-
гиев в Карлово, която от 
дълго време се руши, ще 
бъде спасена. Архитекти и 
конструктори предприеха 
реални действия за запаз-
ване на знаковото здание 
след десетгодишните оп-
ити на общината, която 
е собственик, да включи 
обекта в различни проек-
ти, както и в Норвежка-
та програма. Сградата, 
която е на повече от 125 
години, ще бъде временно 
съхранена от атмосфер-
ните влияния и от само-
разрушаване с технология, 

която се използва за първи 
път у нас – чрез обезопа-
сителни колани. Методът 
е френски и е познат в 
много европейски страни. 
За въвеждането на техно-
логията и у нас се заго-
вори още през миналото 
лято, когато най-големи-
ят институт във Франция 
„Екол дьо Шайо“, който се 
грижи за недвижимите кул-
турни ценности – старин-
ни сгради и археологически 
обекти, за първи път про-
веде ежегодните си курсо-
ве в България не в София, 
а в Пловдив. Заниманията, 
в които участват френ-
ски и български архите-
кти и конструктори, бяха 
преместени заради избора 
на Града под тепетата 
за Европейска столица на 

културата през 2019 г. 
С изпълнението на 

проекта за вилата на 
Евлоги Георгиев се заема 
арх. Петър Петров, който 
работи по туристическия 
комплекс „Старинно Кар-
лово”. „Дейностите, които 
се извършват, ще позво-
лят къщата да бъде запа-
зена в автентичния й вид 
и след това да бъде рес-
таврирана, без да се на-
лага нейният демонтаж“, 
информира главният архи-
тект на община Карлово 
Димитър Ахрянов. Труд-
ност било намирането на 
подходящ екип, който да 
се справи със заданието, 

но това вече е факт и той 
работи. 

До момента е свален 
покривът, на който една-
та част е била повредена. 
Премахнати са и повечето 
от дървените подове, кои-
то са били прогнили, както 
и декоративните дървени 
орнаменти по фасадата. 

Къщата е в съседство 

с вълненотекстилната 

фабрика, 

построена от Евлоги 
Георгиев в полза на родния 
му град и открита през 
1892 г. Била е предназначе-
на за дом на управителя на 
предприятието и семей-
ството му и в момента е 
част от целия архитекту-
рен и промишлен комплекс, 

Връщане към приказна-
та стара София, скрита 
зад тъга и под пластовете 
на времето. Това преслед-
ва Иво Йованович с фо-
тографската си изложба 
„#хаштагсофия“. Негови-
те творби са експонирани 
в галерия „Сердика“ и ще 
останат там до 19 февру-
ари. Кадрите запечатват 
красиви детайли от орна-
ментиката на софийските 
сгради, като 15 са в черно-
бял вариант (защото в 
онова време не е имало как 
да са цветни), а другите 
40 се въртят на екран. Ар-
хитектурата на столица-
та винаги е впечатлявала 
Иво Йованович и самите 
му фотоси са директна 
препратка към онези мес-

та, които остават неза-
белязани в бързината на 
ежедневието. Той определя 
снимките си като момент-
ни образи на онази София, 
която е останала недокос-
ната от модернизацията и 
урбанизацията. Твърди, че 
именно те дават на града 
онова спокойно излъчване и 
европейско самочувствие, 
които той заслужава. Как-
то и че тази красота не 
трябва да бъде загубена и 
забравена.

„Когато се разхождате, 
вдигайте глава към сгра-
дите. Там все още има 
толкова много за гледане 
и за възхита“, съветва Йо-
ванович и отправя призив 
към днешните собстве-
ници на старите здания 

– да ги санират така, че 
да съхраняват историята. 
„Много опити съм правил 
наред със снимките да 
събирам и информация за 
това кои са архитектите, 
художниците - автори на 
орнаментиките, но за съ-
жаление повечето от хо-
рата, които живеят днес в 
домовете на някогашните 
първограждани, не позна-
ват миналото им и много 
рядко се интересуват от 
него“, разказа авторът. 

„Две от снимките са 
ми много любими, едната 
е „Мария Луиза“ през про-
зорец на Централните со-
фийски хали. Стара София 
ми напомня за детството, 
приятелите и игрите“, 
споделя още творецът. 

Иво Йованович е роден 
в София, където живее 
през последните 20 годи-
ни. Голяма част от живота 
си прекарва в Белград, къ-
дето следва операторско 
майсторство. Работил е 
с камера в RTS, BBC, WTN, 
ITV, YUTEL. Страстта 
към апарата наследява 
от баща си – фотографа 
Душан Йованович, а връз-
ката с България е майка 
му. Детството му минава 
край Орлов мост и по ул. 
„Цар Иван Асен II“. 

Според него галерия 
„Сердика“ на Женския па-
зар е най-подходящото 
място за изложбата му, 
защото в този район на 
София има най-много ста-
ринни сгради.

Фабриката за вълнен текстил в Карлово е построена 
от известния български  алтруист Евлоги Георгиев и да-
рена на родния му град през 1891 г. Според волята му тя 
е трябвало да осигури препитание за карловци след Осво-
бождението от османско владичество. Големият банкер 
и предприемач е наел за нейното изграждане архитекти, 
строителни и машинни инженери от Европа, които да 
създадат уникално красива и солидна сграда, а с прихо-
дите от дейността на предприятието той е смятал, че 
трябва да се издържат местната болница и училището. 

В годините на социализма фабриката е част от заво-
да за копринен текстил „Теодоси Марков“, който от своя 
страна е в системата на Държавното стопанско обеди-
нение „Свилена“ – холдинг, в който са предприятията за 
производство на копринени тъкани в България. 

По време на масовата приватизация в края на 90-те 
години вълненотекстилната фабрика се придобива от 
частна фирма. Вече повече от 15-години тя е под ключ 
и се руши. 
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Георги Сотиров

Доц. Стоянов, в по-

следно време се среща-

хме на няколко научни 

форума, където основно 

се дискутираха предиз-

викателствата в стро-

ителството. 

Да, предизвикател-
ствата от гледна точка 
на европейските поли-
тики. По този начин на-
кратко мога да обобщя 
акцента на новостите в 
бранша. Наред с тради-
ционните научни области 
по строителна физика, 
механика, материалозна-
ние, конструкции и тех-
нологии все повече се 
налагат теми за устой-
чиви градове, сгради с 
близко до нулево нетно 
енергийно потребление, 
екологични материали, уп-
равление на отпадъците, 
маркетинг на компаниите 
и конкурентоспособност 
в сектора. 

Учените и специали-
стите, участващи в на-
учните форуми, разбират 
и използват Регламент 
(ЕС) № 305/2011 за пред-
лагането на пазара на 
строителни продукти, 
Директива 2008/98/ЕО 
относно отпадъците, 
2010/31/ЕС за енергий-
ните характеристики на 
сградите, 2012/27/ЕС – 
свързана с енергийната 
ефективност, и т.н. До-
като преди няколко годи-
ни на кръгли маси, срещи 
и семинари се опитвахме 
да тълкуваме философия-
та на европейските поли-
тики, днес започнахме да 
ги налагаме и оценяваме. 
Колегите, с които работя 
и общувам, свободно бора-
вят с Level(s) - добровол-
на система за оценяване 
устойчивостта на сгра-
дите, градоустройство, 
пасивна сграда, екологич-
на декларация, оценка на 
жизнения цикъл, кръгова 
икономика. 

Според мен част от 
тези теми и натрупаната 
експертиза не стигат до 
нашата строителна общ-
ност. Похвални са иници-
ативите на печатни и 
електронни медии, в т.ч. 
и на в. „Строител“, които 
запознават своите чита-
тели с научните доклади. 
Немалък е и приносът на 
съществуващата инфор-
мация в интернет прос-
транството. Но новости-
те и политиките не се 
припознават или може би 
се възприемат като твър-
де отвлечени от практи-
ката. Това мое усещане се 
потвърди от срещите ми 
с колеги, с които проведох 
няколко специализирани 
семинара „Управление на 
отпадъците в строител-
ството“, организирани от 
дружество „Строителна 
квалификация“ ЕАД към 
КСБ. Въпросите, които 
ми задаваха, бяха много 

и твърде разнообразни. 
И на всеки мой отговор 
следваше ново питане 
или обща дискусия, дори  
предлагане на идеи. Това 
ми подсказва, че строи-
телите и учените, които 
разработваме тенденции-
те в сектора, имаме една 
крещяща необходимост да 
си създадем място и общ-
ност, където по-често 
да се срещаме и да спо-
деляме нашите проблеми 
и успехи. Участвайки в 
една работеща общност, 
ще можем ясно да заявим 
своята принадлежност. 
Това е нивото, от което 
трябва да тръгнем, за да 
получим престиж, призна-
ние, познание, себереали-
зиране - все неща, позна-
ти ни от Пирамидата на 
потребностите на Мас-
лоу. Добър пример у нас е 
Съюзът на архитектите 
в България, в който не-
щата се организират и 
формират на доброволен 
принцип. Оценявам като 
много добро начало кампа-
нията „Аз съм строител“ 
на Камарата на строите-
лите в България, реализи-
рана в края на миналата 
година. Но това е само 
началото…

Забелязва се, че из-

искванията на потреби-

телите към услугата, 

предоставена от стро-

ителния бранш и архи-

тектурната колегия, 

нарастват все повече и 

повече?

Да,  споделям това 
мнение. Преди време всич-
ки разбирахме от футбол 
и естрадна музика, после 
се преквалифицирахме на 
коментатори на полити-
ка и история. Днес акту-
ални са темите, свързани 
със строителството. И 
всички критики в бранша 
са за качеството, което 
предоставяме. Всеки бъл-
гарин, който е разгледал 
красива сграда в чужби-
на, видял е нещо хубаво 
по телевизията или в ин-
тернет, иска да изпита 
същите чувства и у нас. 
С други думи, този наш 
потребител има повишени 
изисквания. 

Ние като специалисти 
създаваме строителен 
продукт или услуга и оце-
няваме производственото 
качество, докато неспе-
циалистите, т.е. потре-
бителите, разглеждат 
потребителското такова, 
формирано на основа на 
своите изисквания. Двете 
гледни точки не съвпадат 
- това, което е ценност 
за специалистите, поня-
кога не е ценност на по-
требителите. Ние гово-
рим на различни езици. 

Лесният достъп до 
информация, мигновеното 
споделяне чрез съвремен-
ните средства за кому-
никация, както и аноним-
ността при изразяването 

на мнения и оценяване 
създават трудности за 
установяване потребно-
стите на евентуалните 
консуматори на строи-
телната услуга. За да вър-
нем „духа на отрицание“ 
в бутилката, трябва да 
започнем да говорим раз-
бираемо на потребителя, 
като показваме нашите 
компетентност, надежд-
ност, отзивчивост, дос-
тъпност, учтивост и т.н. 
По този начин ще успеем 
да подпомогнем хората да 
формулират своите изиск-
вания, а за нас остава по-
лесното - да ги изпълним. 

Разбира се, ако иска-

ме да развием строител-

ния бранш в държавата, 

трябва да предоставя-

ме качествена услуга 

-  градоустройствена 

политика, архитектур-

на визия, проектиране и 

изпълнение.

Необходимо е да се 
разбере, че всички учас-
тници в  строително-
инвестиционния процес 
имаме отношение към 
неговото качество. Най-
малкото всеки - възложи-
тел, проектант, надзор-
ник, изпълнител, участва 
в съставянето на актове 
и протоколи, т.е. удовлет-

ворява изисквания, поема 
отговорност. Наскоро в 
едно свое изказване инж. 
Мирослав Мазнев, изп. ди-
ректор на КСБ, призова 
„в строителството все-
ки да носи отговорност 
за извършената от него 
работа“. Напълно съм съ-
гласен с това, чe не бива 
всички грешки да се при-
писват на строителя. От 
80-те години на XX век 
живеем в света на то-
талното управление на 
качеството. Многократ-
но е проверено в практи-
ката, че добри резултати 
постига фирма, в т.ч. 
строителна, в която има 
пълна отговорност на 
служителите. 

Качеството само по 
себе си е важно, но по-
значимо е неговото подо-
бряване. Това е въпрос на 
оцеляване на всеки иконо-
мически субект. Ефектът 
от повишаване на качест-
вото на строителството 
има конкретни ползи за 
изпълнителя, за потреби-
теля, както и за икономи-
ката. 

Във ВСУ „Л. Каравелов“ 
преподавам по дисципли-
ни, свързани с качество-
то на строителството. 
Те са едни от най-инте-
ресните, винаги проти-

чат с много дискусии и 
позитивно настроение. И 
са винаги актуални.

Известно е, че като 

преподавател имате ин-

тереси и в областта на 

пожарната опасност на 

строителните матери-

али. 

Вече няколко години 
преподавам дисциплини в 
областта на строително-
то материалознание. Тази 
научна област ми допада 
- материалите отчасти 
определят качеството 
и дълготрайността на 
строежите, те са осно-
вен фактор за развитие-
то и усъвършенстването 
на технологиите. Един от 
проблемите, върху които 
работих в БАН, бе влага-
не на отпадъци от други 
индустрии в производ-
ството на строителни 
материали. Когато като 
студент изучавах дисци-
плината „Строителни ма-
териали“, основното бе 
те да имат голяма дъл-
готрайност, оценявахме 
въздействието на околна-
та среда върху вложени-
те елементи в строежа. 
Преди около десетина го-
дини подходът се допълни 
- започна да се разглежда 
влиянието на строител-
ните материали и проду-
кти върху околната среда. 

Нещото, което най-
силно ме мотивира да 
навляза в разбирането на 
строителните материа-
ли, бе: Какво се случва с 
тях при екстремни въз-
действия? Въпросът ми 
бе поставен от декана 
на факултет „Пожарна 
безопасност и защита на 

населението“ на Академи-
ята на МВР. Развивайки 
лекциите за специалност 
„Кризисен мениджмънт“, 
установих колко малко 
знам за строителните 
материали. 

Строителният инже-
нер анализира изисквани-
ята към строежите, при 
изпълнението на които 
се постига осигуряване 
на безопасност и здраве 
на хората, опазване на 
околната среда и имуще-
ството - неща, които се 
отнасят до предвидими 
въздействия. Ако не по-
знаваме въздействието, 
не можем да формулира-
ме условията и по този 
начин да си решим инже-
нерната задача. Отгово-
рен за удовлетворяване 
на първите две основни, 
но и еднакви по важност 
изисквания към строежи-
те е строителният ин-
женер. За първото - „ме-
ханично съпротивление и 
устойчивост“, бъдещите 
инженери изучават около 
десет дисциплини. Но за 
второто - „безопасност 
в случай на пожар“, нито 
една. А това въздействие 
е непредвидимо, екстрем-
но, винаги различно. На-
дявам се с моите усилия 
за разработване на лек-
ционни курсове по „Стро-
ителни материали и пове-
дението им при пожар“ и 
„Строителни материали 
и продукти в условията 
на пожар“ да помогна на 
бъдещите пожарникари, 
архитекти и инженери в 
разбирането и удовлет-
воряването на основните 
изисквания към строежи-
те.

Доц. д-р инж. Венцеслав Стоянов, ВСУ „Любен Каравелов“:

Доц. д-р инж. Венцеслав Стоянов е завършил 

Университета по архитектура, строителство и 

геодезия (УАСГ), специалност ПГС, профил „Кон-

струкции“. Като ст.н.с. II ст. води лекции в Ин-

ститута по механика на Българска академия на 

науките (БАН), направление „Физико-химична меха-

ника”. Преподавал е в Европейския политехнически 

университет в Перник, както и в УАСГ. Чел е лекции 

в катедра „Строителство на сгради и съоръжения“ 

във Варненския свободен университет. 

В момента е преподавател във ВСУ „Любен Ка-

равелов” и хоноруван преподавател към факултет 

„Пожарна безопасност и защита на населението” 

в Академия на МВР, София. 

Снимка авторът
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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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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: Извършване на строително-монтажни работи за 
обект: „Рехабилитация на част от водопроводната мрежа на с. Спасово, 
с. Кардам и с. Люляково, Община Генерал Тошево“

Наименование: Изпълнение на строителни и монтажни работи 
по проект: „Изграждане на Водопроводна мрежа на с. Пънчево, Община 
Средец”

Наименование: Реконструкция и рехабилитация на Централен 
градски площад „Девети септември“, гр. Етрополе – II-ри етап“

Наименование: Ремонт на улици в село Чавдар, Община Чавдар

Наименование: Рекултивация на общинско сметоразтоварище, 
находящо се в м. Дакиница, с. Хераково, Община Божурище

Наименование: Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и 
авторски надзор на обект: Допълнително водоснабдяване на с. Крепост 
и промишлена зона в местността Кара дере, Община Димитровград

Наименование: Текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръ-
женията за улично осветление на територията на Община Севлиево

Наименование: Изпълнение на строителство за изграждане на 
нова детска градина по проект „Образователна инфраструктура - из-
граждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив”

Наименование: Изграждане на велоалея от СО „Чолакова чешма” 
до кк „Слънчев бряг-запад”, Община Несебър

Наименование:  СМР по изграждане на улично осветление на ве-
лоалея от СО „Чолакова чешма“ до кк „Слънчев бряг” по път BGS 1121 /i-9 
Обзор – Несебър/ - Кошарица, Общ. Несебър

Наименование:  Рехабилитация на транспортен мост над р. Осъм, 
гр. Ловеч, ул. „Мостова”, между ул. „Търговска” №8 и ул. „Васил Левски” 
№33-35

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 Генерал Тошево
Oсн. предмет: 45232151
Прогнозна стойност: 3 961 935.04 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 18
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 15/03/2019    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: комисията разглеж-
да офертите в сградата на Община Генерал 
Тошево с Адрес: гр. Генерал Тошево, Община 
Генерал Тошево, област Добрич, ул. „Васил 

Априлов“ №5
Дата: 18/03/2019   Местно време: 10:00 
За контакти: Деян Димитров, инж. Стани-
мира Лищева
Факс: +359 57312505
Адрес: ул. „Васил Априлов“ №5
Адрес на възложителя: www.toshevo.org
Телефон: +359 57312020
E-mail: mail@toshevo.org
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=894030&mode=view

Възложител: Община Средец
Oсн. предмет: 45231300
Прогнозна стойност: 2 409 053.06 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 36
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 14/03/2019  Местно време: 17:00  
Отваряне на офертите: Общ. Средец, гр. 
Средец

Дата: 15/03/2019    Местно време: 13:30 
За контакти: адв. Ирина Камбурова
Факс: +359 55517725
Адрес на възложителя: www.sredets.bg
Телефон: +359 55516996
E-mail: inf0@sredets.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=894290&mode=view

Възложител: Община Пловдив
Oсн. предмет: 45214100
Прогнозна стойност: 1 753 864.85 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 12
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 08/04/2019    Местно време: 
17:15 
Отваряне на офертите: гр. Пловдив 4000, 
пл. „Стефан Стамболов“ №1 - администра-

тивната сграда на Община Пловдив
Дата: 09/04/2019    Местно време: 14:00 
За контакти: Аделина Хасова
Факс: +359 32660571
Адрес: пл. „Стефан Стамболов“ №1
Адрес на възложителя: http://www.plovdiv.bg
Телефон: +359 32656752
E-mail: zop@plovdiv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=894496&mode=view

Възложител: Община Несебър
Oсн. предмет: 45233162
Прогнозна стойност: 800 000.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 24
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 12/03/2019    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. Несебър, ул. 
„Еделвайс“ №10, Заседателна зала

Дата: 13/03/2019    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=893944&mode=view

Възложител: Община Несебър
Oсн. предмет: 31527200
Прогнозна стойност: 600 000.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 24
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 12/03/2019    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. Несебър, ул. 
„Еделвайс“ №10, заседателна зала

Дата: 13/03/2019    Местно време: 11:00 
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=894023&mode=view

Възложител: Община Ловеч
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 595 181.93 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 90
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 20/03/2019    Местно време: 
17:30 
Отваряне на офертите: гр. Ловеч, ул. „Тър-
говска“ №22, сградата на Общинска админи-
страция

Дата: 21/03/2019    Местно време: 10:00 
За контакти: Найден Вълчев
Факс: +359 688280
Адрес: ул. „Търговска“ №22
Адрес на възложителя: 
Телефон: +359 688242
E-mail: lovechrsk@gmail.com

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=893779&mode=view

Възложител: Община Етрополе
Oсн. предмет: 45112710
Прогнозна стойност: 573 319.07 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 5
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 14/03/2019    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: в сградата на Об-
щинска администрация - Етрополе, на Адрес: 
гр. Етрополе, пл. „Девети септември” №1, 
зала №312

Дата: 15/03/2019    Местно време: 10:00 
За контакти: инж. Стефан Борисов - зам.-
кмет
Факс: +359 72065011
Адрес: пл. „Девети септември“ №1
Адрес на възложителя: http://www.etropolebg.
com/
Телефон: +359 72068204
E-mail: obstina@etropolebg.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=894452&mode=view

Възложител: Община Чавдар
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 570 000.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 150
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 13/03/2019   Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: заседателната 
зала на Община Чавдар на Адрес: с. Чавдар 
2084, ул. „Христо Ботев” 9

Дата: 14/03/2019    Местно време: 14:00 
За контакти: Григор Даулов - директор на 
дирекция ТУР
Факс: +359 71892696
Адрес:  ул. „Христо Ботев“ №9
Адрес на възложителя: http://.chavdar.eu
Телефон: +359 71892261
E-mail: obchavdar@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=894639&mode=view

Възложител: Община Божурище
Oсн. предмет: 45112350
Прогнозна стойност: 521 584.95 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 42
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 14/03/2019    Местно време: 
17:30 
Отваряне на офертите: сградата на об-
щинска администрация - гр. Божурище, бул. 

„Европа“ №85
Дата: 15/03/2019    Местно време: 10:00 
За контакти: Соня Георгиева Вълчева
Факс: +359 29933104
Адрес: Бул. „Европа“№85
Адрес на възложителя: www.bozhurishte.bg
Телефон: +359 29932913
E-mail: bojurob@mail.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=893914&mode=view

Възложител: Община Димитровград
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 478 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 13/03/2019    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: административна 
сграда на Община Димитровград с Адрес: 
град Димитровград, бул. „Г. С. Раковски” №15, 

заседателна зала - 2-ри етаж
Дата: 14/03/2019    Местно време: 10:30 
За контакти: Стефка Римпопова; инж. 
Клавдия Тончева
Факс: +359 39166996
Адрес: бул. „Г. С. Раковски“ №15
Адрес на възложителя: www.dimitrovgrad.bg
Телефон: +359 39168237/+359 39168266
E-mail: zop@dimitrovgrad.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=894114&mode=view

Възложител: Община Севлиево
Oсн. предмет: 45315100
Прогнозна стойност: 300 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 24
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 14/03/2019    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: зала 202 в админи-
стративната сграда на Община Севлиево, 
град Севлиево, пл. „Свобода” №1
Дата: 15/03/2019    Местно време: 09:30
За контакти: инж. М. Митев
Факс: +359 32773
Адрес: пл. „Свобода“ №1
Адрес на възложителя: www.sevlievo.bg
Телефон: +359 675396141

E-mail: sevlievo@sevlievo.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=894542&mode=view
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Или как столът може да се сглоби като пъзел и да влезе в галерия или дворец

Елица Илчева

Естествени матери-
али, минимализъм, ино-
вации, флет-пак. Всич-
ки тези елементи от 
последните тенденции в 
мебелния дизайн се съче-
тават в произведенията 
на един млад българин, 
когото открихме първо в 
световните медии. Име-
то на Константни Ачков 
ни изскочи в каталога на 
европейската изложба 
Dеsign.ve, съпътстваща 
Архитектурното биенале 
във Венеция и подредена в 
двореца Morosini Gatterburg 
в средата на 2018 г. Не-
говите минималистич-
ни масички и столове с 
нестандартни форми и 
странни сглобки, оказа 
се, прилягат перфектно 
на царствената обста-
новка там. И се приемат 
отлично в компанията 
на творби на легендарни 
дизайнери като Алберто 
Меда, Лука Никето, сту-
дио „Кампана“, Мартино 
Гампер и много други. 

Леки и нестандарт-
ни като визия, усещане 
и начин на изграждане, 
мебелите на Ачков пред-
ставляват минимализмa 
в абсолютния му вид. Про-
извежда ги под собствен 
бранд, който е нарекъл 
LOCK FURNITURE, и покри-
ва богато разнообразие 
от артикули – от аксесо-
ари за дома и офиса през 
столове и етажерки до 
осветителни тела. Това, 
което ги отличава от 
всички останали, е него-
вият радикален подход към 
формоизграждането и съ-
единяването на отделни-
те части със системата 
флет-пак, която предста-
влява самозаключващи се 
елементи и пъзел сглобки. 
За тях и за тенденциите 
в дизайна у нас и по све-
та разговаряхме с Ачков в 
центъра на София.

Г-н Ачков, как един 

млад българин си пробива 

път в толкова престиж-

но събитие за дизайн в 

световен мащаб?

Не съм ги търсил, пока-
ниха ме. Това беше второ-
то ми участие на Dеsign.
ve., като имах такова и в 
пилотното издание през 
2016 г. Амбициозната идея 
на организаторите е да 
свържат Венецианското 
бианале с изложбата като 
логическо продължение, 
използвайки едни и същи 
теми, които са зададени 
от кураторите на архите-
ктурното събитие. И две-
те се откриват с разлика 
от един ден и се стремят 
да привлекат сходна пуб-
лика от архитекти, дизай-
нери, журналисти през вся-

какъв тип ентусиасти до 
обикновени туристи. През 
2018 г. ме бяха включили 
в основната тематична 
групова изложба, която 
мина под надслов „Дизайн, 
след Дарвин. Адаптиран 
към Адаптивност“. 

Някъде прочетох, че 

Вашите мебели са произ-

ведения на инженерното 

изкуство, така ли е?

Има много инженер-
ство в тях. Всичките ми 
продукти са резултат от 

дългогодишен процес на 
разработка и прототипи-
ране. Аз съм от онези 10% 
немързеливи български 
дизайнери, които вярват, 
че само с 3D не става, а 
е нужен физически модел, 
защото мащабът дава 
визия за пропуските. Ос-
вен това съм в ситуаци-
ята да съм и дизайнер, и 
производител. След като 
съм проектирал предме-
та (всъщност вече имам 
толкова много модели, че 
се улавям как несъзнател-
но започвам да ги повта-
рям), на парче високока-
чествен буков шперплат 
се нанасят елементите и 
почти без никаква загуба 
на материал се изрязват с 
лазер. После се шлифоват 
и обработват ръчно. Про-

дават се в плоски опаковки 
с инструкции за събиране, 
което на всичко отгоре не 
отнема повече от 10 мин. 
При сглобките няма нищо 
хибридно, те са на самия 
елемент. 

Защо избрахте да пра-

вите точно такъв тип 

маси и столове?

В България, като ка-
жеш, че нещо се сглобя-
ва, асоциацията е ниско 
качество, но това съвсем 
не е така в световен ма-

щаб, а предимствата са 
огромни. Крайната цена 
за клиента е много раз-
лична, защото пратките 
се таксуват на килограм, 
но и на обем. Гръмоглас-
но е, но смятам, че много 
малко от мебелите, които 
се предлагат по света, са 
истински флет-пак. 

А може ли мебели без 

лепило и болтове да пре-

тендират за висок клас? 

Фамилия Corner, коя-
то последно представих 
във Венеция, е първата 
ми стъпка към това. Там 
показах и новата сглоб-
ка, която бях приложил. Тя 
е част от един осмислен 
минимализъм с по-чисто 
скулптурно формообра-
зуване. И позволява да 

се внесе втори различен 
материал. Освен това 
от самото начало си бях 
поставил като задача да 
вкарам технически камък, 
който стои много добре и 
наистина дава усещане за 
по-висок клас. 

Защо шперплат?

Този материал е много 
подценяван у нас и дори 
си мисля, че затова кли-
ентите ми са основно от 
чужбина – Белгия, Герма-
ния, Италия... А всъщност 
това е първият компози-
тен материал. При него 
жилките се лепят под 90 
градуса, което го прави 
изключително здрав. Из-
мислен е преди два века 
в САЩ, като идеята идва 
от древните египтяни. 

Дори и в момента в най-
авангардни индустрии 
като яхтостроенето не 
могат да го заменят с 
друг. Англичаните имат 
цял самолет от шперплат. 
Всъщност Втората све-
товна война го прави зна-
чим. След нея вече започва 
производството на сто-
лове с извити елементи и 
др. Лично за мен той е не-
заменим. Опитвал съм се 
да го заместя, за да имам 
свободата на други ма-
териали, но не става. Но 
пък от друга страна така 
имам принос и за зелената 
икономика, тъй като рабо-
тя почти без отпадък. 

Как това, което пра-

вите, се вписва в по-

следните тенденции на 

съвременния продуктов 

дизайн?

В момента в свето-
вен мащаб дизайнът пре-
обръща всичко,  което 
се е случвало. В Европа 
категорично се отхвър-
ля масовостта, дори и в 
ниската гама продукти, 
а отделно от това се вър-
ви към висок клас. Избяг-
ва се и ергономията и се 
гледа само естетиката, а 
минимализмът се свежда 
до това, че акцентът е 
върху мебелите, които се 
възприемат като скулп-
турни елементи. Предла-
гат се странни решения, 
а сглобките определено не 
се крият и се превръщат в 
акцент на произведението 
на изкуството. 

Смути ме това, че 

удобството не е водещо, 

така ли е наистина?

Балансът е в това да-
дена мебел да има и емо-
ция, да грабне. Например 
известният Том Диксън, 
който също е скулптор, из-
грява с един плетен стол, 
който изобщо не е удобен, 
но е пластика, произведе-
ние на изкуството. Ако 
комфортът е най-важен, 
то тогава два-три сто-
ла от 50-те години са го 
създали и трябва само те 
да се предлагат. Това, кое-
то ме вдъхновява в моите 
неща, е, че ги възприемам 
като пластики, които сла-
гаш в пространството и 
които водят интериора.

Да Ви върна към тен-

денциите...

Може би ще Ви се сто-
ри интересно това, че 
Миланското изложение 
(наред с подобни гранди-
озни събития) излиза от 
мода. Толкова голямо е, че 
там късметът да Ви забе-
лежат, ако сте дизайнер, 
е минимален. Ако пък сте 
богат клиент, не бихте 
тръгнал да обикаляте 
огромните затворени по-
мещения. Затова подобни 
събития се изнасят към 
интересни пространства 
като дворците, където 
мебелите по различен на-
чин говорят за себе си. 

Схемата с големите 
изложения все по-малко 
работи и защото фирми-
те вече не могат да за-
държат продуктите си с 
месеци, за да ги покажат, 
много по-изгодно е неща-
та да се вадят през ця-
лата година. Не върви и 
това да се предлагат про-
тотипи и после да се чака 
да се произведат. Сега 
първо произвеждаш, после 
разчиташ да имаш успех. 

В последните години 

ми прави впечатление, 

че галериите в Европа 

също доста активно 

предлагат и дизайнерски 

мебели, това също ли е 

тенденция?

Наистина на Запад 
продуктовият дизайн е в 
галериите и даже много 
от тях направо са се от-
казали от традиционното 
изкуство, от което се пе-
чели много по-малко. Има и 
по-специализирани, които 
са само за предмети за 
бита, наречени скулптури 
с функция. Да, дизайнът се 
променя към пластиката и 
към скулптурата и аз съм 
много щастлив, защото 
съм скулптор. И това, кое-
то ме води в работата ми, 
е да правя неща, които са 
акцент в пространства-
та, които имат добавена 
стойност към функцията 
им на мебели. 

Константин Ачков е роден в София през 1973 г., магистър  „Скулптура“ в Националната 

художествена академия

Фамилията мебели Corner представлява пъзел 

формообразуване, базирано на правия ъгъл

Маса „Стак“

Столът Electron печели 

трето място в секцията 

„Мебели“ на престижните 

международни награди за 

дизайн A’Awards 2016 г. 
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Инсталирани са над 780 осветителни тела
Страницата 
подготви 
Емил Христов

Базиликата „Свети 
Петър“ във Ватикана офи-
циално откри новите си 
осветителни тела, които 
оживиха една от най-голе-
мите и най-важни католи-
чески църкви в света. Това 
беше кулминацията на поч-
ти осемгодишен проект 
на германска фирма, която 
инсталира светодиоди в 
Сикстинската капела и в 
стаите на Рафаел и Сала 
Регия в музеите на Вати-

кана. 
От Ватикана съобща-

ват, че до този момент це-
ната на осветяването на 
масивната базилика, която 
съдържа най-голямата мо-
зайка в света, е била тол-
кова висока, че на служите-
лите не било разрешено да 
включат всички светлини 
по едно и също време. 

„Разкрихме произве-
дения, които почти не се 
виждаха досега“, е споде-
лил д-р Торстен Мюлер, ръ-
ководител на начинанието. 

С подобрената схема 
за осветление посетите-

лите могат да се възхи-
щават на невероятните 
стенописи на Микелан-
джело, Ботичели, Перуджи-
но, Пинтуриккио и други 
класически майстори и да 
се насладят на сложните 
стенописи и таваните в 
четирите стаи на Рафа-
ело, които изобразяват 
сцени от историята и ре-
лигията. А в базиликата 
„Свети Петър“, през която 
минават близо 27 000 души 
на ден, светлината, излъч-
вана от 780 осветителни 
тела, сега сияе равномер-
но навсякъде.

Компаниите Shell и Innogy се 
обединиха със Stiesdal Offshore 
Technologies, за да инвестират в де-
монстрационен проект за плаващи 
вятърни турбини на стойност 18 
млн. евро. Трите фирми дадоха ход 
на проекта за плаващи вятърное-
нергийни системи TetraSpar, който 
ще се реализира край норвежкото 
крайбрежие.

Планът е да се създаде фунда-
мент за турбини с модулна струк-
тура, която да бъде изградена от 
тръбна стомана. От Shell заявиха, 

че конструкциите могат да бъдат 
сглобявани на земята, а след това 
преместени и фиксирани в морето, 

като се очаква по този начин да се 
осигурят значителни икономии в 
сравнение с настоящите проекти 
за плаващи турбини. Очаква се съ-
щинското изграждане да започне в 
началото на 2020 г. 

Плаващите турбини се разглеж-
дат като една от най-перспектив-
ните области на развитие в цяла-
та ВЕИ индустрия. Изследванията 
сочат, че този вид съоръжения не 
само не вредят на околната среда, 
но дори подпомагат морските еко-
системи. 

N i s s a n  п р е д с т ави 
концептуален ван, кой-
то може да служи като 
мобилна работилница за 
дърводелци и занаятчии. 
Иновативното возило 
Nissan NV300 ще разпо-
лага и с водоустойчив 
захранващ блок за зареж-
дане на батерии. Превоз-
ното средство е създа-
дено в сътрудничество 
с базираното в Обеди-
неното кралство студио 
Hardie.

Ванът разполага с 
множество вградени ку-
тии за съхранение, сгъ-
ваема работна маса със 
стенна лампа и специално 

проектирано помещение 
за кабели. В друго отде-
ление се намира и пълен 
набор от инструменти. 
Те се захранват с Energy 
Roam батерия - безшумна, 
устойчива на атмосфер-
ни влияния с капацитет 
от 700 вата в час, който 
може да осигури макси-
мална мощност от един 
киловат. Товарното прос-
транство на автомобила 
включва вграден компю-
тър с тъчскрийн, въртя-
щи се седалки на релси на 
пода и LED осветление в 
тавана. 

„Проектът ни е един-
ственият такъв в целия 

свят. Вярваме, че той 
ще е от голяма полза за 
строителните работни-
ци“, споделят от Nissan. 
Основната структура на 
превозното средство е 
от бреза, като за стени 

е използван шперплат. 
Очаква се ванът да 

започне да се произвежда 
масово в средата на годи-
ната. Nissan NV300 ще се 
предлага в различни дъл-
жини и височини. 

Специалистите на 
Rolls-Royce ще създадат 
електрически самолет, 
който ще може да развие 
скорост от над 480 км в 
час. Сглобяването му се 
осъществява в рамките 
на инициативата ACCEL, 
която е частично финан-
сирана от правителство-
то на Великобритания. 

През последните го-
ди н и  ра з ви т ието  н а 
електрическата авиация 
доведе до появата на се-
рийни превозни средства 
като Sun Flyer и създава-
нето на експериментални 
самолети, които често 
чупят различни рекорди. 
Една от тези машини е 
Extra 330LE, построена 
от Siemens на базата на 
конвенционален турбови-
тлов акробатичен аеро-
план. Този електрически 
самолет с максимално 
тегло на излитане до 

1000 кг успя през 2016 г. 
да се изкачи на 3000 м, а 
през пролетта на 2017 г. 
ускори до 337,5 км в час.

По  инициатива  на 
ACCEL инженерите от 
Rolls-Royce, YASA, Electroight 
и Института за аерокосми-
чески изследвания ще съз-
дадат едноместен елек-
трически самолет, който 
ще постави нов рекорд за 
скорост. Ще се използва ба-
терия с активно охлаждане, 
която според разработчи-

ците ще има най-висока 
енергийна плътност в елек-
троавиацията. Батерията 
може да произвежда до 750 
киловата, а витлото ще 
бъде задействано от три 
леки електрически мотора 
750R, произведени от YASA. 
Предполага се, че аеропла-
нът ще направи първия по-
лет през 2020 г. и тогава 
той ще може да достигне 
скорост от над 480 км в 
час. С едно зареждане на 
батерията ще може да пре-

лети от Лондон до Париж. 
Друг добре известен 

експериментален елек-
трически самолет е Solar 
Impulse 2, който направи 
околосветски полет през 
2016 г. Пилотите Андре 
Борсберг и Бертран Пи-
кард прелетяха 40 хил. км 
вместо  планираните 
35 000 и се върнаха в Абу 
Даби година, пет месеца 
и седемнадесет дни след 
официалния старт на 
маршрута (по план той 
трябваше да трае 5 месе-
ца). Миналата есен стана 
известно, че Великобри-
тания ще разработи пър-
вия в света състезателен 
електрически самолет. 
Нотингамският универ-
ситет и стартиращата 
компания Air Race подпи-
саха споразумение за съв-
местно разработване на 
машината, която ще се 
появи през 2020 г.

В Шанхай бе открит 
най-дългият в света бето-
нен пешеходен мост, който 
е отпечатан с 3D техно-
логия. Той е построен от 
експерти на университета 
по архитектура в Пекин. 
Мостът в квартал Баошан 
е проектиран от проф. Су Вей Гу и е изграден от 44 бе-
тонни компонента, които са направени с 3D технология. 
Неговата дължина е 26,3 м, а широчината му е 3,6 м. 

Бетонните компоненти са били отпечатани за 450 
часа. 3D технологията е спестила 33% от разходите 
в сравнение с традиционния производствен процес. За 
разлика от стандартните мостове този не е стома-
нобетонен, но въпреки това материалите издържат на 
слънце и дъжд достатъчно дълго, за да отговарят на 
националните стандарти за строителство. 

Изоставен терен в Сидни ще се превърне в нова под-
земна библиотека с площад отгоре. Поразителната идея 
не само съживява една от най-старите индустриални зони 
на града, но е и блестящ пример за устойчивост. Обек-
тът, наречен Green Square Library, е проектиран от Stewart 
Hollenstein в сътрудничество със Stewart Architecture.

Създадено като централно място на нарастващия 
квартал, пространството ще привлича погледа със свои-
те геометрични форми и павилиони, които ще са на площ 
от 8000 кв. м. Стъклена будка с триъгълна форма ще 
маркира входа на подземната библиотека от 3000 кв. м. 
Енергийната ефективност е вплетена в дизайна чрез мно-
гобройните прозорци.

Озеленяването на площада е предназначено за управле-
ние на оттока на дъждовна вода и за повторната й употре-
ба в библиотеката. Също така в проекта е предвидено да 
има и шестетажна остъклена постройка, която включва 
читалня, компютърна зала, театър, зала за музика и об-
ществено пространство. На другия край на площада ще се 
намира открит амфитеатър. В подземието библиотеката 
ще разполага с градина с детски кът и място за четене. 

Тъй като обектът се намира на бившето блато, зона-
та е с постоянна водна маса над нивото на изкопа. Поради 
тази причина библиотеката ще разполага с хидроизола-
ция с четири нива на защита. Дневната светлина също 
ще достига до всички нива на сградата благодарение на 
защитените от атмосферни влияния прозорци, които са 
проектирани да се движат. През нощта капандурите ще 
са осветени, за да предизвикват визуален интерес и да 
помагат за безопасността. Намалената консумация на 
енергия ще се постига и с интегрираната система за 
вентилация, която ще осигурява подобрено качество на 
въздуха в помещенията и по-голяма ефективност на ох-
лаждане. 
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ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

„Набуко“ от Джузепе 
Верди - най-новата супер-
продукция на Русенската 
опера, ще бъде предста-
вена на голямата сцена 
в Зала 1 НДК на 29 март. 
Внушителната постанов-
ка ще пренесе публиката 
в далечните времена на 
древна Юдея и Вавилон. 
На сцената ще се изявят 
над 150 артисти: войни-
ци, офицери, жреци и т.н. 
Властните и неудържими 
в силата си вавилонски 
завоеватели изпълват 
продукцията с неустоима 
енергия и блясък. Трагич-
ните образи на поробе-
ните юдеи затрогват до 
сълзи с неописуемо въл-
нение, особено при един 
от знаковите музикални 
моменти – Хорът на евре-
ите, безжалостно прого-
нени в пустинята от на-
стъпващата безпощадна 
асиро-вавилонска армия. 
Va pensiero добива такава 
популярност, че се превръ-
ща във втори национален 
химн на Италия. Неизбро-
имата тълпа, събрала се 
на погребението на Джу-
зепе Верди на 27 януари 
1901 г., изпраща тленните 

му останки именно с този 
музикален шедьовър.

Богатите и пищни кос-
тюми, ефектите на худо-
жественото осветление, 
фантастичната сцено-
графия и въздействащите 
мизансцени на художника 
и режисьор на постанов-
ката Марио де Карло до-
пълват в най-изящни и 
запомнящи се детайли по-
разяващата картина, коя-
то рисува Джузепе Верди.

В ролята на Измаел ще 
може да видите Марио Ма-
ланини - звезда в афишите 
на най-престижните све-
товни оперни сцени - „Ла 
Скала“, „Арена ди Верона“, 
„Дойче Опер“, „Ковънт 

Гардън“ ,  „Щатсопера“ , 
оперните театри на Мад-
рид, Барселона и Лисабон, 
където под палката на 
най-големите световни 
диригенти си партнира с 
оперни величия като Ре-
ната Скотто, Монсерат 
Кабайе, Катя Ричарели, 
Шърли Верет, Мария Киа-
ра, Райна Кабаиванска, Ева 
Мартон, Гена Димитрова, 
Мирела Френи и много 
други.

В ролята на Набуко пък 
е Кирил Манолов, който е 
поредният български та-
лант, намерил място на 
световната оперна сцена. 

Р е п е р т о а р ъ т  м у 
включва ролите на Симоне 

Боканегра („Симоне Бока-
негра”), Амонасро („Аида”), 
Марчело („Бохеми”), Енри-
ко („Лучия ди Ламермур”), 
Жермон („Травиата”), Рена-
то („Бал с маски”), Фигаро 
(„Севилският бръснар”), 
Дандини („Пепеляшка”) и 
много други, а италиански-
те критици го обявяват 
за най-добрия Фалстаф 
(„Фалстаф”) в света. През 
новия сезон Манолов ще 
пее в триптиха на Пучини 
в Римската опера.

Билетите за „Набуко“ в 
Зала 1 на НДК са на цени 
между 25 и 50 лв. и могат 
да бъдат намерени в раз-
пространителската мре-
жа на Eventim. 

След хитовата поредица „Метро“, историче-
ското фентъзи „Здрач”, антиутопията „Бъдеще” 
и фантастично-хумористичните „Разкази за Ро-
дината” един от най-провокативните и влиятел-
ни съвременни писатели Дмитрий Глуховски прави 
рязък завой с впечатляващ психотрилър и крими-
нална драма.

„Текст” пренася читателя в един плашещо ре-
алистичен свят, в който хората са погълнати от 
големия град, а телефоните ги превръщат в роби. 
Иля се връща в Москва след излежана седемго-
дишна присъда, но Москва, в която са го пуснали, 
не прилича на онази, от която са го прибрали… 
Навремето е имал всичко – семейство, любима, 
бъдеще. Но в една бурна нощ чужда прищявка му 
отнема всичко в миг. И твърде много време е 
трябвало да страда, да търпи, да оцелява. Дър-
жала го е майчината обич, мечтата да си върне 
своето момиче, както и да поиска сметка на онзи, 
натопил го с лека ръка: младши лейтенант от Фе-
дералната служба за контрол на наркотиците Пе-
тър Юриевич Хазин, който за седем години се е 
издигнал във властовата йерархия.

Но в рамките на броени дни светът се срива 
върху Иля. Майка му не го е дочакала, срещата с 
Хазин прераства в кървава саморазправа, не раз-
полага с никакви пари и бъдещето изглежда по-
мрачно отвсякога. Сега Иля има само един чужд 
телефон – този на Петър, в който се съхранява 
цял живот – снимки, клипове, дълги разговори, раж-
дането и разпадът на една любов, историята на 
предателство и жестока семейна вендета. Дали 
пък да не си присвои този живот? Никога не е било 
по-лесно да бъдеш някой друг. Но и цената никога 
не е била по-висока. Наказанието идва преди прес-
тъплението – а после е време за отмъщението...

Между редовете на романа Дмитрий Глуховски 
прави дисекция на съвременното руско общество 
на границата между глобалния свят и сянката на 
тоталитаризма. В прегръдката на големия град 
никой не остава незабелязан. А едно кратко съоб-
щение може да промени живота ти за секунди…

На сцената в Зала 1 ще вземат участие над 150 артисти

Изложбата „Море“ на Гроника 
Кавафян беше открита официално 
в столичната галерия „Арт Център 
12“. Както става ясно от заглавие-
то, родената във Варна художничка 
черпи вдъхновение за шестата си 
експозиция от морето.

Гроника Кавафян работи и тво-
ри в различни сфери на изкуството. 
Тя търси спокойното равновесие на 
композицията с деликатни цветни 
петна и акценти. Вече повече от 
5 години се изразява чрез рисува-
не, декориране и трансформиране 
на пространства. Създава своите 

картини с голямо търпение и пре-
цизност, използвайки любимите си 
маслени бои. Основната идея на 
нейното творчество е да изобра-
зи и да даде форма на идеалното 
първоначално чувство за човешко-
то съществуване - щастие, любов 
и осъзнаване.

Гроника споделя, че само ако е 
преживяла всичко емоционално и 
лично, тогава може да го изрази 
върху платното. Песъчинки щас-
тие сред прилива на забързаните 
ни дни – това е есенцията на из-
ложбата „Море”.

Френската режисьорка 
Клер Дени никога не се е 
ограничавала в определен 
жанр. Правила е любовни 
истории, криминалета, 
дори и филми на ужасите. 
Киното й е фокусирано 
върху достоверността 
на човешкото поведение 
независимо от средата. 
Затова не е толкова изне-
надващо, че действието в 
новия й филм „Живот нави-
соко“ се развива в Космо-
са. Всъщност проектът е 
в главата й още от 2002 г. 
и след различни перипетии 
тя вече е мислила, че ще 
се наложи да го изоста-

ви поради финансови за-
труднения. Любопитно е, 
че това е първият англо-
езичен филм в кариерата 
й. „Не можех да си пред-
ставя хора в Космоса, кои-
то говорят на френски – 
трябваше да бъде или на 
английски, или на руски“, 
казва Дени. 

Дестинацията е чер-
на дупка, която е доста-
тъчно близо до Земята. 
Екипажът на космическия 
кораб е събрал опасни за-
творници – все хора, кои-
то нямат какво да губят. 
В началото Монти е един-
ственият буден персонаж, 

опитващ се да опази живи 
останалите, докато кора-
бът се носи из Космоса. 
Но Монти се грижи и за 
малката си дъщеричка, 
родена на борда. И това 
е само първият сигнал за 
задаващия се хаос. Скоро 
се събуждат и останали-
те членове и конфликтите 
започват…

Клер Дени отвежда 
собственото си изслед-
ване на Космоса до виси-
ни, които на моменти на-
помнят подхода към жанра 
на Кубрик и Тарковски. За 
нея филмът не е толкова 
сай-фай, ами по-скоро е 

за нежността в Космоса. 
„Той е за доверието, пре-
даността и искреност-
та. Знам, че лентите ми 
понякога са брутални и 
изпълнени с насилие, но за 
мен „Живот нависоко“ е 

може би най-стоплящият 
сърцето проект, който 
съм правила някога. Той е 
за връзката между баща и 
неговата дъщеря на един 
космически кораб. За мен 
е важно да покажа как се 

чувстват хората, дори ко-
гато се държат брутално. 
Същевременно филмът е и 
за отчаянието и човешка-
та нежност… за любовта 
въпреки всичко“, споделя 
Клер Дени.
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Светослав Загорски

Южна Америка е из-
вестна с красивите си 
пристанищни градове на 
брега на Тихия океан. В 
Чили това е Валпараисо 
- романтично място с бо-
гата култура, разположено 
на десетина хълма. Нари-
чат го Перлата на Пасифи-
ка. В буквален превод име-
то му означава „райската 
долина“. Днес Валпараисо 
продължава да е едно от 
най-важните чилийски 
пристанища. Смята се, че 
градът е сред най-инте-
ресните в Южна Америка. 
През 2003 г. историческа-
та му част е обявена за 
паметник на световното 

културно наследство от 
ЮНЕСКО. 

През 1536 г. испанците 
пристигат в рибарското 
селище на индианците чан-
гос с експедиция, изпрате-
на от Диего де Алмагро, 
смятан за европейския 
откривател на Чили. Кора-
бът „Сантиагило” бил под 
разпореждане на капитан 
Хуан де Сааведра, който 
кръстил пристанището на 
родния си град в Испания - 
Валпараисо де Ариба. 

Валпараисо бил важно 
място по време на Злат-
ната треска в средата на 
XVII век. Търсачи на Новия 
свят се стичали от Ве-

ликобритания, Германия, 
Франция, Швейцария и 
Италия. През втората по-
ловина на XIX век той е иг-
рал важна геополитическа 
роля, като е бил основна 
спирка за дългите плава-
ния от Тихия до Атланти-
ческия океан през Магела-
новия проток. Отварянето 
на Панамския канал значи-
телно намалило трафика 
през Валпараисо. 

Градът представлява 
оживена плетеница от за-
дръстени от трафик улици 
с наредени по тях безброй 
магазини, офиси и рушащи 
се складове, опасали доко-
вете на пристанището. 

Няколко стръмни булевар-
да извеждат нагоре по 
хълмовете, но повечето 
жители слизат и се кач-
ват посредством 

петнадесетте градски 

„асансьора”. 

Това са старовремски 
зъбчати фуникулери, кои-
то бавно отвеждат наго-
ре към места с прекрасни 
изгледи. Построени меж-
ду 1883 и 1916 г., тези 
съоръжения представля-
ват важна транспортна 
връзка между долния град 
и жилищните райони по 
хълмовете. До началната 
станция на един от най-
известните „асансьори“, 

намиращ се на хълма на 
Артилерията, се стига по 
издълбан в земята тунел 

и оттам се издига 80 м 
вертикално нагоре по 
дървена кула до специален 
балкон. 

Безспорно Валпараисо 
е изтъкан от романти-
ката на неговите стари 
рушащи се сгради и краси-
вото му местоположение. 
Но една от най-големите 
му забележителности е 
изцяло запазената къща на 
чилийския поет и Нобелов 
лауреат Пабло Неруда, кой-
то е живял тук. Любител 
на морето, Неруда купува 
постройката през 1938 г. 
Преустройва я да прили-
ча на кораб с дървен под. 
След време добавя кула без 
покрив и малко простран-
ство, покрито с дърво и 

цинк, за да чува капките 
дъжд. Всяка от стаите 
е съкровищница с морски 

предмети, събирани от цял 
свят. Има и голяма колек-
ция от книги. 

В красиво здание е 
поместен Музеят на из-
ящните изкуства. Това е 
дворецът Бабурица с пре-
красната си фасада в стил 
ар нуво. Мусео де история 
натурал пък се помещава 
във величествената сгра-
да, построена през 1881 г. 
Алеята „Пасео Аткинсън”, 
открива чудесни панорам-
ни гледки от височините 
на жилищния район „Кон-
сепсион”. Кварталът, с 
неговите наредени една 
до друга красиви къщи, с 
малки градини и двойни 
прозорци, напомня за няко-
гашните английски обита-
тели. 

Другите красиви мес-
та са кварталът „Мира-
дор дел Серо“, църквата 
„Матриц“, Музеят на мор-
ското дело. Морска храна 
предлагат почти всички 
ресторанти, а най-добри 
са тези на кея Муеле Прат. 
Но най-традиционното яс-
тие на Валпараисо е чори-
яна - пържени картофи, по-
крити със стек, лук и яйца. 

Край доковете на Муеле 

Прат 

се намира и Пазарът за 
произведения на художест-
вените занаяти. Тук е мяс-
тото, откъдето можете 
да се снабдите с бижу или 
фигурка от лапис лазули - 
онзи син полускъпоценен 
камък, който се намира 
само в Чили и Афганистан. 
По залез слънце от кея 
тръгват и разходките с 
кораб из залива.

Валпараисо е сцена на 
голям фестивал, посеща-
ван от стотици хиляди 
участници в последните 
три дни на годината. Връх-
ната му точка е шоуто от 
фойерверки „Нова Година 
на морето“. Това е най-го-
лямото новогодишно праз-
ненство в цяла Латинска 
Америка, привличащо мно-
го туристи, които изпъл-
ват крайбрежната ивица 
и хълмовете с изглед към 
залива.

Във Валпараисо са ос-
новани първата стокова 
борса на Латинска Амери-
ка и доброволческа пожар-
на команда. Тук се печата 
и най-старият вестник на 
испански език, който все 
още излиза (El Mercurio de 
Valparaíso). Градът е 

родно място на две знакови 

фигури,

белязали развитието 
на Чили - на социалиста 
Салвадор Алиенде и на ге-
нерал Аугусто Пиночет. 
Валпараисо е свързан и с 
България. На 13 февруари 
2000 г. тук се провежда 
приятелската футболна 
среща между Чили и Бъл-
гария, която губим с 3:2. В 
този мач първия си гол за 
националния отбор отбе-
лязва Димитър Бербатов.

 
Изглед към хълмовете на Валпараисо

Сградата на Парламента

Известният асансьор на Артилерията

Красивите цветни здания

Една от интересните сгради в центъра на града

Фасадата на Музея на 

изящните изкуства
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The indicative value of these public procurements is BGN 875 321 514 excluding VAT
In the offices of the Road In-

frastructure Agency, have been 
opened the bids for selection of a 
contractor for the design and con-
struction of nearly 24-kilometers 
section of the Struma Motorway 
from Kresna to Krupnik, which has 
been divided into two lots - 3.2.1 
and 3.2.2.

Lot 3.2.1 is with a length of 
13,2 km. It includes the road track 
in direction Kulata – Sofia, that will 
pass East from the Kresnensko de-
file (Kresna Gorge) along the new 
route. The plan is this project to 
be co-financed by the European 
Union Cohesion Fund and the na-

tional budget trough Operational 
Programme „Transport and Trans-
port Infrastructure 2014 - 2020“. 
The indicative value of the public 
procurement for Lot 3.2.1 is BGN 
444 796 305 excluding VAT.

Within this sect ion wi ll  be 
constructed 3 tunnels - „Simitli“ 
(211 m), „Rakitna“ (1135 m) and 
„Stara Kresna“ (1052 m). Equip-
ment of these facilities will include 
systems for fire-alarming, ventila-
tion, electric power supply, light-
ing, traffic management, etc. Ten 
viaducts will be built with a total 
length of 3,5 km, as well as three 
underpasses and overpasses. The 

access to the route will be provided 
through 3 road junctions - „Poleto“ 
at km. 379+470, which will provide 
the access in direction from Kulata, 
to the villages Brezhani and Poleto, 
as well as switching in the motor-
way in direction to Sofia; „Mechkul“ 
at km. 384+230, that will provide the 
access from direction Kulata to the 
villages Mechkul and Brezhani, as 
well as switching in the motorway in 
direction to Sofia; „Stara Kresna“ at 
km. 387+620, that will provide the 
access from direction Kulata to the 
villages Stara Kresna and Oshtava, 
as well as switching in the motor-
way in direction to Sofia.

GORA – a modern housing estate 
at the foot of the Vitosha Mountain

Bulgaria occupies one of the top 
positions in respect to projects 
under the Juncker plan

I am glad that we will realise such 
an interesting project

The main contractor is „Pipe System“ AD

The construction of the modern 
housing area Green Offices & Resi-
dential Area (GORA) commenced 
with the first sod and blessing by 
sprinkling with holy water. The in-
vestor of the complex is „BG REI“ 
EOOD, the designer - „Ivo Petrov - 
Architects“ OOD, and the main con-
tractor is „Pipe System“ AD.

GORA is located in the „Krastova 
Vada“ district in Sofia, adjoins the 
Lozenets Park, and has access from 
Filip Kutev street. As it is situated 
near to a metro stop, this makes it 
convenient and fast to reach. The 
future dwellers, at a walking dis-
tance, will have available, kindergar-
tens and schools, sports centers, a 
shopping complex, shops and even 
the Sofia Zoo.

The project is remarkable for 
its modern architecture and the fa-
cades are made with natural materi-
als of wood and stone. The dwellings 
offered are of different size – from 
120 square meters to 270 square 

meters surface, and are separated 
in several types – two-room, three-
room, ground-floor and maisonettes. 
On the top floor of the buildings will 
be offered spacious homes with 
large terraces and panoramic views 
of the Vitosha mountain. The private 
yards of the ground floor estates will 
be landscaped, with decking flooring 
and with mounted awnings.

For constructing GORA will be 
used materials and systems of the 
highest sort. The joinery will be alu-
minum with a wide opening of the 
windows in the living rooms, thus 
providing extra feeling of mountain's 
closeness. There are going to be in-
stalled external blinds as well. Each 
dwelling will have installed floor 
heating with an individual gas boiler. 
As a second option a VRV system 
will be built. The complex will have 
24-hour security, access control and 
video surveillance. GORA will also 
have a 10 000 square meter park 
with separated play grounds.

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

Ognyan Zlatev, Head of European Commission's 
Representation in Sofia:

I am glad that we will realise such a nice 
and interesting project. The architects of 
GORA have managed excellently indeed. The 
location predisposes to be with an unique 
view and near to the center of the capital. 
The complex will be surrounded from almost 
all its sides by park areas. The tasks of „Pipe 
System“ AD from now on will be to implement 
everything that is described in the design. I would like to specially thank 
to the investor „BG REI“ EOOD for giving us the opportunity to build this 
unique complex. I would wish we were alive and healthy and the con-
struction and installation works successfully to be accomplished.

Mr. Zlatev, how would you de-

scribe 2018 as for the European 

union (EU) and what are the les-

sons from it?

The year was extremely interest-
ing, dynamic and important. It has 
gone under the signs of several key 
events. For us, of course, the most 
important event was the first rotat-
ing Presidency of the Council of the 
EU. I can say that it was a kind of a 
mature-exam, which our country has 
successfully passed after the 11 
years of membership in the Union. 
The period was also marked by the 
negotiations for United Kingdom's 
Brexit.

One of the exceptional achieve-
ments that took place within our 
Presidency was the beginning of de-
nouement of the complicated casus 
with the name of the Republic of 
North Macedonia. You are aware 
that among our priorities had been 
exactly the European perspective of 
the Western Balkans. In any case, 
the singed between Skopje and Ath-

ens agreement was partly based on 
the good work done within the Bul-
garian Presidency.

What is your opinion about the 

Juncker plan? Should the financial 

instruments be promoted?

We should encourage different 
activities through the financial in-
struments. We have the extremely 
successful example of Juncker 
plan, that get beyond its initial goals. 
You know that when it was started, 
its task was to mobilise EUR 315 
Billion, while to date the amount is 
nearly EUR 400 Billion. Obviously, 
things are going well and it is not a 
matter of chance that its time scope 
was extended up to 2020, so I do 
hope that there are going to be even 
more Bulgarian projects, funded 
through it.

Our country's performance is 
very good one, especially in the 
part, related to the support for small 
and medium size enterprises, where 
Bulgaria indeed occupies one of the 

top places in respect to projects. 
Among some of the member states 
there is such attitude, because 
through such financial instruments 
a new type of culture and kind of 
thinking is being developed. This is 
particularly true for the new mem-
bers of the EU, among which we 
also are – not just to sit and rely on 
others, something to happen. When 
using the financial instruments, the 
creativity and productivity of your 
idea will actually make you com-
petitive, without limitation of areas 
where you could think of project 
to submit. The good thing about 
Juncker plan is that the assess-
ment is made on the basis of your 
project's innovativity, how different it 
is, and what added value it brings.

Vladimir Kehayov, Chairman of the BCC's Regional Office - Smolyan:

A lot of construction activities under projects, 

In 2018 many of the munici-
palities in the Smolyan region had 
allocated funds for renewal of the 
educational infrastructure, building 
children's playgrounds, renovation 
of pedestrian and park areas, devel-
opment of the urban environment, 
repair of street and road network, 
energy efficiency of buildings – both 
public property and private-owned.

One of the largest projects in 
our region was financed under the 
„Regions in growth 2014 – 2020“ 
Operational Programme (OPRG) 
and it amounts at BGN 6 598 
925,21. Within it was realised the 
modernisation of part of the edu-
cational infrastructure of Smolyan 
municipality. As per now continues 
construction of a multifunctional 
sports hall, situated next to one of 
the oldest schools in the town – the 
Specialised High School of Mathe-

matics and Natural Sciences „Vasil 
Levski“. The school yards of the 
Language high school „Ivan Vazov“ 
and of the „Otets Paisii“ secondary 
school had been renovated.

In the Banite municipality had 
been realised the project „Recon-

struction, park-development and 
improvement of the pedestrian area, 
squares and park areas“. In Borino, 
in Devin and in Dospat repairs had 
been carried out of the street net-
works. Zlatograd municipality had 
completed the renovation of num-
ber of multi-family housing and four 
public buildings. The roof and the 
sanitary facilities of the „Radost” 
kindergarten in the town had been 
repaired. The joinery of „Sv.sv. Kiril 
i Metodii” school in the village of 
Dolen had been replaced and the 
municipality infrastructure had been 
improved. Madan municipality had 
renovated the square and the com-
munity center in the municipality 
center. A new building of the school 
is under construction in the village 
of Kasaka, Dospat municipality.
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„Атлетико“ (Мадрид) 
даде сериозна заявка за 
продължаването си на-
пред в следващата фаза 
на Шампионската лига. 
Испанският тим постиг-
на паметна победа с 2:0 
над „Ювентус“ в първи 
1/8-финален сблъсък меж-
ду двата тима, игран на 
„Уанда Метрополитано”, 
и гледа уверено към ре-
ванша в Торино след две 
седмици.

След  равностойна 
първа част, в която так-
тическото надиграване 
надделя, „дюшекчиите” 
вдигнаха оборотите и 
превъзхождаха съперни-
ка си през второто полу-
време. В 53-тата минута 
гредата спаси „Ювентус“ 
от попадение, след като 
Гризман хитро прехвърли 
полския страж Шчесни. 
Вратарят все пак успя да 
играе с топката, която се 
отби в напречната греда.

В 72-рата минута се 
стигна до използване на 
ВАР. Влезлият като резер-
ва Алваро Мората успя да 
прати кълбото в мрежата 

след центриране на Фили-
пе Луис, но видео повто-
рението показа, че преди 
да нанесе удар, Мората е 
извършил нарушение сре-
щу Джорджо Киелини, и по-
падението бе отменено. В 
78-ата „Атлетико“ все пак 
стигна до гол, след като 
Хименес се оказа най-съ-
образителен при едно раз-
бъркване пред вратата на 
Шчесни. Преди да се раз-
пише, Хименес събори Ле-
онардо Бонучи, но до нова 
отмяна на гол чрез ВАР не 
се стигна. Пет минути 
по-късно „Атлетико“ успя 
да нанесе втори удар. Цен-
трирана в наказателното 
поле топка беше отбита 
от Марио Манджукич и 
попадна в Годин, който от 
малък ъгъл  я прати в мре-

жата.
„Ювентус“ можеше да 

върне един гол в 89-ата 
минута. Антоан Гризман 
извърши нарушение отля-
во на пеналта. Роналдо из-
пълни наказателния удар, 
като потърси Бернадески 
фронтално пред вратата. 
Атаката на италианеца 
се получи, но Облак спа-
си насочената точно под 
гредата топка. Секунди 
по-късно и пред самия Ро-
налдо се откри шанс, но 
португалецът не успя да 
вкара с глава от малък 
ъгъл. 

Така „Атлетико“ взе 
важна победа, без да до-
пусне гол у дома, и гледа 
уверено към реванша на 
„Ювентус Стейдиъм” след 
две седмици. 

Мартин Славчев

Министърът на младежта и спорта 
Красен Кралев е провел работна среща 
с кмета на Бургас Димитър Николов, на 
която е присъствал и главният архитект 
на общината Веселина Илиева. Димитър 
Николов е представил предложения за 
подходящи терени, на които би могло да 
се изгради футболен стадион, който да 
отговаря на критериите за провеждане-
то на големи международни първенства. 

„В момента България подготвя канди-
датурата си заедно със Сърбия, Гърция 
и Румъния за евентуално домакинство 
на Световно и Европейско първенство 
по футбол. Бургас е един от градовете, 
които имаме предвид, тъй като има от-
лична инфраструктура – има летище, 
добра пътна и транспортна мрежа, го-
ляма хотелска база. Процесът все още 
е в самото начало, но трябва да сме 
наясно какви са възможностите пред 
нас, защото ако искаме да участваме в 
тази кандидатура, трябва да предложим 
и изградим 4 нови стадиона с капацитет 
40 000 души“, е казал министър Красен 
Кралев.

„Първият терен, който смятаме, че 
е подходящ, е бивше военно поделение, 
което се намира на входа на Бургас, дру-
гият е стадион „Черноморец“ в квартал 
„Акациите“, който може да бъде изцяло 
престроен“, е посочил Димитър Николов.

Министър Кралев е определил съ-
трудничеството с кмета Николов като 
отлично и е изразил увереност тази го-
дина да бъде приключен най-големият 
проект, който министерството има 
в общината - многофункционалната 
спортна зала „Арена Бургас“.

По-рано през седмицата министър 
Кралев и кметът на Стара Загора Живко 
Тодоров откриха обновената закрита 
писта за лека атлетика, която се нами-
ра над стадион „Берое“. На събитието 

присъстваха още зам.-кметът на града 
Янчо Калоянов, зам. областният управи-
тел Димитър Драчев, съветникът на ми-
нистъра Гошо Гинчев, спонсорът на клуба 
по лека атлетика „Берое“ Иван Колев, об-
щински съветници и др. 

„Стара Загора е най-големият леко-
атлетически център в България в момен-
та. Искам да благодаря на общината и 
кмета на града за това, което правят за 
българския спорт. Има много деца, които 
желаят да се занимават с този прекра-
сен спорт, и пожелавам на всички успех“, 
е заявил министър Кралев.

„Благодаря на министър Кралев, че вина-
ги е подкрепял Стара Загора. В негово лице 
имаме един истински партньор и човек, 
който е на линия във всеки един момент 
и е готов да помогне“, е посочил от своя 
страна кметът на града Живко Тодоров.

В залата за лека атлетика е извър-
шен ремонт на покрива и е положена нова 
настилка на пистата за бягане. Обновен 
е и секторът за хоризонтални скокове, 
монтирано е легенче на скочището за ов-
чарски скок. Подобрена е осветеността 
на залата с подмяната на осветителни-
те тела в западната й част. Ремонтът 
е на стойност около 600 хил. лв., като 
средствата за него са субсидия от бю-
джета на общината. 

Отборът на „Манчестър Сити“ изи-
гра един луд първи 1/8-финален мач и въ-
преки числения си пасив успя да се нало-
жи с 3:2 над „Шалке 04“ след драматичен 
обрат в края.

Шампионът на Англия поведе с гол на 
Серхио Агуеро (18'), но до почивката до-
макините, които заемат 14-о място във 
временното класиране на Бундеслигата, 
направиха пълен обрат след два гола от 
дузпи на Набил Бенталеб (38',45'). В 68-
ата минута „гражданите” останаха с чо-
век по-малко, тъй като Николас Отамен-
ди получи втори жълт картон. Въпреки 

това „Манчестър Сити“ стигна до побе-
да благодарение на късните попадения на 
Льорой Сане (85') и Рахийм Стърлинг (90').

Технологията ВАР отново се превърна 
във важен фактор, след като влезе в сила 
както при първия гол на гостите, така и 
при дузпите за домакините.

Реваншът в Манчестър е на 12 
март. В него Гуардиола няма да може 
да разчита на Фернандиньо и Отамен-
ди, които ще са наказани, но постиг-
натият подвиг с човек по-малко със 
сигурност ще бъде силна мотивация за 
„гражданите”.

Отборите на „Ливърпул“ и „Байерн“ 
(Мюнхен) не успяха да излъчат победител 
в първия сблъсък помежду си. Срещата на 
„Анфийлд” предложи здрава битка по целия 
терен, но малко зрелищни моменти, и резон-
но приключи при 0:0. 

Домакините повече търсеха успеха, но 
баварците действаха отлично в защита и 
не допуснаха почти никакви опасности пред 
Мануел Нойер. В същото време обаче гер-
манският шампион отново не успя да отбе-
лежи първия си гол на „Анфийлд” в четвър-
тото си гостуване на „Ливърпул” в Европа.

Едва в 85-ата минута дойде най-инте-
ресната ситуация за втората част. Мане 
получи центриране в наказателното поле 
и стреля отблизо с глава, но Нойер бе заел 
добра позиция и спаси. В крайна сметка сре-
щата приключи без голове, като „Ливърпул” 
вече 20 поредни мача остава непобеден на 
„Анфийлд” в евротурнирите. Така всичко в 
този сблъсък ще бъде решено в реванша на 

„Алианц Арена” в Мюнхен.
„Лион“ и „Барселона“ също си спретнаха 

нулево реми, като и двата тима са без за-
губи през този сезон в Шампионската лига. 
Опонентите в различните етапи на среща-
та имаха своите възможности да измъкнат 
победата, като през първото полувреме 
гредата спаси „Барселона“, а през втора-
та част стражът на домакините Антони 
Лопеш на няколко пъти обезсърчи напада-
телите на каталунците. Кой ще продължи 
напред, предстои да се реши на реванша на 
13 март на „Камп Ноу”.

Наставникът на „Лудогорец“ Антони Здравков не успя 
да даде обяснение какви са проблемите в тима, довели 
до второ поредно равенството - този път 1:1 с „Ботев”  
(Пловдив). Резултатът идва само няколко дни след нуле-
вото равенство с „Верея“.

„Смятам, че през първото полувреме не стояхме по 
най-добрия начин на терена. Имаше пропуски в изнася-
нето на топката и завършващата фаза. През второто 
полувреме отборът отбеляза бърз гол. След това ос-
тавихме сам човек зад гърба на Сисиньо. Със или без 
късмет, топката влезе в нашата врата. Пропуснахме 
положения от лесни ситуации. Това е повече от про-
блем. В два мача загубихме четири точки. Никой не е 
очаквал такова нещо. Трябва да започнем да си вкарваме 
положенията и да не допускаме такива ситуации пред 
собствената врата”, обясни Здравков.

Тенис

След близо 4 месеца отсъствие 
от ATP тура заради травма на коля-
ното световният №4 Хуан Мартин 
Дел Потро се завърна на корта с 
победа. 30-годишният аржентинец 
надигра с 6:3, 7:5 японеца Йошихи-
то Нишиока в мач от първия кръг на 
турнира в Делрей Бийч. 

В началния сет водачът в схема-
та Дел Потро направи пробив в осмия гейм и това се оказа достатъч-
но, а във втората част аржентинецът реализира брейк за 3:2. Япо-
нецът веднага върна пробива, но в 11-ия гейм загуби подаването си и 
след това Дел Потро сложи точка на спора с помощта на своя сервис.

Във втория кръг Дел Потро ще играе с гиганта от САЩ Рейли 
Опелка, който срази своя сънародник Тенис Сандгрен с 6:4, 6:0. Ми-
налата седмица 21-годишният Опелка спечели турнира в Ню Йорк и 
грабна първия си трофей от ATP.

Поставеният под номер 1 в основната 
схема Доминик Тийм отпадна изненадва-
що още в първия кръг на турнира на клей 
в Рио де Жанейро. Австриецът претърпя 
изненадваща загуба от 90-ия в световната 
ранглиста Ласло Джере от Сърбия с 3:6, 3:6. 
Джере успя да пробие на пет пъти сервиса 
на съперника си, с което записа първа по-
беда в кариерата си над играч от топ 10 
на света. 

Загубата на Тийм обаче далеч не бе 
единствената изненада, тъй като втори-
ят в схемата Фабио Фонини също напусна 
турнира. Италианецът загуби с 2:6, 3:6 от 
младия канадец Феликс Оже-Алиасиме.
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ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

Елица Илчева

Всички крием детска 
мечта в сърцето си. Това 
е искал да каже световно-
известният швейцарски 
часовникар Максимилиан 
Бюсер, събирайки косми-
ческа ракета в една... пи-
салка. Нарекъл бижуто си 
Astrograph и го определил 
като средство за писа-
не, което е изключително 
удобно. В действителност 
обаче със своя футурис-
тичен дизайн и механика, 
вдъхновена от мечтите 
за космически изследва-
ния, Astrograph е съвършен 
инструмент.

За да го създаде като 
играчка за възрастни, 
Бюсер, познат като креа-
тивния гений на неговата 
компания MB&F, влиза в ко-
лаборация с Caran d’Ache. 
Новата писалка е след-
ствие от 4-годишен труд, 
по време на който точно 
99 частици, изискващи 
повече от 500 ръчни опе-
рации за сглобяването им, 
са били изкусно съчетани. 
В зависимост от вида на 
материала за изработка 
- тъмен родий (един от 
най-редките ценни мета-
ли), полиран родий и атра-
цитен рутений, писалка-
та е пусната в три серии, 
всяка от които допринася 
към колекционерската си 
стойност със своя лимит 
от 99 бройки. 

Вдъхновена от косми-
ческите ракети, Astrograph 
се отличава с множество 
миниатюрни детайли. 
Като механизъм тя дейс-
тва по аналогия на сгъва-
емите ножове. И всичко 
това е резултат от еле-
гантна и дискретна изра-
ботка, чиито пропорции не 
отнемат от удоволствие-
то при употреба.  

Най - ориг и н а лн ат а 
част от Astrograph със 
сигурност е нейната пре-
зентация. За да е пълна 
космическата илюзия, 
тя пристига с площадка 

за излитане, върху която 
може да стои изправе-
на благодарение на три 
стабилизиращи крайника. 
Те се активират посред-
ством миниатюрен лост. 

От вратата на совалката 
се спуска стълба, към коя-
то може да бъде прикрепен 
магнетизиран миникосмо-
навт от сребро и родий. 

Цената на лимити-
раната писалка е 20 000 
швейцарски франка (18 500 
евро). Според създатели-
те й това е най-сложният 
инструмент писане, про-

ектиран някога от тях. 
Той е снабден с мастилена 
помпа, но може да се из-
ползва и с касети. Основа-
та на „двигателя” е покри-
та с рутений. Краката на 
стабилизатора, фугите и 
миниатюрната стълба са 
полирани, пясъкоструйни, 
сатенирани и чак тогава 
покрити с родий. 

СЪЕДИНЕНИЕ – 
пази спомена за 
обединението на България

Оценявам създаването на вестник „Строител“ 
като едно от най-мъдрите решения на КСБ
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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

Една блондинка казва 
на друга:

- Вчера си 
направих тест за 
интелигентност.

- Е, какъв е резултатът?

- Всичко е наред, 
резултатът е 
отрицателен. 

Иновативната 
технология се 

полазва за 
получаване на 

електричество, 
без да се отделят 

въглеродни емисии.
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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


