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Съорганизатор и медиен партньор 
на събитието е вестник „Строител“Асен Гагаузов, министър на 

регионалното развитие и 
благоустройството 2005 - 2009 г.
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Вестник „Строител“ е произведен в условията на 
система за управление, сертифицирана от 
Bureau Veritas Certification по стандарта ISO 9001.

Мартин Славчев

Областното представителство на Камара-
та на строителите в България – Варна, ще про-
веде работна среща с ръководството на общи-
на Варна, на която местната администрация 
ще представи инвестиционната си програма в 
сферата на строителството за 2019 г. Съби-
тието ще се състои на 28 март от 10.00 часа в 
морската ни столица. Съорганизатор и медиен 
партньор е вестник „Строител“. 

Форумът се провежда за трета поредна 
година. Той ще бъде открит от кмета на Ва-
рна Иван Портних и от инж. Христо Димитров, 
зам.-председател на Управителния съвет (УС) 
на КСБ и председател на ОП на КСБ - Варна. 
Приветствие към присъстващите ще бъде под-

несено от председателя на УС на КСБ инж. Или-
ян Терзиев. В събитието ще вземат участие и 
изп. директор на КСБ инж. Мирослав Мазнев, 
членове на Областния съвет на Камарата – 
Варна, както и представители на строителни 
фирми от областта. 

Зам.-кметът на Варна инж. Христо Иванов 
ще информира присъстващите за изпълнение-
то на строителната програма на общината за 
2018 г. Той ще презентира и проектите, които 
предстои да се реализират през 2019 г. Днев-
ният ред включва и време за въпроси от стра-
на на представителите на фирмите, както и 
дискусия. Традиционно след срещата вестник 
„Строител” ще публикува на страниците си ин-
вестиционната програма, така че да може да 
достигне до всички строителни фирми. 

ФОРУМ
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ТЕМА

Премиерът Бойко Борисов 
и руският му колега 
Дмитрий Медведев 
обсъдиха темите за 
газовия хъб „Балкан“, 
„Турски поток“ и АЕЦ 
„Белене“
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24 млн. лв. от 
„ОПРР 2014 - 2020” 
ще бъдат насочени 
към проекти на 
общините
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Считам, че браншът 
се развива с много 
добри темпове
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14 март

Искрен Веселинов, председател на парламентарната 
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно 
самоуправление

Честит 8 март на дамите от УС на 
КСБ – инж. Розета Маринова, Николина 
Филипова и инж. Цанка Атанасова, и на 
председателите на ОП на КСБ – инж. 
Данка Кирилова и инж. Таня Каменова!
Екипът на в. „Строител“ поздравява 

и всички жени, работещи в 
бранша, в екипите на Областните 

представителства и в централната 
администрация на Камарата на 

строителите в България, както и дамите 
от фирмите и институциите, с които 
в. „Строител“ ежедневно си партнира!
Да сте красиви, вдъхновени, обичани и 

много щастливи!

Мартин Славчев 

Секция „Консултантска дей-
ност, проектиране и строителен 
надзор“ към Камарата на строи-
телите в България (КСБ) проведе 
заседание на 28 февруари в цен-
тралния офис на КСБ. Дневни-
ят ред включваше обсъждане на 
предложенията за законодателни 
промени в Закона за устройство 
на територията (ЗУТ). Дискути-
рани бяха Принципните предложе-
ния за намаляване на административната 
тежест и ясно определените отговорно-
сти на участниците в инвестиционния 
процес, отнасящи се към проектирането 
и строителния надзор, разгледани на Раз-
ширения управителен съвет на КСБ, който 
се проведе на 13 февруари. Обсъден беше 
и проектът на ДНСК с предложенията за 
промени на ЗУТ. 

Членовете на секцията разпределиха 
помежду си отговорностите за изпълнение 

на програмата през 2019 г. Те приеха и го-
дишния план за работа за внасяне в УС на 
КСБ за утвърждаване. Обсъдени бяха тема-
та и датата за провеждане на изнесено за-
седание на секцията, както и проблемите, 
които следва да бъдат разглеждани. 

На следващото заседание на „Консул-
тантска дейност, проектиране и стро-
ителен надзор“ предстои да бъде избран 
зам.-председател на секцията в направле-
ние „Проектиране“.

„ЧЕЗ Разпределение 
България” получи трета 
награда в категорията  
„Инвеститор в околната 
среда“, част от престиж-
ните Награди за отгово-
рен бизнес 2018 г., орга-
низирани от Българския 
форум на бизнес лидери-
те. Дружеството беше 
отличено за мащабния си 
проект за опазване на за-
страшени видове птици.

На база на резултати 
от проведените теренни 
проучвания ЧЕЗ Разпре-
деление планира да ин-
сталира 4000 предпазни 
и 3600 маркиращи съоръ-
жения на рискови стъл-
бове и да монтира 900 
платформи за повдигане 
на щъркелови гнезда. Ще 
бъдат разработени, про-
изведени и тествани и 
стандарти за безопасни 
за птиците електропро-
води. Проектът се из-
пълнява в 19 защитени 
зони, част от мрежата 
на „Натура 2000”, в парт-
ньорство с Българското 

дружество за защита на 
птиците и чрез съфинан-
сиране от Европейската 
комисия. 

„ЧЕЗ Разпределение е 
социално отговорна ком-
пания и с дългогодишни 
традиции в съхранението 
на биологичното разноо-
бразие. Този проект беше 
едно естествено продъл-
жение на нашите усилия. 
Той вече дава първите си 
резултати и независи-
мата оценка е важна за 
нас. Той има значително 
влияние не само за жи-
вота на птиците, но и 
за опазване на околната 

среда, защото минимизи-
ра рисковете от пожари 
в резултат на досега им 
с електроразпределител-
ната мрежа“, каза Мария 
Георгиева, ръководител 
на проекта в „ЧЕЗ Разпре-
деление България”.

За приза „Инвести-
тор в околната среда“ 
тази година се състеза-
ваха 18 проекта на 15 от 
най-големите и социално 
отговорни компании в 
България. Финалистите 
получиха своите награди 
от министъра на околна-
та среда и водите Нено 
Димов.

здраве и много професионални успехи. Весел празник!

От Националния клуб на строителите ветерани
Снимка авторът

ПРОМОЦИЯ

HIDROMEK

A

LPHA

Уважаеми дами, избрали достойната професия на строителя,

Уважаеми дами от институциите, партньори на КСБ, 

Скъпи колежки от УС и ОП на Камарата,

Приемете моите и на УС на КСБ най-сърдечни пожелания по случай Между-
народния ден на жената! 

Винаги съм се възхищавал от тази изключителна комбинация на нежност и 
сила, която прави толкова невероятни жените, избрали нелеката професионална 
реализация в сферата на строителството - на строителната площадка, като 
ръководители на авторитетни компании, държавни институции, общини. 

На днешния празник бих искал да засвидетелствам най-дълбоко уважение за 
Вашия труд и постижения, за Вашия професионализъм и за това, че с огромна 
енергия и любов го съчетавате с важните задължения на жени, майки и баби. 

Уважаеми жени, 

бъдете щастливи, обичани и вдъхновени всеки ден! 

Съхранете женствеността и лъчезарността си и продължавайте да прави-
те по-красив и по-добър света, в който живеем.

Хубав празник!

С уважение:

  Илиян Терзиев,

  Председател на УС на КСБ
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Мартин Славчев
 
„София е голям град 

и всичко, което кметът 
Фандъкова е направила, се 
вижда. Хората наблюдават 
с очите си развитието 
на метрото и промяната 
на столицата“. Това каза 
Жозеф Дол – президент 
на Европейската народна 
партия (ЕНП), по време на 
срещата си с градоначал-
ника на Столичната общи-
на (СО) Йорданка Фандъко-
ва в Брюксел. 

„През предходния про-
грамен период 2007 - 2013 г. 
привлякохме за столицата 
1,5 млрд. евро, от тях 1 

млрд. евро са безвъзмезд-
ни европейски средства,  с 
които са изпълнени 89 про-
екта“, заяви кметът на СО 
Йорданка Фандъкова. 

Тя отбеляза, че през 
настоящия програмен пе-
риод 2014 - 2020 г. в София 
се изпълняват 48 обекта с 
930 млн. евро финансиране 
от Европа. 

„Голяма част от про-
ектите са насочени към 
обновяване на градска-
та среда, подобряване на 
транспорта, качеството 
на въздуха, за по-добри ус-
ловия за живот на хората и 
за развитието на бизнеса. 
Метрото на София, което 

разширяваме в момента с 
нов трети лъч с 12 км, има 
над 40 км метролинии, 35 
станции и заема 34% дял 
в системата на градския 
транспорт. Първите 8 км 
ще бъдат пуснати в екс-

плоатация до края на го-
дината“, каза  Фандъкова.

„Кметът на Столична-
та община има пълната 
наша подкрепа за всички 
проекти на София“, заяви  
Дол.

Мирослав Еленков

„България е ангажи-
ран и лоялен съюзник в 
НАТО. Благодарни сме 
за Вашия принос. Стра-
ната Ви играе страте-
гическа роля в района на 
Черно море, в Косово, в 
мисията в Афганистан 
и т.н.” Това заяви генералният секретар на НАТО Йенс 
Столтенберг след среща на четири очи с българския 
министър-председател Бойко Борисов. 

„България е направила много като един от най-дис-
циплинираните, лоялни и силни членове на НАТО. На тази 
среща прегледахме всичко, което сме постигнали заед-
но“, заяви премиерът Борисов.

След разговора между двамата стартира разширена 
среща, в която участваха вицепремиерите Красимир 
Каракачанов и Екатерина Захариева, помощник генерал-
ният секретар по планирането и политиката на отбра-
на Патрик Търнър и първият заместник-директор на ка-
бинета на генералния секретар Лоренц Майер-Минеман.

Снимка Румен Добрев

Мирослав Еленков

Министър-председателят Бой-
ко Борисов посрещна председате-
ля на правителството на Руската 
федерация Дмитрий Медведев и 
водената от него делегация на пло-
щад „Александър Невски“. Руският 
премиер е на официално посещение 
в страната ни след 11 години. След 
като беше приветстван, гостът 
поднесе венец на Паметника на не-
знайния войн. Програмата на посе-
щението продължи със среща на че-
тири очи между двамата премиери в 
сградата на Министерския съвет.

В делегацията на пред-
седателя на правителство-
то на Руската федерация 
Дмитрий Медведев бяха Олга 
Голодец, заместник-предсе-
дател на правителството, 
Денис Мантуров, министър 
на промишлеността и тър-
говията и председател на ру-
ската част на Руско-българ-
ската междуправителствена 
комисия за икономическо и 
научно-техническо сътруд-
ничество, Александър Новак, 
министър на енергетиката, 
Максим Орешкин, министър 

на икономическото развитие, Мак-
сим Топилин, министър на труда и 
социалната защита, Зарина Догу-
зова, ръководител на Федералната 
агенция по туризъм, Александър 
Грушко, заместник-министър на 
външните работи, Алексей Лихачев, 
генерален директор на държавната 
корпорация за атомна енергия „Ро-
сатом“, Алексей Миллер, председа-
тел на управителния съвет на ПАО 
„Газпром“.

В пленарната среща от българ-
ска страна с премиера Бойко Бори-
сов участваха вицепремиерите 
Екатерина Захариева и Томислав 

Дончев, министрите на финансите 
Владислав Горанов и на труда и со-
циалната политика Бисер Петков, 
на икономиката Емил Караниколов, 
на енергетиката Теменужка Пет-
кова и на туризма Николина Ангел-
кова.

Фокус на разговорите между 
двамата премиери и по време на 
пленарната среща между делега-
циите бяха енергетиката, търго-
вията, туризмът, транспортът, 
науката, образованието, култура-
та, социалната политика.

Повече по темата четете на 
страници 16-17.

Руският премиер е на официално посещение в страната ни за първи път от 11 години
Снимка Румен Добрев
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Осигурено е финансирането за реха-
билитацията и реконструкцията на вто-
рокласния път II-62 Кюстендил – Дупница 
– Клисура – Самоков в участъците от км. 
42+263 до км. 78+633. Общата им дължина 
е 32,5 км и попадат в областите София и 
Кюстендил. Това съобщи министърът на 
регионалното развитие и благоустрой-
ството Петя Аврамова по време на пар-
ламентарен контрол. Пътят е разделен 
на два лота – лот 27 „път II-62 Дупница 
– Клисура“, и лот 28 „път II-62 Клисура – 
Самоков“. Една част от финансирането се 
осигурява от Оперативна програма „Ре-
гиони в растеж 2014 - 2020“, а друга – от 
бюджета на Агенция „Пътна инфраструк-
тура“. 

За участъците са подписани догово-
ри за безвъзмездна финансова помощ на 
18 февруари т.г. Стойността на контра-
кта за участъка между Клисура и Дупница 
е 11 691 391 лв., а за отсечката Клисура 
– Самоков е 16 295 816,60 лв. Срокът на 
договорите за безвъзмездна финансова 
помощ е 24 месеца.

„Приключила е тръжната процедура за 
избор на изпълнител на строително-мон-
тажните работи“, подчерта министър 
Аврамова и обясни, че за лот 27 има жалба 
в Комисията за защита на конкуренцията 
и се очаква нейното решение. За лот 28 
предстои подписване на договор с избра-
ния изпълнител.

С ремонта на път II-62 ще се подобри 
достъпът до гр. Самоков и курортния ком-
плекс Боровец, което от своя страна ще 
стимулира развитието на туризма и биз-
нес средата в региона.

В пленарната зала министър Аврамова 
информира и за строителството на лот 
6 „път II-86 Пловдив – Асеновград от км. 
14+860 до км. 25+150“, който се очаква да 
приключи през втората половина на април 
2019 г.

Във връзка с изграждането на локални 
платна и на кръгови кръстовища е подпи-
сано споразумение с изпълнителя „ИСА 

2000“ ЕООД за възлагане на допълнително 
строителство, с което стойността на 
договора се увеличава от 23 055 015 лв. на 
34 570 325 лв. с ДДС.

След разширяване на участъка с дължи-
на 10,290 км, който се финансира по Опера-
тивна програма „Региони в растеж 2014 - 
2020“, ще бъде осигурен бърз транспортен 
достъп на жителите на общините Куклен 
и Асеновград до АМ „Тракия“. Отсечката е 
основна връзка на град Пловдив с летище 
Пловдив и се очаква пътуването значител-
но да бъде облекчено. С инвестицията в 
участъка ще се създаде възможност за 
развитие на икономическия потенциал на 
региона чрез повишена мобилност и дос-
тъп до пазарите, тъй като районът, през 
който преминава трасето, е индустриа-
лен, а също така в близост до отсечката 
се изгражда „Промишлено-търговска зона 
Куклен“. Това ще доведе до подобряване на 
бизнес климата като основна предпостав-
ка за привличане на инвестиции и създава-
не на нови работни места.

„В момента тече процедура за избор на 
изпълнител на строително-монтажни ра-
боти и на път III-1003 Рударци – Кладница“, 
съобщи Аврамова. Разглеждат се техниче-
ските оферти на участниците. През март 
се предвижда да бъдат отворени и ценови-
те предложения на допуснатите кандида-
ти. В случай че не се налага изискване на 
обосновки по предложените цени, ще бъде 
обявено Решението за класиране на кан-
дидатите. Ако то не бъде обжалвано, се 
очаква договорът с избрания изпълнител 
да бъде подписан в началото на  април.

За изпълнението на обекта е осигу-
рено финансиране от бюджета на АПИ 
за 2019 г. Индикативната стойност на 
строително-монтажните работи е близо 
7 млн. лв. с ДДС. Договорът на надзора е 
за 98 760 лв. с ДДС. Срокът за изпълнение 
е 18 месеца. „Надяваме се в началото на 
строителния сезон да се даде старт на 
дейностите по обекта“, заключи минис-
търът.

Страницата
подготви
Мартин Славчев

Строителството на 
автомагистрала „Хемус“ 
между п.в. „Белокопито-
во” и Буховци ще завърши 
през 2021 г. В момента 
се работи по участък с 
дължина от 1,5 км. Той е 
трасиран, отстранен е 
хумусният пласт, изпъл-
нени са изкопни и взривни 
работи. Това съобщи в 
Търговище министърът на 
регионалното развитие и 
благоустройството Петя 
Аврамова при участието 
си в дискусията „Европа в 
нашия дом“. 

„Очаква се изгражда-
нето на останалите око-
ло 15 км да започне до края 
на тази година“, съобщи 
министър Аврамова. Тя 
обясни, че се водят общо 
29 дела от собственици 
срещу решението за от-
чуждаване на земи, като 
всички заседания са насро-
чени през първата полови-
на на 2019 г. 

„В момента се подгот-
вя обществената поръч-
ка за избор на оценител, 
който да изготви доклада 
за стойностната равно-
сметка между имотите 
- частна собственост, 

засегнати от трасето на 
АМ „Хемус”, и предложе-
ните за обезщетение от 
Държавния поземлен фонд. 
Така за строителство ще 
бъдат освободени 51 те-
рена в землищата на се-
лата Макариополско, Че-
ренча, Градище и  Буховци“, 
обясни Аврамова. 

Общата дължина на 
трасето от с. Буховци 
до п.в. „Белокопитово“ от 
приоритетната за прави-
телството магистрала е 
16,32 км. Стойността на 
проектирането и строи-
телството е 119,8 млн. лв. 
без ДДС. Автомагистрал-
ната отсечка ще бъде с 

по две ленти за движение 
в посока, две ленти за спи-
ране, средна разделител-
на ивица, водещи ивици 
и банкети. Предвидено е 
изграждането на пътен 
възел „Буховци“ при пре-
сичането на АМ „Хемус“ 
с пътя Буховци – Мака-
риополско, както и пътни 
връзки с п.в. „Белокопито-
во“ и с Търговище – Варна. 
В рамките на проекта ще 
бъдат изградени също 7 
виадукта, 10 селскосто-
пански подлеза и мост над 
р. Пакоша.

„През 2018 г. в подо-
бряване на пътната ин-
фраструктура в област 

Търговище са инвестира-
ни около 26 млн. лв. Наше-
то желание е да направим 
всички шосета в България 
удобни и безопасни, но все 
пак се налага да се съо-
бразяваме с наличния фи-
нансов ресурс“, коменти-
ра министър Аврамова. Тя 
заяви, че през тази година 
АПИ ще разполага с малко 
над 200 млн. лв. приходи 
от винетни такси и още 
над 200 млн. лв. от ТОЛ 
системата за тежкото-
варни автомобили, която 
ще заработи от 16 август 

2019 г. Годината, в която 
се очаква пълният приход 
от ТОЛ такси, който ще 
бъде около 1 млрд. лв., е 
2020 г.

Като важни за об-
щините Петя Аврамова 
определи инвестициите 
по Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 - 
2020“, с които се облаго-
родява градската среда, 
ремонтират се улици и 
булеварди, подобрява се 
транспортът, санират 
се училища и детски гра-
дини, здравни и социални 
заведения. На територия-
та на област Търговище 
са сключени 15 договора 
по програмата за близо 
33 млн. лв., които ще по-
добрят живота на хората. 
12 от тях са обекти на об-
щини на стойност над 28 
млн. лв. Над 4 млн. лв. се 
инвестират по общо три 
проекта на министер-
ствата на образованието 
и науката и на здравео-
пазването, с които се мо-
дернизират седем учебни 
заведения и се обновява 
здравната инфраструк-
тура. 

В Търговище министър 
Аврамова съобщи, че адми-

нистративната област е 
една от шестте нови те-
ритории, които отговарят 
на условието в техните 
граници ВиК услугите да 
се предоставят от един 
ВиК оператор, което я 
прави допустима за полу-
чаване на безвъзмездна 
финансова помощ от фон-
довете на Европейския 
съюз. 

По време на срещата 
Петя Аврамова увери мла-
дите хора, че България има 
нужда от тях. „Бизнесът 
се задъхва от липсата на 
технически кадри. Много 
младежи не се ориенти-
рат към техническите 
специалности, а те дават 
по-широко поле за изява и 
развитие. Основният ни 
приоритет е образование-
то – правим добри учили-
ща, осигурихме по-високи 
доходи на учителите, ра-
ботим и за модернизиране 
на инфраструктурата. 
Всички големи инвести-
тори търсят инфраструк-
тура и добре подготвени 
кадри. Затова – ориенти-
райте се към технически 
науки, те дават шанс за 
развитие и високи доходи“, 
отбеляза Аврамова.



5ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКАпетък, 8 март 2019 Ñòðîèòåë

Очаква се да бъде приeт текстът, регламентиращ  само строителство на сгради 
до 100 кв. м да може да се изпълнява от фирми, невписани в  ЦПРС на КСБ

Елица Илчева

Промените в ЗУТ, пред-
ложени в доклад, обединя-
ващ пет законопроекта 
на народни представители 
и МРРБ, влязоха за второ 
четене в пленарна зала. В 
доклада на Комисията по 
регионална политика, бла-
гоустройство и местно са-
моуправление в Народното 
събрание (НС) е включена 
редакция, която предвиж-
да § 26 (който става § 52) 
в Закона за Камарата на 
строителите в чл. 14, ал. 
2 да се измени така: „(2) 
Строежи на жилищни и вил-
ни сгради с ниско застро-
яване и строежи по чл. 137, 
ал. 1, т. 5, букви „в“ и „г“ от 
Закона за устройство на 
територията с разгъна-
та застроена площ до 100 
кв. м могат да се изпълня-
ват и от строители, които 
не са вписани в регистъра“. 
Първоначалното предложе-
ние на вносителите бе за 
300 кв. м.

Промяната касае стро-
ителни дейности от 5-а 
категория и бе инициирана 
от КСБ, като предложение-
то на Камарата бе в ЦПРС 
да се вписват всички стро-
ители на строежи от първа 
до пета категория включи-

телно, както и по отделни 
строителни и монтажни 
работи. Камарата счита, 
че това е един от начини-
те за борба срещу сивия 
сектор в бранша. „Така за 
всеки един обект ще отго-
варят специалисти, това 
гарантира, че всяка фирма 
ще носи отговорност за 
работата, която върши. Го-
ворим и за категорично по-
добряване на качеството 
на изпълняваните обекти“, 
подчерта на първата за 
годината пресконференция 
изп. директор на Камарата 
инж. Мирослав Мазнев. Той 
даде пример със случая с 
ураганния вятър във Враца 
през 2018 г., който разруши 
покриви на сгради, защото 
те бяха изпълнени от не-
легитимни строители без 
регистрация в ЦПРС.

Друга основна промяна 
в ЗУТ касае отлагане на 
влизането в сила до 1 яну-
ари 2021 г. на изисквания за 
наличие на общи устрой-
ствени планове (ОУП) като 
необходима предпоставка 
за извършване на промя-
на на предназначението 
на извънурбанизирани те-
ритории, както и други 
ограничения, свързани със 
създаването на подробни 
устройствени планове за 

определени територии на 
населените места и тех-
ните землища. Гласуват 
се също изменения, които 
премахват неточности и 
неясноти около правомо-
щията на общинските ад-
министрации и държавата 
по отношение на контро-
ла върху преместваемите 
обекти. Предвижда се раз-
решението за поставяне 
на такъв обект да се из-
дава от главния архитект 
на общината по ред, опре-
делен с наредба на общин-
ския съвет. Премахването 
пък става отговорност на 
Дирекцията за национа-
лен строителен контрол 
(ДНСК). 

Със законопроекта се 
приема още облекчаване 
на режима относно сград-
ните отклонения, съста-
вляващи последната част 
от мрежата на мрежовите 
оператори - от регулира-
ционната линия на имота 
до сградата на потребите-
ля, чрез която се реализира 
свързаност при заявка от 
абонат. Те се явяват стро-
еж от шеста категория, 
което изисква издаване на 
строително разрешение и 
съответно се забавя ця-
лостният процес по пре-
доставяне на услугата, 

посочват в мотивите за 
измененията вносителите. 

Законопроектът пред-
вижда също експлоата-
ционните дружества, 
предоставящи услуги в 
областта на водоснабдя-
ването и канализацията, 
електро- и топлоснабдя-
ването и газификацията, 

да предоставят служебно 
пред административните 
органи в 14-дневен срок от 
поискването изходни данни 
и информация, необходими 
при разработването на ус-
тройствените планове и 
инвестиционните проекти. 
Съгласуванията на ПУП-ове 
ще се извършват служебно 

Десислава Бакърджиева 

„ГБC - Инфpacтpyктypнo строител-
ство“ AД ще реализира проектирането 
и строителство на 6,6 км oт Софий-
ския oкoлoвpъcтeн път в участъка oт 
км. 35+260 дo км. 41+340 (от п.в. „Цари-
градско шосе“ до п.в. „Младост“). Това 
става ясно от решението на Агенция 
„Пътна инфраструктура“ за класиране 
на кандидатите и определяне на изпъл-
нител на обществената поръчка, което 
е качено в раздел „Профил на купувача“ 
на сайта на АПИ. Индикaтивнaтa стой-
ност на проекта e 123 млн. лв. бeз ДДC 
и щe ce финансира oт peпyбликaнcкия 
бюджет. Срокът за осъществяване на 

всички дейности e 910 кaлeндapни дни, 
oт кoитo 180 са за проектиране и 730 за 
строителство.

„ГБC – Инфpacтpyктypнo cтpoи-
тeлcтвo“ AД e определено на първо мяс-
то c кoмплeкcнa oцeнкa 99,95 т. и пред-
ложена цена 118 951 299,55 лв. бeз ДДC. 
Вторият класиран кандидат е Обедине-
ние „Гeoпът COП Mлaдocт“, в кoeтo ca 
„Гeocтpoй“ AД и „Пътcтpoй 92“ AД. То е 
получило 97,17 т., а неговата oфepта е 
за 121 221 965,19 лв. бeз ДДC. Ha тpeта 
позиция e „ИCA 2000“ AД cъc 71,25 т. и 
цeнa oт 121 282 130,24 лв. бeз ДДC. 

От решението на АПИ става още 
ясно, че останалите кaндидaти ca от-
странени в хода нa процедурата.

Мартин Славчев

До 2025 г. ще изградим жп връз-
ката със Северна Македония. Това 
заяви министърът на транспорта, 
информационните технологии и 
съобщенията Росен Желязков по 
време на първото заседание на 
Смесената Междуправителствена 
комисия за икономическо сътрудни-
чество между двете страни, което 
се проведе в Скопие. Комисията се 
председателства от министър 
Росен Желязков и от министъра на 
икономиката на  Република Северна 
Македония Крешник Бектеши. 

„За модернизацията на жп ли-
нията от София до границата 
със Северна Македония ще са не-
обходими 400 млн. евро, които се 
предвижда да бъдат осигурени от 
европейските фондове“, посочи ми-
нистър Желязков. По думите му ин-

вестициите от страна на Северна 
Македония в участъка от Куманово 
до българската граница ще бъдат 
аналогични.

„Пътната карта сочи, че до 
2025 г. ще имаме изградена свър-
заност и придвижването от София 
до Скопие ще отнема не повече от 
1 час с капацитета на новата ин-
фраструктура“, отбеляза Росен 
Желязков. Той посочи, че синхрони-

зацията на проектите е изключи-
телно важна и с оглед изграждане 
на трансграничния тунел „Деве 
баир“, който е разделен поравно 
между двете страни и чрез него 
преминаването между държавите 
ще се извършва директно. Според 
транспортния министър поетите 
конкретни ангажименти относно 
свързаността ще позволят реали-
зирането на дългоочаквания про-

ект за Коридор №8.
Телеком операторите и регу-

латорът в Скопие са предприели 
стъпки за насърчаване на намаля-
ването на тарифите за разговори 
в роуминг, каза още министър Же-
лязков след срещата си с министъ-
ра на информационното общество 
и администрацията Дамян Манчев-
ски. „И трите български оператора 
значително намалиха роуминг та-
рифите в пакетите за гласови ус-
луги, данни и текстови съобщения“, 
посочи българският министър.

Росен Желязков заяви, че в пе-
риода април-май т.г. ще бъдат 
ускорени разговорите с телеком 
операторите. Той добави, че път-
ната карта на ЕК и държавите от 
Западните Балкани предвижда през 
2022 година да бъдат постигнати 
нива на роуминг тарифите, анало-
гични на националните.

По време на заседанието на 
междуправителствената комисия 
бяха набелязани още конкретни 
стъпки, свързани с насърчаване на 
инвестициите; околната среда и 
водите; енергетиката и туризма. 
В областта на енергетиката беше 
заявено желание за изграждане на 
втори интерконектор Петрич - 
Струмица. Предстоят разговори с 
отделните авиационни оператори 
за включване в туристическите 
пакети на превози по въздух меж-
ду България и Северна Македония. 
Очаква се през април по време на 
междуправителственото заседа-
ние на двете държави да бъдат по-
дписани конкретни меморандуми в 
тези области.

Повече по темата четете в 
материала на специалния корес-
пондент на в. „Строител“ в Скопие 
Мирослав Еленков 

Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

от кметовете или компе-
тентния орган.

Не на последно място 
се правят промени, които 
целят да се оптимизират 
процедурите за изграж-
дане на линейни обекти 
на техническата инфра-
структура, разположени 
на територията на повече 
от една община, и синхро-
низирането им с общите 
устройствени планове на 
общините. 



6 ИНТЕРВЮÑòðîèòåë петък, 8 март 2019

Ренета Николова

Г-н Гагаузов, благодаря 

Ви, че приехте поканата 

за това интервю. Пово-

дът е 10-ата годишнина 

на вестник „Строител”, 

която ще отбележим 

на 3 април. Стартираме 

една поредица от срещи 

с хората, които преди 

10 години бяха в основа-

та и активно работиха, 

първо, за да има закон 

за Камарата, който да 

въведе ред в бранша, и 

като следваща стъпка да 

бъде създадено специали-

зирано издание - вестник 

„Строител”, чрез кой-

то Камарата да инфор-

мира своите членове, 

вписаните в Регистъра 

фирми, институциите 

и обществеността за 

своята работа. Ще Ви 

върна към този период, 

тогава Вие бяхте ми-

нистър на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството. Разкажете ни 

каква беше ситуацията и 

как се стигна до приема-

не на Закон за КСБ?

Благодаря и аз за пока-
ната. Връщайки се назад 
към този период, мога да 
кажа, че не беше лесно. 
В интерес на истината, 
когато аз встъпих като 
министър, хората от 
строителния бранш вече 
бяха мислили и обсъждали 
този въпрос. Срещнах се 
и разговарях с предста-
вители на строителите, 
с инж. Симеон Пешов. Те 
изложиха идеята си. Аз от 
своя страна я приех мно-

го въодушевено, защото 
браншът беше първият, 
който поиска чрез закон 
да се въведат правила и 
да се саморегулира и са-
моуправлява. Както то-
гава, така и сега стро-
ителният сектор е един 
от най-силните в нашата 
страна. Спомням си, че 
имаше комични ситуации, 
в които различни малки ор-
ганизации направиха опи-
ти да бъдат пришити към 
строителите. Трябва да 
кажа, че имаше и известно 
неразбиране от страна на 
депутатите, когато заго-
ворихме за този закон, но 
заедно с председателя на 
Комисията по местно са-
моуправление, регионална 
политика и благоустрой-
ство в 40-ото НС Ремзи 
Осман направихме всичко 
възможно да убедим народ-
ните представители от 
управляващото мнозин-
ство и останалите колеги, 
че това ще бъде един до-
бър закон. Успяхме и мно-
го се радвам на резулта-
тите 10 години по-късно, 
защото виждам, че стро-
ителният бранш не само 
се развива, оборудван е с 
най-модерна техника, из-
пълнява сложни обекти, но 
и че строителите вече са 

със самочувствие, че те 
са хората, които решават 
своите проблеми, взаимо-
действат на ниво прави-
телство, НС, български и 
международни институ-
ции. Считам, че по този 
начин браншът се развива 
с много добри темпове. 

Какво наложи приема-

нето на закон, какви бяха 

проблемите в сектора в 

онзи период?

Бумът на строител-
ството и липсата на яс-
нота, на ред кой може да 
изпълнява тази отговорна 
дейност, доведе до поя-
вата на пазара на много 
предприемачи, включител-
но на такива без капаци-
тет и технически възмож-
ности. Нямаше регистър, 
в който да може да се про-
верят опитът и възмож-
ностите на дадената фир-
ма. Някои работеха, като 
не спазваха никакви закони, 
не се съобразяваха нито с 
данъчните органи, нито с 
органите за строителен 
контрол и т.н. Много хора 
бяха излъгани, най-вече при 
продажби на жилища на зе-
лено. Животът наложи съз-
даването на регулация в 
бранша и добре е, че иници-
ативата дойде от самите 

строители. Освен ЗКС в 
този период приехме и за-
кона за КИИП и КАБ, целия 
обем от законодателство, 
с който се регулира секто-
рът, и се въведоха правила. 
Мисля, че не е имало мно-
го и съществени промени 
в нормативните актове 
оттогава. Това означава, 
че законодателят добре си 
е свършил работата. Няма 
как да не отбележа и уси-
лията на неправителстве-
ния сектор и специално на 
„Клуб - журналисти срещу 
корупцията”. Сдружението 
излезе в началото на ноем-
ври 2006 г. с декларация 
в подкрепа на закона, ор-
ганизира информационна 
кампания и помогна много 
за разясняването на необ-
ходимостта от приемане-
то му. 

Предполагам, че въ-

преки че вече не сте 

министър, не сте спрял 

да се интересувате от 

сектора, да наблюдавате 

какво се случва в него. С 

какво се занимавате 

сега?

Наистина не съм спи-
рал да се интересувам от 
сектора, още повече че 4 
години след създаване на 
КСБ и след като вече не 

заемах поста министър, 
бях народен представител 
и зам.-председател на пар-
ламентарната Комисия по 
местно самоуправление и 
регионална политика. Моя-
та професионална автоби-
ография показва, че аз съм 
се занимавал винаги с тези 
проблеми и продължавам 
да следя развитието и на 
отрасъла, и на общините. 
В момента съм на частна 
практика, имам регистри-
рана консултантска фир-
ма. Основно съм се насо-
чил към въпроси, свързани с 
местното самоуправление 
и регионалната политика, 
с кандидатстването по 
европрограми. Разбира се, 
в много по-малък обем, за-
щото ми предстои след 4 
месеца да стана на 64 го-
дини. 

През миналата годи-

на имаше някои критики 

срещу строителите, сло-

жиха се обидни етикети 

на бранша. Вие как гледа-

те на това?

Разбирам за какво ста-
ва дума, но въпросите ги 
деля на две. Единият е за 
качеството на изпълнение 
на строителството. Аз 
считам, че в огромната си 
част строителите рабо-

тят качествено. Разбира 
се, има и такива обекти, 
в които не е съвсем така. 
Но те са свързани с тази 
практика, която беше на-
ложена допреди 7 - 8 годи-
ни, особено по наше време, 
когато първо се питаше 
колко струва един обект, 
без някой да разбира, че не 
може да сравняваш 1 км от 
магистрала с друг км от 
магистрала. Всичко зависи 
от терен, от допълнител-
ни работи, които трябва 
да се извършват. Ние сме 
правили тогава магистра-
ли за 1-1,5 млн. евро на км, 
което е абсолютно недос-
татъчно. Това е, защото 
нямаше много обекти и 
фирмите бяха принудени 
да свалят цената до въз-
можния минимум само и 
само да ангажират хора-
та си, да изпълнят нещо 
на ръба на печалбата и за-
губата. Сега ситуацията 
е съвсем друга. Има големи 
обеми строителство, има 
достатъчно фирми, които 
могат да участват в него. 
Трябва разумно да се играе 
на тръжните процедури. 
Да не се играе на дъмпин-
гови цени, а след това да 
се търси възможност за 
увеличаването им, което 
пък води до редица про-

Пожелавам на колектива на в. „Строител“ 
още много дълго време да показвате 
успехите на българските строители

Асен Гагаузов, министър на регионалното развитие и         

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ” ОТБЕЛЯЗВА 
10-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ

На 3 април 2009 г. на българския меди-
ен пазар се появява ново издание - вестник 
„Строител“, печатният орган на Камарата 
на строителите в България. Създаването на 
дългоочакваната собствена медия е предше-
ствано от дискусии и дебати в управителни-
те органи на организацията и е посрещнато 
радушно от бранша, с който вече 10 години 
сме неразривно свързани. Изготвянето на 
вестника е поверено на малък, но много ен-
тусиазиран екип, който влага в него своя 
професионализъм, опит и много любов. Едва 
ли можем да изброим всички хора, подкрепили 
и подкрепящи изданието през годините, но 
има и такива, чийто принос за създаването, 
развитието и утвърждаването на вестни-
ка на Камарата е безспорен. В навечерието 
на нашия юбилей стартираме поредица от 
интервюта именно с тези хора, в които да 
разкажем как бе създадено изданието на КСБ, 
как се разви и какви успехи постигна, с как-
ви предизвикателства се справи и да попи-
таме за насоки, теми и препоръки, така че 
да отговаряме най-адекватно на нуждите на 
бранша и да продължим да сме най-добрият 
професионален вестник. Започнахме с почет-
ния председател на КСБ инж. Симеон Пешов 
и първи председател на УС на КСБ в периода 
2007 - 2010. Днес Ви срещаме с Асен Гагаузов, 
министър на регионалното развитие и благо-
устройството 2005 - 2009 г. 
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блеми. Относно другите 
обвинения за корупция и 
т.н. аз считам, че това са 
политически атаки. Аз съм 
говорил с някои от колеги-
те и съм им казал да вни-
мават да не стане така, 
че после да се обясняваме 
в Брюксел, че не сме ние 
и не сме правили това и 
онова. 

Рамо до рамо с КСБ 

в нейното развитие ви-

наги е вървял вестник 

„Строител“, който от-

разява всички актуални 

теми и поставя важни-

те въпроси. Първият ни 

поздравителен адрес в 

първи брой на вестника 

е от Вас. Следите ли из-

данието, четете ли го, 

какво е мнението Ви? 

Мисля, че и в това от-
ношение строителният 
бранш затвори цикъла. 
Има си трибуна, която да 
показва какво се случва в 
сектора, какво предстои, 
какви са актуалните въ-
проси пред бранша. Чета 
го, разбира се, като вест-
ник, който отразява основ-
но работата, проблемите 
и постиженията на от-
расъла. Има доста добри 
виждания за това как по-
нататък трябва да се раз-
вива строителният отра-
съл, харесва ми, че пишете 
за строителните пости-
жения. Специални поздрав-
ления за организирането 
на ежегодния бал по повод 
празника на строителя, на 
който се награждават и 
най-добрите фирми. Всич-
ко това е позитивно. Аз 
уважавам изключително 
много работата на вест-
ника. Искам да пожелая на 
Вас и колектива още много 
дълго време да показвате 
какво се прави в този сек-
тор. Все ми се иска малко 
повече да са положителни-
те, отколкото отрицател-
ните неща, за които да се 
говори. Това не се отнася 
до вестник „Строител“, 
а до пресата като цяло. 
Винаги съм си мислил, че в 
България има хиляди добри 
примери, включително и в 
строителството, за кои-
то всеки един журналист 
може да се поинтересува 
и да каже: браво, вижте 
какво хубаво нещо са на-
правили. 

Казахте, че с вестни-

ка Камарата е затворила 

цикъла, доколко значимо 

е за един бранш да има 

свое собствено издание?

Мисля, че в настоящия 
етап на развитие е из-
ключително значимо. Ако 
правиш нещо и не можеш 
да го покажеш или пък го 
показва някой, който не 
е компетентен и гледа 
повърхностно на тема-
та - това не е добре. Вие 
познавате материята, в 

час сте с всичко, което се 
случва в отрасъла - като 
се започне от средствата 
по оперативните програ-
ми, които са предназна-
чени за инвестиции, през 
ЗУТ, Закона за обществе-
ни поръчки, през надзора 
на обектите и се стигне 
до кариерите за мате-
риали. Всичко това Ви е 
ясно и това е добре. Няма 

друг толкова хомогенен 
бранш като строител-
ния, с изключение може би 
на транспорта. Самата 
структура на икономи-
ката е такава. И затова 
професионалното инфор-
миране за работата на 
Камарата е от изключи-
телно значение.

Как виждате разви-

тието на изданието - 

както КСБ се разви, така 

и вестникът се разви и 

порасна.

Абсолютно. Аз нямам 
претенции да разбирам и 
от вестници. Но когато 
погледнеш структурата 
и съдържанието, виждаш, 
че става въпрос за серио-
зен обхват на дейността 
на отрасъла. Пожелавам 
Ви все така да запазите 
принципа – политиката на-
страна, браншът на първо 
място. Никой не може да 
се конфронтира с цял от-
расъл в България, още по-
малко със строителите. 

Какви препоръки би-

хте дали по отношение 

на работата на КСБ, на 

вестника, на бранша?

Никога не съм изпадал 
в позиция да давам съвети 
тогава, когато не е по кон-
кретен повод. Защото ни-
кой не би трябвало да има 
претенцията, че разбира и 
е обхванал целия строите-
лен бранш. В този смисъл 
най-добре е и го пожела-
вам на КСБ - да са спло-
тени, да са хора, които 
освен за собствената си 
фирма, мислят за бранша 
като цяло, за развитието 

на строителния отрасъл 
в най-добрите му форми, 
взаимствайки положител-
ния опит от по-развити 
държави в Европа. 

Какво мислите за про-

блема с кадрите? 

Този въпрос е изклю-
чително сериозен. Минис-
тър Каракачанов заговори 
за него покрай последните 
истории. Още навремето, 
когато аз бях министър, 
предложих да се помисли 
за възстановяване под 
някаква форма на бивше-
то Главно управление на 
Строителните войски. За 
съжаление депутатите 
казаха, че това е отжи-
велица и комунистическа 
работа. Моята идея беше 
тези хора, които нямат 
професия, да бъдат на-
бирани доброволно. За 6 
месеца да ги ограмотят, 
да научат занаят от рода 
на мазач, кофражист, за-
варчик. Дори само 30% от 
тях да придобият специал-
ност - това е един серио-
зен резерв за строителния 
бранш. А и ще могат сами 
да си изкарват прехрана-
та и да не чакат на соци-
алната система. Мисля, 
че в този смисъл КСБ би 
могла да бъде инициатор, 
да осъвремени тази идея. 
Има много млади хора, кои-
то нищо не умеят, а мо-
гат да се научат. 

Говорим за това, че 

ЗУТ вече е много оста-

рял – над 70 пъти е про-

менян. Браншът предлага 

да се раздели на 2 закона 

– за териториалното 

устройство и за строи-

телството, където да е 

целият инвестиционен 

процес. Вашето мнение?

И такъв вариант е 
възможен дотолкова, до-
колкото устройството на 
територията и строител-
ството са свързани. Хуба-
во е да се търси усъвър-
шенстване на този модел, 
който е сега. Всеизвестно 

е, че да купиш 1 терен или 
да разделиш 1 съществу-
ващ терен - да мине през 
общината съгласуването, 
да започне проектиране-
то, да се получи разре-
шение за строителство 
- понякога минават годи-
ни. Този проблем е много 
тежък. Нужно е в тази 
фаза да настъпят сери-
озни промени. Изключвам 
специалните зони като 
Черноморието, „Натура 
2000” и т.н. Те си имат 
отделен режим. Говоря за 
нормално строителство 
в населено място Х. Много 
неща трябва да се случат. 
Трябва заедно да седнат 
архитектите, урбанис-
тите, градските архите-
кти, хората, които са в 
общините и се занимават 
с тези процеси, и КСБ, за 
да се реши как е най-добре 
да се усъвършенства зако-
нодателството, но бюро-
крацията трябва да бъде 
намалена.

Да завършим с едно 

пожелание към в. „Стро-

ител” по случай нашия 

10-годишен юбилей.

Аз ще импровизирам. 
Искам на редакционния 
колектив и на всички в 
екипа на в. „Строител” да 
пожелая в личен план мно-
го здраве, а в професиона-
лен - да са хора, отдадени 
на работата и професи-
ята си. Да помагат за 
отразяването, и то за 
правдивото отразяване 
на всичко, което става в 
отрасъла. Положително-
то тук е, че вестникът е 
тематичен. Това позволя-
ва една специализация на 
колектива - хората да се 
занимават с конкретни 
направления. Когато пи-
шат, нека да си личи, че 
не само са журналисти, 
но са и професионали-
сти. Пожелавам им, кога-
то строителите четат 
вестника, да казват: ви-
жте колко хубаво нещо са 
написали колегите.

Снимки Румен Добрев

          благоустройството 2005 - 2009 г. 
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„Вестник Строител“ ЕАД е 
сертифицирано за устойчиво 
управление на събития по 
стандарта ISO 20121 от Bureau Veritas 
Certification.

BG.121357Q/U

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

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

®

С оглед времето, необходимо за подготовка на материалите, 
очакваме потвърждение до 11 март 2019 г. 
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На 28 март 2019 г. от 10.00 часа в зала „Варна“ 
на Община Варна ще се проведе среща на ръковод-
ството на Община Варна с представители на строи-
телните фирми, организирана от ОП на КСБ – Варна, 
с медийното партньорство на вестник „Строител“.

На нея ще бъде представена Инвестиционната 
програма на Община Варна за 2019 г. и ще бъдат 
дисутирани актуални въпроси, поставени от стро-
ителите.

КАНИМ ВИ ДА БЪДЕТЕ ПАРТНЬОР НА СЪБИТИЕТО!

Предлагаме Ви възможност да разположите 
рекламни ролбанери в залата, както и да представите 
Вашата фирма на 1 страница във в. „Строител“.

Цена 500 лв. без ДДС.

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

МЕДИЕН ПАРТНЬОР

Срок за заявки и плащане - 6 март 2018 г.
За контакти: 0888 55 39 50
news.stroitel@gmail.com

Василена Димова, 
ОП на КСБ - Русе

„Доказахте, че сте ис-
тински професионалисти и 
сте на европейско ниво!“ С 
тези думи зам.-министърът 
на регионалното развитие 
и благоустройството Ни-
колай Нанков се обърна към 
председателя на Област-
ното представителство на 
Камарата на строителите в 
България – Русе (ОП на КСБ - 
Русе) инж. Севдалин Петров 
и към представителите на 
фирмите, които присъства-
ха на гражданския диалог на 
тема „Европа в нашия дом“. 
Участие в събитието взеха 
Андрей Новаков – депутат в 
Европейския парламент от 
групата на ЕНП/ГЕРБ, Пламен 
Нунев – народен представи-
тел от ГЕРБ в 19 МИР – Русе, 
на кметове на общини и гра-
доначалници от Русенска 
област, представители на 
бизнеса, граждани и др. 

„Русе се превърна в 
строителна площадка. Ние 
сме щастливи да виждаме 
как от ден на ден той въз-
връща своята някогашна 
слава на един от най-кра-
сивите градове в България, 

наричан Малката Виена“, 
сподели председателят на 
ОП на КСБ – Русе. 

След изнесените данни 
по време на събитието ста-
на ясно, че „Водоснабдяване 
и канализация“ ООД – гр. 
Русе, е с най-добро проектно 
предложение към момента за 
финансиране по Оператив-
на програма „Околна среда 
2014 - 2020“ (ОПОС). Освен 
ВиК- Русе, за финансиране по 
ОПОС ще кандидатстват 
още 13 оператора, които в 
момента подготвят проект-
ните си предложения на база 
извършените прединвести-
ционни проучвания за обосо-
бените територии. Всички 
те трябва да бъдат пода-
дени в Министерството на 
околната среда и водите до 

23 април 2019 г. 
„Проектът за агломера-

ция Русе предвижда разходи 
в размер на 50,4 млн. лв. за 
модернизация на водоснаб-
дяването и 38 млн. лв. за от-
веждане и пречистване на 
отпадъчните води. С тези 
средства ще се подменят 
чугунени водопроводи, ще 
се реконструират канализа-
ционни колектори, главни и 
второстепенни водопровод-
ни клонове и съществуващи 
довеждащи водопроводи. Ще 
се доизгради ВиК мрежата 
в кварталите „Средна Кула“ 
и „Долапите“, ще се изгради 
отвеждащ колектор и ще се 
реконструира прилежаща 
ВиК мрежа. Очаква се през 
2019 г. да се проведат об-
ществените поръчки и да 

започне реалното изпълне-
ние, така че до две години 
проблемите с водоснабдя-
ването и канализацията за 
двата жилищни квартала да 
бъдат решени“, коментира 
зам.-министър Нанков. „На 
територията на област 
Русе се изпълняват и ключо-
ви инвестиционни проекти 
в областта на пътната ин-
фраструктура“, посочи още 
той. Най-важният от тях е 
магистралата „Русе - Вели-
ко Търново“, с която са тяс-
но свързани проектът за нов 
мост на р. Дунав край Русе 
и тунелът под връх Шипка. 
Това е новата икономическа 
ос в България, новият кори-
дор за бизнес по линията 
Свиленград - Хасково - Ста-
ра Загора - Габрово - Русе - 

Букурещ. 
„Програмата на Аген-

ция „Пътна инфраструкту-
ра“ предвижда през 2019 г. 
да стартират обществе-
ните поръчки за избор на 
изпълнител на строител-
но-монтажните работи и 
на строителния надзор при 
проектирането и строи-
телството на участъка от 
магистралата от Русе до 
Бяла и обходния път на гра-
да. Дължината на трасето 
е 76,2 км, а индикативната 
стойност за двата проекта 
е около 670 млн. лв. без ДДС“, 
информира Нанков. „През 
тази година ще завърши 
рехабилитацията на репу-
бликанския път Русе – Бяла, 
по който в момента преми-
нават по около 5000 тежко-

Недялка Маргаритова, 
ОП на КСБ - Смолян 

Две обучения бяха проведе-
ни в Областното представи-
телство на КСБ в Смолян. Първото беше разделено на три 
панела - „Длъжностни лица по здраве и безопасност при ра-
бота“, „Координатори по здраве и безопасност при работа“ и 
„ЗБУТ за контрол върху качеството на изпълнение на строи-
телството и за съответствие на влаганите в строежите 
строителни продукти със съществените изисквания за безо-
пасност“. Курсът бе организиран от ОП на КСБ – Смолян, съв-
местно със „Строителна квалификация“ ЕАД в съответствие 
с новите правила за финансиране на този тип обучения.

Лектор на събитието беше доц. д-р инж. Венцислав Сто-
янов от ВСУ „Любен Каравелов“ – София. Освен изчерпателен 
преглед на законодателната рамка презентацията включва-
ше много примери от съвременната строителна практика 
в България и чужбина, както и представяне на конкретните 
документи, приложими в спазването на изискванията за здра-
вословни и безопасни условия на труд в строителството.

Специализираното обучение продължи и на следващия ден 
с актуализиране на знанията и уменията на техническите 
ръководители от строителните фирми от ОП на КСБ – Смо-
лян. Презентацията на доц. д-р инж. Венцислав Стоянов бе 
озаглавена „Техническият ръководител като основен участ-
ник в строителния инвестиционен процес“. Целта на обуче-
нието бе, освен да маркира основните моменти в задължени-
ята на техническите ръководители, да провокира и дискусия 
сред присъстващите за споделяне на проблеми и намирането 
на работещи професионални решения. 

В заключение може да се отбележи радващата тенденция 
за засилен интерес от страна на фирмите членове на ОП на 
КСБ – Смолян, към тези курсове, което доказва безспорното 
качеството на преподаване и практическата им насоченост. 

На 28.02.2019 г. бе проведено редовно заседание на 
Управителния съвет на Националния клуб на строители-
те ветерани (НКСВ). Беше приет отчетът за работа на 
УС на НКСВ за 2018 г.

Освен това бяха взети следните решения:
1. Общото годишно отчетно събрание на НКСВ ще се 

проведе на 23.04.2019 г. от 14 часа в заседателната зала 
на Камарата на строителите в България в София, ул. „Ми-
хаил Тенев” №6.

2. Регионалните клубове и секциите на НКСВ да про-
ведат годишните отчетни събрания до 31.03.2019 г. и съ-
гласно Устава на НКСВ да изберат по един делегат на 25 
души за участие в Общото годишно събрание на НКСВ.

товарни превозни средства 
ежедневно и ще бъде алтер-
нативен на магистралата“, 
коментира още зам.-минис-
тър Нанков. До месец ще 
приключи разширяването на 
пътя Русе – Мартен на вхо-
да за Дунав мост. През тази 
година ще бъде направен и 
проект за основен ремонт 
на Дунав мост. Предстои 
да стартират обществе-
ни поръчки за рехабилита-
ция на общо 40 км от пътя 
Русе – Кубрат, която ще се 
финансира от Оперативна 
програма „Региони в растеж 
2014 - 2020“.

„Община Русе е един от 
отличниците при изпълне-
нието на финансираните 
от програмата проекти за 
градска и образователна 
среда, градски транспорт 
и други. Те са едни от най-
видимите, защото осигу-
ряват уюта и комфорта на 
хората“, коментира зам.-ми-
нистър Нанков и отчете, че 
в областта се изпълняват 
най-много проекти по Про-
грамата за трансгранично 
сътрудничество INTERREG 
V-A „Румъния – България 
2014 - 2020“. Русе заема чел-
но място в страната и по 
отношение на реализирани 
проекти за енергийна ефек-
тивност на многофамилни 
жилищни сгради.

Снимки авторът

С
ни

м
ка

 а
вт

ор
ът

BG20102

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



10 ФОРУМÑòðîèòåë петък, 8 март 2019

Емил Христов

Над 24 млн. лв. спестен 
ресурс по Оперативна про-
грама „Региони в растеж 
2014 - 2020“ (ОПРР) ще 
бъдат разпределени до-
пълнително за проекти на 
общините в цялата стра-
на. Това заяви зам.-минис-
търът на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството и ръководител 
на Управляващия орган на 
ОПРР Деница Николова 
по време на заседание на 
Комитета за наблюдение 
на програмата, което се 
проведе в Пловдив. Сред 
участниците във фору-
ма бяха Аурелио Сесилио, 
Райчъл Беамонт и Йо Гова-
ертс от Генерална дирек-
ция „Регионална и градска 
политика“ в Европейската 
комисия (ЕК). КСБ бе пред-
ставена от изп. директор 
инж. Мирослав Мазнев. 

„От проведените до 
момента обществени по-
ръчки и реализирани про-
екти са спестени около 
41 млн. лв. От тях близо 

половината с решение на 
комитета ще бъдат пре-
насочени за финансиране 
на допълнителни проекти, 
а останалите ще оста-
нат като резерв по про-
грамата“, подчерта зам.-
министър Николова. От 
думите й стана ясно, че се 
предвижда да бъде дадена 
възможност и на Агенция 
„Пътна инфраструктура“ 
също да се възползва от 
спестен ресурс за финан-
сиране на още пътни про-
екти.

Пред участниците в 
13-ото заседание на Ко-
митета за наблюдение 
зам.-министър Николова 
отчете изпълнението на 
европейската програма 
като успешно. 

„До момента са сключени 

553 договора на стойност 

2,5 млрд. лв., или иначе 

казано, договорени са 

около 85% от наличното 

финансиране, което за 

програмния период е над 3 

млрд. лв.“, 

допълни тя. По думите 
й 50% са разплатените до-
говорени средства, а 17% 
са отчетени към ЕК. „Това 
показва, че 2 години преди 

приключване на програма-
та вървим със сериозни 
темпове на изпълнение“, 
коментира Деница Нико-
лова. Тя призова бенефи-
циентите да ускорят ра-
ботата си по реализация 
на проектите в областта 
на културата, спорта и 
културно-историческото 
наследство, които гене-
рират приходи и се обез-
печават с нисколихвено 
кредитиране от Фонда на 
фондовете и финансовите 
посредници. 

„До края на годината 
ще продължава договаря-

нето на до 100% от ре-
сурса по оперативната 
програма, а всички мерки 
са отворени за кандидат-
стване. Към днешна дата 
са реализирани и приклю-
чени 74 проекта за модер-
низиране на образовател-
на инфраструктура, пътни 
отсечки, обекти от град-
ската среда – паркове, 
велоалеи, градски транс-
порт, доставка на нови ав-
тобуси, тролеи и трамваи 
за столицата“, каза още 
Деница Николова. Тя под-
черта, че успехите дават 
надежда, че през новия 
програмен период е въз-
можно България да успее 
да защити същия ресурс 
за регионално развитие, 
включвайки и нови модели 
за обхващане на бизнеса и 
икономиката.

По време на заседание-
то стана ясно още, че 

допълнителни близо 13 

млн. лв. ще бъдат отпус-

нати от МРРБ чрез „ОПРР 

2014 - 2020“ за енергийна 

ефективност на многофа-

милни жилищни и обще-

ствени сгради в 28-те 

малки общински центрове 

в страната, бенефициенти 

на програмата по мярката 

„Енергийна ефективност в 

периферните райони“. 

Деница Николова уточ-
ни, че общините ще могат 
да кандидатстват с про-
екти към края на година-
та, като сумата може и да 
се увеличи, тъй като ще 
се направи актуализация 
на спестените средства 
и резерви непосредстве-
но преди обявяването на 
поканата за проектни 
предложения. „Ще се фи-
нансират мерки за по-
вишаване на енергийна 
ефективност на сгради-

те, като целта е да се по-
стигнат 60% спестяване 
на енергия, намаляване на 
разходите за отопление, 
обновяване фасадите на 
сградите и повишаване на 
срока на експлоатация“, 
съобщи зам.-министърът. 
По думите й мярката ще 
позволи да има повече об-
новени сгради в България, 
а и балансирано регио-
нално развитие между по-
малките и големи общини. 
За средства по програ-
мата ще могат да кан-
дидатстват Ботевград, 
Берковица, Белоградчик, 
Генерал Тошево, Девин, 
Елхово, Златоград, Ивай-
ловград, Крумовград, Коз-
лодуй, Карнобат, Мездра, 
Малко Търново, Никопол, 
Нови пазар, Нова Загора, 
Поморие, Попово, Пещера, 
Провадия, Разлог, Сандан-

ски, Свиленград, Самоков, 
Севлиево, Троян, Тутракан 
и Червен бряг. Деница Ни-
колова припомни, че в на-
чалото на годината бяха 
отпуснати още близо 33 
млн. лв. спестен ресурс 
от програмата за 32 про-
екта на 19 средни и малки 
общини отново в подкре-
па на мерки за енергийна 

ефективност. 
Комитетът взе ре-

шение и 39-те големи об-
щини, бенефициенти по 
ОПРР, да ползват спесте-
ния ресурс за финансира-
не на нови проекти или за 
намаляване на собствения 
принос. 

Удължен беше и срокът, в 

който общините могат 

да кандидатстват за мер-

ките за културна инфра-

структура и обновяване на 

студентски общежития. 

Те ще могат да пода-
ват документи до 31 де-
кември 2020 г., а целта 
е да се постигнат мак-
симални ефекти от реа-
лизиращите се проекти, 
като същевременно се 
даде достатъчен период 
за подготовка.

Зам.-министърът ко-
ментира още, че Пловдив 
изпълнява с ускорени тем-
пове обектите си, фи-
нансирани от ОПРР. „Към 
настоящия момент са до-
говорени всички средства, 
за които общината канди-
датства, постигнати са 
междинните резултати, 
което е сериозно дости-

жение. Предстои да се 
финализират проектите 
за модернизация на град-
ската среда, за градски 
транспорт, за ремонта 
на учебните заведения“, 
коментира тя.

Междувременно в рам-
ките на Комитета за на-
блюдение експерти от 
Европейската комисия 
начело с Аурелио Сесилио 
– началник-отдел в Гене-
рална дирекция „Регионал-
на и градска политика“ в 
ЕК, инспектираха част 
от обектите на Плов-
див, които са изпълнени 
с финансиране от Опера-
тивна програма „Региони 
в растеж 2014 - 2020“, и 
проведоха среща с кмета 
на общината Иван Тотев. 

Представителите на 
ЕК останаха впечатлени 
от изградения център за 
социална закрила на жени, 
пострадали от домашно 
насилие, който се поме-
щава в сграда на БЧК. По 
проекта „Подобряване на 
социалната инфраструк-
тура в община Пловдив“ 
с малко над 2 млн. лв. е 
обновена цялата сграда 
и е обособен център за 
временно настаняване на 
жени и деца в риск с ка-
пацитет 17 души. В него 
застрашените получават 
закрила в близка до се-

мейната среда в срок до 
6 месеца. Благодарение на 
инвестицията е обновено 
и модернизирано и дворно-
то пространство.

Комисията инспекти-
ра и част от реализира-
щия се в момента проект 
за подобряване на град-
ската среда в Пловдив, 
който се финансира с над 

24,1 млн. лв. от ОПРР. Ма-
щабното задание включ-
ва обновяване на улици и 
площади, тротоари, ново 
градско  обзавеждане, 
енергоспестяващо улично 
осветление, озеленяване, 
модернизиране на меж-
дублокови пространства, 
изграждане на спортни и 
детски площадки, автома-
тизирани поливни системи 
и др. Експертите посети-
ха новоизграждащата се 
зона за отдих по южния 
бряг на р. Марица, където 
са обособени модерни алеи 
с ново градско обзавежда-
не, детски и спортни съо-
ръжения, LED осветители, 
озеленяване и др.

Гостите имаха въз-
можност да разгледат и 
модернизирания Универси-
тет по хранителни тех-
нологии в Пловдив, който 
им бе представен от 
зам.-ректора по проектна 
и информационна дейност 
проф. д.т.н. инж. Николай 
Менков. В реновирането 
на учебното заведение са 
вложени близо 3 млн. лв. 
от ОПРР, като е изграде-
на модерна отоплителна 
система с природен газ, 
обновени са корпуси и е 
обособена конферентна 
зала. Беше дадена висока 
оценка за осъществявани-
те мерки и инвестиции. 

13 млн. лв. ще се отпуснат за саниране на жилищни и обществени сгради
Снимки авторът
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ИЗДАН И Е  Н А  КА М АРАТА  Н А  СТ РО И ТЕ ЛИ ТЕ  В  Б ЪЛГАРИ Яwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg

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

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

Предлагаме Ви следните партньорски пакети:

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

на конференцията
Цена: 5000 лв. без ДДС

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

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

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

презентационен филм за събитието
Цена: 7500 лв. без ДДС

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

Цена: 2000 лв. без ДДС

BG20102

„Вестник Строител“ ЕАД е 
сертифицирано за устойчиво 

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

За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова 

      0884 20 22 57 – Калоян Станчев

   news.stroitel@gmail.com

Срок на заявяване на участие: 6 март 2019 г.

Why to be our partner:
 Presentation of your company to the proper audience - ministers, directors of managing authorities, mayors, potential business partners

 Promotion of your products and services  Opportunities to expand your business contact list
We offer you the following partnership packages:

GOLD PARTNER  
Logo of your company on the event’s advertising wall 
Opportunity of exposition of 2 roll-up banners
Placing an advertising stand in the lobby in front of the hall
Advertisement in „Stroitel“ Newspaper – 2 pages
Display of video ad before the beginning of conference

Price: BGN 5000 excluding VAT

PLATINUM PARTNER   
Logo of your company on the event's advertising wall
Production of vinyl and its installation on the wall in the hall (only 4 positions available)
Opportunity of exposition of 2 roll-up banners
Placing an advertising stand in the lobby in front of the hall
Advertisement in „Stroitel“ Newspaper – 2 pages
Display of video ad before the beginning of conference
Filming a video-interview up to 3 min, that will be included in an event’s video-presentation 

Price:  BGN 7500  excluding VAT

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

Price: BGN 3000 excluding VAT

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

Price: BGN 2000 excluding VAT

Contact persons: 0888 55 39 50 – Reneta Nikolova 

      0884 20 22 57 – Kaloyan Stanchev

news.stroitel@gmail.com

Deadline for submitting notices of participation: 6 March 2019

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

Цена: 3000 лв. без ДДС
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Съфинансирането е чрез инвестиционен кредит в размер на 1,5 млн. лв. 

ПЛОВДИВ

В Добрич започват строителните 
работи по партньорски проект с румън-
ската община Меджидия за подобряване 
на пътна връзка с трансевропейската 
мрежа, съобщават от кметската упра-

ва. Проектът черпи ресурс от над 8 млн. 
евро по Програмата за трансгранично 
сътрудничество INTERREG V-A „Румъния 
- България 2014 – 2020”.

Започват ремонтни дейности по 

бул. „Добруджа”, като реконструкцията 
обхваща и двете платна, и мост над 
железопътна линия по трасето. Ще бъ-
дат изградени и нови тротоари, улично 
осветление и алея за велосипедисти. В 

рамките на проекта ще се ремонтира и 
друга основна пътна артерия – ул. „Ни-
кола Петков”. Общо ще бъдат рехаби-
литирани около 5 км инфраструктура в 
областния град.

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Община Видин ще из-
тегли инвестиционен 
кредит от 1,5 млн. лв. за 
съфинансиране на проект 
„Реставрация и адапта-
ция на синагога - Видин в 
туристически обект „Жул 
Паскин“. Той е на обща 
стойност 9 775 300 лв., от 
които 8 275 300 лв. са без-
възмездна помощ от ОП 
„Региони в растеж 2014 - 
2020“ (ОПРР) и 1,5 млн. лв. 
от финансов инструмент 
по ОПРР. „Тъй като общин-
ският дълг ще се предос-
тави от „Регионален фонд 
за градско развитие“ АД, 
не следва да се провежда 
обществена поръчка за 
избор на кредитна инсти-
туция“, уточняват от об-
щината. 

Проектът цели да рес-
таврира и социализира 
зданието, което е в пла-
чевно състояние, и при-
лежащия терен, като ги 
превърне в туристическа 
атракция. В сградата ще 

има музей, изложбено прос-
транство, многофункцио-
нална зала за събития, 
кафене, а отвън ще бъде 
изграден и парк. В обхвата 
на този обект се намират 
още средновековната кре-
пост „Баба Вида“, молит-
вени храмове, жилищни 
сгради от началото на XIX 
век и р. Дунав. Продължи-
телността на проекта е 
24 месеца. 

„Община Видин е от 
първите кандидатствали 
по ОПРР за финансиране 
на ремонт на синагогата“, 
каза при посещението си 

във Видин министърът на 
регионалното развитие и 

благоустройството Петя 
Аврамова.

„Очаквам строител-
ството да започне още 
тази година“, заяви кме-
тът Огнян Ценков. Той 
обясни, че това ще се осъ-
ществи благодарение на 
договор, подписан между 
община Видин и Сдруже-
ние „Регионална организа-
ция на евреите в България 
„Шалом“, по силата на кой-
то общината става соб-
ственик на обекта. 

„Нашето намерение е 
да възстановим синагога-
та в автентичния й вид, 
тя е построена по подо-
бие на еврейския храм в 

Будапеща и е втората 
по големина в България 
след софийската.  Ем-
блематичната за видин-
чани сграда е паметник 
с национално значение. 
Съобразихме се с жела-
нието на Регионалната 
организация обектът да 
бъде завършен до пет го-
дини след подписването 
на договора, както и кул-
турният център да носи 
името на нашия съграж-
данин, световноизвест-
ния художник Жул Паскин 
и да има обособена част 
от 50 кв. м за културни 
традиции на еврейската 
общност“, каза още кме-
тът.

Синагогата е построе-
на през 1894 г. за еврейски 
молитвен дом с дарения 
от търговци, които са 
живели в квартал „Кале-
то“. На входа й е имало две 
мраморни плочи с изписа-
ни на иврит имената на  
евреи, жители на Видин, 
загинали във войните за 
Освобождението и запаз-
ването на независимост-
та на България. 

Над 1,150 млрд. лв. от Европейските структурни 
и инвестиционни фондове са договорени от нача-
лото на програмния период до февруари 2019 г. за 
изпълнение на проекти на територията на Благо-
евградска област. Това съобщи на пресконференция 
управителят на Областен информационен център – 
Благоевград, Теменужка Стамболиева. Най-активни 
са били бенефициентите в областния център, на 
чиято територия са спечелени и се изпълняват 65 
проекта по различните оперативни програми. Близо 
107 млн. лв. са привлечени за бизнеса, общинската 
администрация, неправителствения сектор, обра-
зованието и др.

На първо място по брой проекти е Програмата 
за развитие на човешките ресурси - 87, а по ОП „Ре-
гиони в растеж 2014 - 2020“ са 41 на стойност поч-
ти 97 млн. лв. С малки изключения, бенефициенти 
по тази ОП са общинските администрации, които 
инвестират в благоустрояване на градска среда, 
обновяване на многофамилни жилищни сгради и об-
разователна инфраструктура, въвеждане на мерки 
за енергийна ефективност в редица обществени и 
административни сгради, изграждане на социална 
инфраструктура, реконструкция на улична мрежа.

Най-много средства - над 110 млн. лв., са разход-
вани в региона по ОП „Околна среда 2014 - 2020“. Тук 
влизат водният цикъл в Банско, както и изграждане 
на няколко компостиращи инсталации и инстала-
ции за предварително третиране на отпадъците. 
Още 116,5 млн. лв. са договорени за изпълнението 
на проекти по Програмата за развитие на селските 
райони. 

Справката на Областен информационен център 
– Благоевград, показва, че към февруари 2019 г. раз-
мерът на вече изплатените средства по проекти 
в областта е 352 157 286 лв., което представлява 
изпълнение на 36,44% от договореното.

Община Пловдив от-
чете успешно изпълнение 
на проекта за енергийна 
ефективност на сгради-
те на езиковата гимна-
зия. За осъществяването 
му е получена безвъзмезд-
на подкрепа в размер на 
800 хил. лв. по линия на 
Инвестиционната про-
грама за климата на На-
ционалния доверителен 
екофонд (НДЕФ), финан-
сираща обекти, които 
водят до директно или 
индиректно намаляване 
на емисиите на парнико-
ви газове. Съфинансира-
нето от община Пловдив 
е 398 430 лв.  

Рамките на проекта 
бяха приложени енергос-
пестяващи мерки, насо-
чени към подобряване на 
енергийните характе-
ристики на три обекта 
- „Училищна сграда”, „Об-

щежитие за момичета” и 
„Общежитие за момчета”. 
Направена е подмяна на 
отоплителната инста-
лация за използването 
на слънчеви колектори 
за осигуряване на топла 

вода за битови нужди.
Очаква се общо спес-

тените емисии въгле-
роден диоксид след при-
лагане на мерките за 
намаляване на енергия да 
са 300,793 т.

Проекти за реставра-
ция на шест знакови обекта 
в Пловдив с културно-исто-
рическо значение ще дарят 
участниците в курс на Ecole 
de Chaillot в Париж за профе-
сионална квалификация на 
архитекти по опазване на 
недвижимото наследство. 

Зам.-кметът на Плов-
див с ресор „Култура и 
туризъм “  А лександър 
Държиков припомни, че са 
изминали повече от две 
години от деня, в който 
с главния архитект на 

район „Централен“ Пе-
тър Петров са обсъдили 
идеята Пловдив да дома-
кинства този престижен 
форум. 

Разработени са идейни 
предложения за Археоло-
гически комплекс „Небет 
тепе“, аптека „Хипократ“, 
къща „Нишанян“, сградата 
на старото кметство на ул. 
„Хр. Г. Данов“ , жилищно-тър-
говското здание на същата 
улица и дома на Стефан 
Обрейков на ул. „Софроний 
Врачански“ 12.
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Покриви от зелена рас-
тителност ще красят но-
вата библиотека и Центъ-
ра за съвременно изкуство, 
които ще бъдат изграде-
ни на мястото на бивша-
та Немска болница. Това 
предвижда амбициозният 
проект на община Бургас. 
Идеята за него е на кмета 
Димитър Николов, който 
убеди държавната власт 
да прехвърли имота. Сега 
администрацията е стар-
тирала процедурата за 
избор на изпълнител. Фи-
нансирането ще се осигу-
ри с безвъзмездна помощ 
от Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 - 
2020“ и средства от бю-
джета на общината.

Сградата на бивша-
та Немска болница се 

намира в зона с публични 
функции с висока общест-
вена значимост за града. 
Разположена е на около 
100 м от морето и от цен-
търа. Имотът е с площ 
2470 кв. м. На терена към 
момента има две монолит-
ни постройки. По-голямата 
– триетажна, е построена 
през 1935 г. и функционира 
като училище до 1944 г. В 
края на Втората светов-
на война се преустройва и 
се експлоатира като бол-
ница. След 1989 г. остава 

държавна собственост, но 
използването й по предназ-
начение е преустановено. 
Другата сграда е двуе-
тажна. И двете са в лошо 
състояние, не се обита-
ват и части от инстала-
циите липсват. След като 
е прехвърлен на общината, 
теренът многократно е 
обезопасяван.

Новият проект пред-
вижда красив атриум меж-
ду частта на библиоте-
ката и модернистичната 
сграда от стъкло и метал, 

Министерството на 
регионалното развитие 
и благоустройството ще 
осигури близо 650 хил. лв., 
с които ще подпомогне 
решаването на проблема 
с отводняването на въз-
ловия бул. „Липник“ в Русе. 
Това е станало известно 
по време на работна сре-
ща между кмета на града 
Пламен Стоилов и зам.-ми-
нистъра на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството Николай Нанков, 
съобщават от общинска-
та управа. 

Участък от булеварда 
се наводнява редовно при 
поройни дъждове, а отвод-
няването му отнема време. 
По думите на Стоилов, ци-
тиран в съобщението, под-
крепата на министерство-
то е ключова за участъка, 

който предстои да бъде 
изцяло рехабилитиран. 

По време на среща-
та кметът и зам.-минис-
търът са разговаряли за 
спечеления от ВиК - Русе, 
проект по Оперативната 
програма „Околна среда 
2014 – 2020”, по който ще 
бъде изградена модерна 

канализационна система в 
кварталите „Средна кула” 
и „Долапите”. Предстои и 
подмяната на водопрово-
ди, разположени на 47 ули-
ци в централната градска 
част. Началото на ремон-
тите е предвидено да бъде 
поставено най-късно до 
средата на годината. 

Започна ремонтът 
на 13 км от общинската 
пътна мрежа в Павликени, 
съобщиха от пресцентъ-
ра на общината. Първата 
копка на мащабния проект 
са направили кметът инж. 
Емануил Манолов, зам. 
областният управител 
Ивета Кабакчиева, дирек-
торът на Областната ди-
рекция на ДФ „Земеделие” 
Тодор Тодоров.

Средствата за реа-
лизацията възлизат на 
6 898 541 лв. и са предос-
тавени като безвъзмезд-
на финансова помощ от 
Програмата за развитие 
на селските райони. В про-
екта са включени отсеч-
ките Павликени - Дъскот - 
Паскалевец - до границата 
с община Велико Търново, и 
Сухиндол - Павликени - Вър-
бовка. 

Сред заложените дей-
ности за изпълнение са 
изграждане на банкетите 
с каменни фракции, създа-
ване на окопни водостоци 
при връзките към земедел-
ските пътища, премахване 
на храстовата и дървесна-
та растителност, която 

е разположена в непосред-
ствена близост до път-
ното платно и пречи на 
свободното преминаване 
на превозните средства. 
В района на трасето вър-
ху големи насипи ще се по-
ставят предпазни стома-
нени огради. Предвижда се 
цялостно преасфалтиране 
на платното за движение, 
хоризонтална маркировка 
и вертикална сигнализа-
ция, а също и изграждане 
на тръбна мрежа за ши-
роколентов интернет. В 
участъка от единия път, 
който е в регулацията на 
село Върбовка, ще бъдат 

направени нови бетонови 
бордюри и тротоари.

„През миналия ман-
дат завършихме пълна 
реконструкция на над 33 
процента от цялата об-
щинска пътна мрежа. При 
приключването на насто-
ящия проект ще се добли-
жим до 50 на сто напълно 
обновени четвъртокласни 
трасета“, е посочил кме-
тът инж. Емануил Мано-
лов. „Малко са общините 
в Северна България, които 
могат да се похвалят с 
такива темпове на въз-
становяване на пътища”, 
е допълнил той.

Община Монтана ще 
постави на различни мес-
та в областния град 12 
билборда, с които ще ин-
формира за успешно изпъл-
нени проекти с финансира-
не от фондовете на ЕС, е 
съобщил кметът Златко 
Живков на среща с граж-
дани.

Със снимки и текст ще 
бъдат показани парковете 
„Огоста”, „Калето”, „Свети 
Дух”, „Монтанезиум”, Град-
ската градина, алеята „Ха-
джи Димитър”, обновени-
те сгради на Гимназията 
за преподаване на чужди 
езици „Петър Богдан”, на 
III ОУ „Петър Берон”,  IV ОУ 

„Иван Вазов”, Природо-ма-
тематическата гимназия 
„Климент Охридски”, на 
четвърта и седма детска 
градина в Монтана и други 
обекти, обновени през по-
следната година. 

Живков е обявил, че 
така хората ще могат да 
видят още веднъж къде са 
инвестирани средствата 
от ЕС и какво е направе-
но. Той е коментирал, че 
билбордовете няма да са 
достатъчни да се покаже 
всичко от последните 20 
години, и е припомнил, че 
през това време във всяко 
от 23-те села на община-
та също са направени ре-
монти, изградени са черк-
ви, читалища и т.н.

След цялостната реконструкция на главната 
пешеходна ул. „Богориди“ община Бургас започна да 
обновява и по-малките улици около нея. В почти за-
вършен вид вече са ул. „Лермонтов“ и ул. „Възражда-
не“, следва ги ул. „Константин Фотинов“. 

„Паважът се завръща масово в този представи-
телен район на Бургас като възможно най-трайната 
настилка. Но с него се търси и друг ефект - когато 
тук дойде гост и се разходи по тези улици, да усети 
атмосферата на град с културни и бохемски тради-
ции. За това допринасят и монтираните на няколко 
места в тротоарите стихове от бургаски поети“, 
съобщават от общинския пресцентър.

Където има възможност, общината засажда нова 
растителност, а през топлите месеци ще извади 
по улиците много цветя, храсти и дори дървета в 
саксии. По ул. „Лермонтов” вече има цяла редица фо-
тинии - много подходящо за отглеждане в градски 
условия растение, което се среща като голям храст 
или малко дърво и може да бъде оформяно по различ-
ни атрактивни начини. Именно по ул. „Лермонтов“ 
община Бургас използва за първи път в своята ра-
бота две нововъведения. Под земята е монтирана 
система за аериране и поливане на корените, а в 
гнездата има ограничители, които спират извънред-
ния растеж на корена, за да не уврежда тротоарите 
и инфраструктурата под повърхността.

Сградите на бившата Немска болница ще се преобразяват 
със средства от ОПРР и местния бюджет

която ще е Център за съ-
временно изкуство. Отво-
реното пространство ще 
насочва посетителите и 
към градината. При вечер-
ни сбирки и концерти този 
вход ще бъде отворен, а 
чрез новопроектиран па-
норамен стъклен асансьор 
хората  ще могат да полз-
ват многофункционалната 
зала на третия етаж и от-
критата тераса. Предви-
ден е балкон с изглед към 
градината на второ ниво, 
следващ плавните извивки 
на амфитеатъра, на който 
ще има и кафене.

От север е проектиран 
втори вход за библиотека-
та. Той ще служи за достъп 
до детския отдел на пър-
вия, административната 
секция на втория и читал-
ните на последния трети 
етаж. От юг е предвиден 
вход към подземен паркинг 
за 20 автомобила и 4 парко-
места на нивото на тере-
на. Благоприятното южно 
изложение на вътрешния 
двор позволява поддържа-
нето на богата растител-

ност. Там ще се изгради и 
малък амфитеатър, където 
ще могат да се провеждат 
различни събития.

Новата библиотека 
ще съхранява над 600 000 

произведения на български 
и чуждестранни автори, а 
в Центъра за съвременно 
изкуство ще представят 
временни и постоянни  екс-
позиции.
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Георги Сотиров

Векове наред Лудого-
рието ревниво съхранява 
историята си. Името на 
този край идва от гъста-
та едва проходима гора, 
стъпила  върху  богат 
чернозем с много, много 
здравец под дърветата. 

Наоколо преминават се-
дем пътя. Единият тръг-
ва за днешния Търговище, 
другият - за Шумен, а 
останалите за селата 
Трапище, Синя вода, Съ-
единение, Манастирци и 
Ловско.  

Б о г ата  н а  д р ев н а 
история е Лознишката 

община. Археолозите са 
намерили глинени съдове, 
различни оръдия на труда, 
керамични предмети, тух-
ли, дялан камък. Открити 
са църковни принадлеж-
ности и основи на църк-
ва. При строителството 
на шосето от Лозница 
за с. Ловско пътищарите 

се натъкват на напълно 
запазени глинена кана, 
амфора, кандилница, как-
то и основите на голяма 
древна жилищна построй-
ка. Оттам е изваден и 
надгробен камък с над-
пис на латински език. На 
това място през IV–V век 
е съществувало римско 

Кметът Севгин Шукри: 

Г-н Шукри, община Лоз-

ница се състои от 15 на-

селени места, в които жи-

веят над 13 000 души. Как 

бихте характеризирали 

местния поминък и природ-

ни дадености? 

Плодородната, екологич-
но чиста земя и свободната 
работна ръка са основните 
ресурси на общината. Нали-
чието на хубава земеделска 
почва и климатичните осо-
бености обуславят отглеж-
дането на зърно и техниче-
ски култури, като условията 
са подходящи и за ягодоп-
лодни и овощни насаждения. 
Поминъкът на местното 
население е селското сто-
панство и съществуващи-
те предприятия в сферата 
на преработвателната и 
хранително-вкусовата про-
мишленост, която е водеща 
за общината. Наблюдава се 
и развитие на пчеларство-
то, предпоставка за което е 
функциониращото в Лозница 
предприятие за преработка 
на пчелни продукти. 

Богатството на води и 
изградената и функциони-
раща система създава по-
тенциал за възстановяване 
на поливното земеделие и 
на масивите от трайни на-
саждения - овошки, ягоди и 
малини. Наличието на пре-
работвателно предприятие, 
което да приема произведе-
ната земеделска продукция, 
както и да осигури нейната 
реализация в страни от ЕС, 
е основният фактор за раз-
витието на този сектор. 
По последни данни на тери-
торията на общината има 
1500 дка малини и 2000 дка 
ягоди. Тук, в общинския цен-
тър, ежегодно се провежда и 
традиционният Фестивал 
на малината и Национално-
то изложение на производи-
телите на малини и ягоди, 
което е част от годишния 
календар на Министерство-
то на земеделието, храните 
и горите. 

Какво предвижда Об-

щинският план за развитие 

до 2020 г. основно в част-

та, която засяга строител-

ни дейности?

Една от основните цели, 
заложени в Общинския план 
за развитие на Лозница, е 
подобряване качеството на 
живот чрез доизграждане и 
осъвременяване на техниче-
ската инфраструктура.

Задачите, които си е по-
ставило ръководството, са 
свързани с реконструкция 
на пътища, асфалтиране 
на уличната мрежа в насе-
лените места и проучване 
на възможностите за гази-
фициране на общинския цен-
тър. Всичко това се случва 
благодарение на професио-

нализма на строителните 
фирми. Крайната ни цел е 
създаване на благоприятни 
условия за привличане на ин-
веститори и откриване на 
нови работни места. В пре-
работвателната промиш-
леност вече се наблюдават 
положителни резултати. 

Какво е качеството на 

водата, която пият хора? 

Питейната вода е от 
местни водоизточници, 
като на територията на 
общината има 15. Два от 
тях изцяло са предназначени 

за населението на Лозница. 
Територията на общината 
се обслужва от държавното 
предприятие „Водоснабдява-
не – Дунав” ЕООД, гр. Раз-
град. Водоснабдителната 
мрежа е изградена основно 
през периода 1960 - 1970 г. и 
е крайно амортизирана, кое-
то е причина за множество 
аварии и големи загуби. Це-
ната, която плаща местно-
то население, е една от най-
високите за страната.

Какво е състоянието на 

почвата? 

Лозница е в границите 
на Дунавската равнина. Ха-
рактерни за този район са 
плодородните черноземни 
почви. Най-голямото ни пре-
димство от гледна точка на 
водни ресурси е язовир „Бели 
Лом“ и съхранената мелиора-
тивна система. Обработва-
емите земи съставляват 
над 75% от територията ни, 
което в комбинация с оста-
налите фактори и природни 
дадености дава основната 
насока за развитието на 
общината като земеделски 
център. Животновъдството 
е втори по значение подот-
расъл в района. Положителни 
са тенденциите за развитие 

на овцевъдството, птице-
въдството, пчеларството и 
рибовъдството.

Как се отразява демо-

графската криза и безра-

ботицата?

Основен проблем за об-
щината е трайната миг-
рация на хората от селата 
към градовете и в чужбина. 
Това важи особено за млади-
те хора. Резултатът е за-
падане на услугите, както и 
негативно отражение върху 
икономиката. 

Характерно за общи-
ната е намаляването на 
населението. Механичният 
прираст е отрицателен и е 
значително над средния за 
страната. Най-много хора са 
концентрирани в общинския 
център. Равнището на без-
работицата при нас е почти 
три пъти по-високо в срав-
нение с това в страната. 
Тя е породена от сезонното 
производство в селското 
стопанство.

Общината реализира 
проекти по програмите 
„Старт в кариерата“, „Ак-
тивиране на неактивни 
лица“, „Регионална програма 
за заетост“, „Схема за обу-
чение и заетост на хората с 
увреждания“, схема „Работа“ 
и схема „Нова възможност за 
младежка заетост“ и „Ние 
също можем“. Целта е да се 
осигурят условия за повиша-
ване на квалификацията на 
безработните и най-вече 
на младежите, което ще ги 
направи по-конкурентоспо-
собни на пазара на труда и 
ще увеличи шансовете им за 
трайна реализация.

Транспортната инфра-

структура е определяща за 

развитието на всеки реги-

он. Вашата се характери-

зира с кръстопътно разпо-

ложение. Какви са ползите 

от това? 

През територията ни 
минават важни транспорт-
ни артерии: първокласното 
шосе Русе – Варна и второ-
класните трасета Попово 
– Шумен и Разград – Търго-
вище. Маршрутът на АМ 
„Хемус” преминава през юж-

ната част на нашата об-
щина, като пътните възли, 
които предстои да бъдат из-
градени, ще свързват част 
от Североизточния район, 
включително Варна, с Ду-
нав мост и пристанището 
в Русе. 

Основните трасета се 
характеризират с голяма ин-
тензивност на движението, 
особено през летния сезон, 
когато преминава основният 
поток от румънски туристи 
към Черноморието. Плано-
вете за автомагистрала 
„Хемус“ са благоприятна 
предпоставка за подобрение 
на транспортната достъп-
ност, както и на развитие-
то на цялата община и съ-
живяването на населените 
места.

Необходима ли е рекон-

струкция на пътната мре-

жа в града и в селата? 

Общинските пътища 
са с обща дължина 71,4 км. 
Необходима е реконструк-
ция на по-голямата част 
от тях. Освен на пътната 
мрежа обръщаме внимание 
и на благоустрояването на 
уличните мрежи в населени-
те места, от които 50% са 
без настилка. 

Изградена канализа-
ционна мрежа има само в 
общинския център, като в 
момента продължава строи-
телството на нов канализа-
ционен колектор, финансиран 
със средства на ПУДООС. 

С реализирането на про-
екта по ОП „Околна среда 
2014 - 2020“ (ОПОС) за во-
ден цикъл можем да кажем, 
че проблемът с ВиК инфра-
структурата на града е 
напълно решен. Липсата на 
консолидиран ВиК оператор 
на ниво област лишава общи-
ни като нашата от всякаква 
възможност за получаване 
на допълнителен финансов 
ресурс от европейски про-
грами, който ни е особено 
необходим за поддържането 
и обновяването на този вид 
съоръжения. 

По отношение на упра-
влението на отпадъците 
Лозница е обхванала всички 
свои населени места в сис-

Севгин Шукри е роден на 18 юни 1980 г. Средното му 

образование е по специалността „ветеринарен техник”, 

а висшето - в областта на химичните технологии. Дълги 

години работи в Общинската администрация в Лозница, 

както и в неправителствения сектор. От средата на 

2013 г. до края на 2014 г. е зам. областен управител на 

Разградска област. От май 2018 г. е кмет на община 

Лозница. Семеен, с две деца.

Сградата на общината

Път Бели Лом
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селище. Следи от старо-
българско населено мяс-
то, съществувало около 
VII–XI век, са открити в 
местността Чучура, на 
около километър северо-
източно от общинския 
център. 

През  1908  г .  пред-
приемчиви и родолюбиви 

българи строят тук учи-
лище. Проектът е дело 
на майстор Михаил, а об-
щината задължава всеки 
семеен мъж да направи 
по шестдесет кирпича, 
да докара по две коли ка-
мъни, да положи по два 
дена безплатен труд и 
да даде по деветнадесет 

лева. И въпреки че всички 
се отзовават и помагат, 
средствата не стигат. 
Майстор Михаил продава 
една своя нива от седем 
декара, влага парите в 
строежа и скоро след 
това училището е завър-
шено. Будни за доброто и 
проглеждащи за новото, 

местните хора построя-
ват и читалищна сграда.

През октомври 1934 г. 
старото име Кубадън е 
сменено официално. Но-
вото е свързано с прочу-
тата по онова време аме-
риканска лоза, пренесена 
и хванала корен за първи 
път именно тук, в земя-

темата за организираното 
сметосъбиране и сметоиз-
возване. Услугата за граж-
даните и юридическите лица 
се предоставя от специал-
но създаденото общинско 
предприятие „Лозстрой“. 
Стремежът ни е да предос-
тавяме услуга на възможно 
най-високо ниво и същевре-
менно таксата, която запла-
щат нашите граждани, да е 
поносима. 

Какво е със-

тоянието на об-

разователната 

инфраструкту-

ра? 

През послед-
ните години е в 
ход оптимизация 
на училищната 
мрежа. Както в 
повечето общини, 
така и в нашата 
се пристъпи към 
закриване на училища. Сега 
на територията й функцио-
нират 7 училища, от които 6 
общообразователни и 1 про-
фесионална гимназия. Има-
ме и 13 читалища с богат 
библиотечен фонд. В шест 
населени места има детски 
градини. 

По отношение на подо-
бряване състоянието на 
образователната инфра-
структура през последните 
години е направено много. 
Сградният фонд е изцяло 
реновиран, като за това са 
ползвани средства от ев-
ропейски и национални про-
грами. Изключение прави 
Професионалната гимназия 
по ветеринарна медицина 
и земеделие „Александър 
Стамболийски“, чийто сгра-
ден фонд е общински от съв-
сем скоро. Вече разполагаме 
с необходимата проектна 
документация и ще се тър-
си нужното външно финан-
сиране за обновяването и на 
това училище, което е най-
голямото в Лозница.

Какви са условията за 

развитието на туризма? 

Развитието на туризма 
въз основа на културно-ис-
торическото наследство е 
един от приоритетите ни. 
Като туристически ресурс 
биха могли да се разгледат 
богатите дадености на 
общината, които могат да 
бъдат предпоставка за бъ-
дещи инвестиции в тази об-
ласт. Нещо повече, само на 
около 30 километра могат 
да се посетят Шуменската 
крепост или Томбул джа-
мия, построена през 1744 г. 
Архитектурата на храма е 
повлияна от зародилия се в 
началото на XVIII в. ориен-
талски архитектурен стил 
лале, който се характери-
зира с включването на еле-
менти от френския барок. 
Интересно място е и Абри-
тус - късноантичният град 
с международна известност. 
Сред руините му е открито 
най-голямото в страната 
златно съкровище от 835 
монети (4 кг), сечени от 11 
римски императори през V 
век. Намира се в местност-
та Хисарлъка на около 3 км 

от Разград. 

Какви са възможност-

ите община Лозница да ре-

шава определени свои про-

блеми чрез европейските 

програми?

Към момента изгражда-
нето и поддържането на об-
щинската инфраструктура 
зависи изцяло от усвояване-
то на средства от Европей-
ския съюз, които заместват 
намаляващия дял на инвести-
циите от местния бюджет. 
През последните години на 
територията на Лозница 
са реализирани проекти по 
всички европейски програ-
ми на обща стойност над 
20 млн. лв. Чрез финансиране 
по Програмата за развитие 
на селските райони (ПРСР) и 
други са рехабилитирани над 
20 км общински пътища.

Във водния сектор беше 
реализиран проект „Изграж-
дане на нови клонове към 
съществуващата канализа-
ционна мрежа, реконструк-
ция на водопроводна мрежа 
по улиците, предвидени за 
канализация и реконструк-
ция на ПСОВ на гр. Лозница“ 
със средства от ОПОС. За 
подобряването на култур-
ната инфраструктура по 
ПРСР е осъществен проект 

„Реконструкция и ремонт на 
читалища на територията 
на община Лозница“. От-
ново по тази програма бе 
реконструиран и градският 
парк, който се превърна в 
едно привлекателно място 
за жителите и гостите на 
общината.

Какви са възможност-

ите за газификация на об-

щинския център? 

Целта, която сме си 
поставили за постигане на 
енергийна ефективност, 
е замяна на ел. енергията 
и течните горива с гази-
фикация на обществените 
сгради, бита и предприятия-
та. Предпоставка за това е 
преминаващата в непосред-
ствена близост до града 
газоразпределителна мрежа 
на „Булгаргаз”. Така възмож-
ностите за газифициране на 
общинския център стават 
съвсем реални. 

По Националната програ-
ма за енергийна ефектив-
ност на многофамилните 
жилищни сгради поетапно 
беше саниран жилищен ком-

плекс „Найден Кючуков“ в гра-
да, в който живеят над 150 
семейства. С финансиране 
от ПУДООС е реализиран 
проектът „Подмяна на съ-
ществуваща водопроводна 
мрежа на гр. Лозница“. Със 
средства от централния 
бюджет е изпълнен проект 
„Доизграждане на канали-
зационна мрежа на гр. Лоз-
ница и изграждане на КПС“. 
Реализирани са и проекти за 
подобряване на инфраструк-
турата за предоставяне на 
социални услуги. Изграден 
е център за настаняване 
от семеен тип в с. Крояч, а 
със средства от Фонд „Со-
циална закрила“ е закупено 
обзавеждане и оборудване 
за социалната кухня в града, 
в която се хранят над 200 
социално слаби. По „Краси-
ва България“ е реновиран 
Домът за възрастни хора с 
физически увреждания в с. 
Ловско, като целта е той да 
бъде превърнат в център за 
настаняване от семеен тип. 
Всички тези инвестиции са 
свързани със създаване на 
условия за разкриване на 
заетост в сферата на пре-
доставянето на социални 
услуги, водния сектор, подо-
бряване на жизнената среда 
и създаване на условия за ин-
вестиции.

 
Каква грижа полага об-

щината за младите хора - 

спортни площадки, фитнес 

на открито, и др.? 

Отчитайки ролята, коя-
то младежката общност 
играе в обществения живот, 
нашите действия са насоче-
ни към организиране на ме-
роприятия и прояви от раз-

личен характер - спортен, 
културен, образователен. 
Оптимизираме и подпомага-
ме работата и дейностите 
на младежките и детските 
школи и клубове. Подобрява-
ме условията за физическо 
възпитание в училищата 
чрез модернизация на спорт-
ните съоръжения.

И тук всичко се случва 
благодарение на професио-
нализма на строителните 
фирми. Беше изпълнен про-
ект „Реконструкция и модер-
низация на спортен и мла-
дежки център и изграждане 
на спортни площадки на те-
риторията на община Лозни-
ца“, финансиран по ПРСР, на 
стойност 5 млн. лв. По него 
е извършен цялостен вътре-
шен и външен ремонт на 
спортната зала - саниране 
на сградата, ремонт на по-
крива, подмяна на дограма и 
на инсталацията. Доставе-
но е и ново оборудване и об-
завеждане. С отпуснатите 
средства е реконструиран и 
модернизиран детският ком-
плекс в Лозница, изградени са 
и нови комбинирани спортни 
площадки в седем населени 
места и общинския център. 
С пари от централния бю-
джет са построени спортни 
площадки в още пет селища. 

В заключение бих искал 
да кажа, че най-важното 
според мен е общинското 
ръководство да получава 
ясни сигнали от население-
то и гражданите да бъдат 
активни. Само така ще бъ-
дем сигурни, че взетите от 
нас решения са правилни. 
Кметът трябва да работи 
за решаването на пробле-
мите на своите граждани 
и за подобряването живота 
на местното население във 
всички сфери на обществе-
ния живот, като това ще 
бъде постигнато със съв-
местни усилия и работа. 
Общата цел, която сме си 
поставили, е да превърнем 
нашата община в привле-
кателно място за живеене 
- най-вече за младите хора. 

та на Лудогорието. Тя 
подсеща и за днешното 

наименование на селище-
то – Лозница. 

Жк „Найден Кючуков“

Градският стадионГрадският парк

Спортна площадка „Лозница“

Младежкият домДетска градина „Лозница“
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Мирослав Еленков

По време на среща-
та на четири очи бъл-
гарският премиер Бойко 
Борисов и руският му ко-
лега Дмитрий Медведев 
са обсъдили детайлно 
темите за газовия хъб 
„Балкан”, „Турски поток“ 
и АЕЦ „Белене“. Борисов 
е подчертал, че страна-
та ни държи да продъл-
жи преноса на руски газ 
към Европа и смята да го 
направи през проекта за 
газов хъб „Балкан“. Това 
стана ясно на брифинг в 
Министерския съвет. 

„Транзитът на  газ 
през България към Ев-
ропа ще бъде възможен, 
когато ни бъдат дадени 
европейски гаранции - не 
от страна на България, 
а от Европейската ко-
мисия. За по-нататъш-
ни конкретни стъпки с 
„Турски поток“ ще можем 
да говорим, когато от 
ЕК ни уверят в това, че 
в бъдеще този проект 
няма да има пречки. На-
дявам се българските ни 
колеги разбират това и 
ще работят по въпроса“, 
подчерта руският преми-
ер. Медведев коментира 
и проекта АЕЦ „Белене“. 
„Готови сме да разгледа-
ме участието си в цен-
тралата. Нашата компа-
ния „Росатом“ има голям 
опит в подобни проекти“, 
сподели той.

„Страната ни ясно е 
заявила, че ще участва 
в газопреноса през хъб 
„Балкан“, подчерта бъл-
гарският премиер. По 
думите му България не 
иска нови количества газ, 
а просто да запази това, 
което има. Борисов зая-
ви, че България няма да се 
откаже от своето пре-
димство пред съседните 
страни – да има добра 
и модерна газопреносна 
система.

„Относно АЕЦ „Беле-

не“ ситуацията е проме-
нена, след като загуби-
хме години. Арбитражът 
в Париж ясно отсече, 
че двата реактора са 
български.  След като 
платихме кеш, президен-
тът Владимир Путин ни 
опрости лихвите и сега 
ние имаме два ядрени ре-
актора, българска соб-
ственост, опаковани в 
найлон“, каза Борисов.

След брифинга мини-
стри от двете страни 
подписаха редица важни 

д о к у м е н т и 
з а  съ труд -
ничество в 
о б л ас т и т е 
на туризма, 
з д р а в е о -
па з ването, 
труда и со-
циалната си-
гурност.

M и н и с -
терствата 
на външните 
р а б о т и  н а 
Бъ лг ари я  и 
Русия подпи-
саха и план за 
консултации 
между двете 
ведомства.

Предвижда се консул-
тациите да включват 
консулски въпроси, раз-
лични регионални и меж-
дународни теми, сред 
които Близкия изток, Аф-
рика, ООН и др. Послед-
ните консултации между 
двете министерства са 
проведени преди пет го-
дини.

От българска страна 
планът подписа замест-
ник-министърът на външ-
ните работи Юрий Щерк, 
а от руска - заместник-
министърът Александър 
Грушко. Освен това Бъл-
гария и Русия парафираха 
Протокол за изменение и 
допълнение на Договора 
за социална сигурност. 
С промените се запазва 
възможността за придо-
биване на социални права 
от гражданите, работи-
ли или живели на терито-
рията на двете държави, 
като същевременно се 
разрешават практически 
проблеми от досегашно-
то приложение на доку-
мента. Протоколът беше 
подписан от министъра 
на труда и социалната 
политика Бисер Петков 

и министъра на труда и 
социалната защита на 
Руската федерация Мак-
сим Топилин. 

Направените изме-
нения ще облекчат про-
цедурата за отпускане 
на руски пенсии за бъл-
гари и обратното. При 
преценка на правото на 
пенсия България и Русия 
ще могат да зачитат 
осигурителен стаж, при-
добит в трети страни, 
с които имат сключен 
международен договор. 
По този начин се разши-
рява закрилата за оси-
гурените лица и се дава 
възможност те да при-
добият право на пенсия в 
случаите на недостигащ 
осигурителен стаж. Ре-
гламентира се и начинът 
за преизчисляването на 
пенсиите, отпуснати до 
влизане на документа в 
сила. 

Договорът за социал-
на сигурност между Бъл-
гария и Русия се изпълня-
ва от 2010 г. С него се 
гарантират социалните 
права на около 300 000 
българи, живели и рабо-
тили на територията на 

бившия СССР и днешна 
Русия.

България и Русия па-
рафираха и Програма за 
съвместни действия в 
областта на туризма за 
периода 2019 - 2021 г. 

Подписите си под до-
кумента положиха бъл-
гарският министър на 
туризма Николина Ан-
гелкова и Максим Ореш-
кин - министър на ико-
номическото развитие 
на Руската федерация. 
Програмата е в изпълне-
ние на Споразумението 
между правителството 
на България и правител-
ството на Руската феде-
рация за сътрудничество 
в сферата на туризма от 
8 май 2007 г.

Министър Ангелко-
ва подчерта, че Русия е 
сред най-важните гене-
риращи пазари за входя-
щия туризъм на България 
и предпочитанията на 
пътуващите от федера-
цията са постоянно във 
фокуса на вниманието на 
българската туристиче-
ска администрация и биз-
неса у нас за провеждане 
на активна маркетинго-
ва политика и привличане 
на повече посетители. 
Двете страни ще си съ-
действат за увеличаване 
на взаимния туристопо-
ток, предвижда се също 
да бъдат установява-
ни директни контакти 
между българските и 
руските организации и 
да се обменя информация 
за законодателството 
в сферата. Документът 
ще насърчи обмена на 
данни,  включително и 
свързаните с развитие-
то на инфраструктура-
та. Ще се осъществява 
и размяна на информация 
и експерти между орга-
низациите за обучение и 
повишаване квалификаци-
ята на професионалните 
кадри.

Предвижда се двете 
страни да си сътрудни-
чат също в реализация-
та на държавната марке-
тингова стратегия и на 
проектите в туристиче-
ската сфера, както и за 
внедряване на иновации-
те. Ще се поощряват и 
отношенията между ре-
гионалните организации.

България и Русия ще 
продължат сътрудни-
чеството си в редица 
международни органи-
зации, сред които Коми-
сията за Европа на Све-
товната организация по 
туризъм, Работната гру-
па за „Сътрудничество 
на туризма“ на Органи-
зацията за Черноморско 
икономическо сътрудни-
чество.

Министри от двете страни подписаха редица важни документи
Снимки Румен Добрев
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Съществуват политическа 
воля и необходимите условия за 
развитие на равнопоставено и 
взаимно изгодно сътрудничест-
во между България и Русия. Това 
заяви президентът Румен Радев 
на среща с председателя на пра-
вителството на Руската фе-
дерация Дмитрий Медведев на 
„Дондуков“ 2. Българският държа-
вен глава припомни, че по време 
на разговорите му с президента 
на Руската федерация Владимир 
Путин през 2018 г. в Русия беше 
подновен и диалогът на най-висо-
ко ниво. „Считам, че той допринася 
за възстановяване на доверието 
между ЕС и Русия, от което всич-
ки ние имаме интерес“, подчерта 
Румен Радев.

По думите на президента Ру-
сия е стратегически партньор на 
страната ни в енергетиката, където има го-
лям потенциал за задълбочаване на двустран-
ните отношения. „Разбира се, при спазване на 
важни принципи, като целесъобразност, конку-
рентост, прозрачност, сигурност на достав-
ките и особено важно за България – изгодна 
цена“, допълни Румен Радев. Според него стра-
ната ни иска да запази своето място на газо-
вата карта на Европа независимо от транзи-
та на руски газ през други държави. „Ниската 
себестойност и сигурността на енергийните 
доставки са важни фактори за конкурентоспо-
собността и икономиката на всяка страна“, 
заяви още българският държавен глава. 

Президентът открои и партньорството 
в сферата на туризма, в която двустранни-
те отношения са устойчиви и перспективни, 
и добави, че българската икономика може да 
предложи много повече на руския потребител, 
който познава и цени качеството на редица 
български стоки.

„Добрите отношения, които съществуват 
между българския и руския народ, следва да бъ-
дат основа за качествен скок в развитието 
на двустранните връзки и особено в иконо-
миката“, отбеляза от своя страна Дмитрий 
Медведев. По думите му от усилията на поли-
тиците и в двете държави зависи да се прео-
долее периодът на стагнация в търговията 
и „срутването на икономическите връзки“. „С 
нашите действия можем да променим всичко, 
най-важното е правителствата да работят 

както трябва, да бъдат взети необходимите 
решения на ниво компании, да бъдем в постоя-
нен диалог, включително на междурегионално и 
хуманитарно ниво“, заяви Дмитрий Медведев. 
Руският премиер покани българския държавен 
глава на Петербургския международен иконо-
мически форум през юни, на който да продъл-
жат разговорите за реализацията на проекти-
те от общ интерес.

Единна бе и позицията, че партньорство-
то между България и Русия в образованието, 
науката и културата има дълги традиции и 
огромни перспективи за развитие. „Това е ис-
тинска инвестиция в бъдещето на двустран-
ните отношения и особено в създаването на 
възможност за по-активен обмен в образо-
ванието и науката“, подчерта Румен Радев. 
Президентът посочи, че страната ни се е ут-
върдила като регионален обучителен център и 
у нас квалификация получават немалко студен-
ти от редица европейски държави.

И Румен Радев, и Дмитрий Медведев от-
белязаха дълбоките исторически, духовни и 
културни връзки, които свързват българите 
и руснаците и са устояли на изпитанията на 
времето. Президентът Радев открои тър-
жественото отбелязване в страната ни на 
141 години от края на Руско-турската война и 
Освобождението на България, както и ролята 
на създадената от българските първоучители 
азбука, на която двата народа пишат, четат и 
осъществяват активен културен обмен.

Развитието на парламентарните 
връзки между България и Русия е от 
важно значение за нашите две стра-
ни. Това беше общото мнение, изра-
зено на срещата на председателя на 
Народното събрание Цвета Караян-
чева и министър-председателя на Ру-
ската федерация Дмитрий Медведев. 

„Радвам се, че през изминалата 
година отношенията между пар-
ламентите на България и Русия се 
задълбочиха“, подчерта Цвета Кара-
янчева. Тя уточни, че Групата за при-
ятелство България – Русия е най-го-
лямата в Народното събрание и това 
е показателно за значението, което 
народните представители имат към 
развитието на двустранните отно-
шения с Русия.

„Българският парламент е с много 
дълга история, сега ние отбелязваме 
140 години от Учредителното събра-
ние и приемането на Търновската 
конституция“, посочи председате-
лят на Народното събрание и добави, 
че това е същият период, от който 
датират и дипломатическите отно-
шения между България и Русия.

Дмитрий Медведев поздрави Цве-
та Караянчева по случай годишнина-
та от Освобождението на България. 
„Трябва да признаем, че паузата във 
взаимодействието между нашите 
парламенти беше сериозна, но можем 

да я поправим“, подчерта Медведев. 
Той добави, че връзките между дър-
жавни структури са много важни, 
особено когато става дума за стра-
ни като България и Русия. „Активи-
зирането на отношенията ни и на 
проектите зависи от нашите две 
страни“, заяви министър-председа-
телят на Руската федерация. „Пред 
нас се откриват нови възможности 
и се надявам, че нашите страни ще 
се възползват от тях“, добави той. 
Дмитрий Медведев отбеляза важ-
ността на законодателната подкре-
па за съвместните проекти на Бъл-
гария и Русия. 

„Имаме какво да направим за раз-
витието на нашите отношения в 
икономически, в образователен и в 
културен план“, подчерта председа-
телят на Народното събрание. Цве-
та Караянчева изрази задоволство 
от продължаване на работата на 
Междуправителствената комисия за 
икономическо и научно-техническо съ-
трудничество. „Народните предста-
вители от различните парламентар-
ни комисии могат да бъдат полезни в 
нейната работа, за да се придвижват 
по-бързо необходимите законодател-
ни промени“, подчерта тя.

След срещата беше поднесен ве-
нец на паметника на Цар Освободи-
тел.

„Туристическият поток 
от Русия към България е на-
малял с 20%. Причината е, че 
българският лев е обвързан 
с еврото“. Това обяви на бъл-
гаро-руския туристически 
форум министърът на ико-
номиката на Русия Максим 
Орешкин.

„През последната година 
и половина в Русия се наблю-
дава силно укрепване на бъл-
гарския лев. Пътуванията до 
България се оказват с около 
20% по-скъпи, отколкото в 
страната. Повече туристи 
от Русия обаче посещават 
Турция. Развитието на кон-
курентоспособността ще 
бъде акцент в бъдещата ра-
бота между двете страни“, 
отбеляза Орешкин. „Планира 

се пълно разглеждане на ре-
гулиращите документи във 
всички сфери на руската ико-

номика“, посочи още той.
Р у с к и я т  п р е м и е р 

Дмитрий Медведев изрази 

задоволството си от го-
лемия интерес към форума. 
„Ако бяхме провеждали съ-

битието, за да обсъждаме 
доставките на газ, броят 
на хората щеше да е по-
малък. Това означава само 
едно - между Русия България 
има туризъм, при това той е 
на доста добро ниво“, заяви 
премиерът на Руската фе-
дерация. Медведев припом-
ни, че това не е първата му 
визита в България и винаги 
идва тук с удоволствие.

„Исторически събития 
определят характера на от-
ношенията между руските и 
българските граждани. Това 
е обща черта в развитието 
на страните ни. Особена 
атмосфера и топлина е фир-
меният знак на българския 
туристически отрасъл“, 
коментира Медведев. „Пред-
стои Русия да реализира 
международна кооперация по 
износ, която предвижда обе-

диняване на визовия режим. 
Ако говорим за туристи-
чески обмен с ЕС, налице е 
забавяне и няма забележими 
резултати“, обясни Медве-
дев, но допълни, че страната 
е готова за най-модерни ви-
зови решения. 

Министърът на туризма 
Николина Ангелова отбеляза, 
че България винаги е била 
едно от най-атрактивните 
и сигурни места за отдих 
на руските туристи. 8,4 
млрд. лв. са общите приходи 
от този сектор за 2018 г. 
„България полага усилия за 
затвърждаване на позитив-
ните позиции на страната, 
като предпочитана дести-
нация в сфера на конкурент-
на среда. Предстои да се 
задълбочат и контактите 
на туристическия бизнес“, 
посочи министър Ангелкова.
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Предстои обособяването на 5 нови фитнеса на открито

Росица Георгиева

С т о л и ч н а т а  о б -
щина (СО) инвестира 
520 хил. лв. в ремонт на 
спортна инфраструктура 
през 2019 г. Планирано е 
да бъдат обновени 8 учи-
лищни физкултурни салона, 
като в тези дейности ще 
бъдат вложени 150 хил. лв. 
Със 110 хил. лв. ще бъдат 
реновирани 3 спортни пло-
щадки със свободен дос-
тъп, а с други 155 хил. лв. 
ще бъдат изградени 5 
нови фитнеса на открито 
и монтирани 7 тенис маси 
в 5 района. За аварийни 
дейности по спортната 
инфраструктура се заде-
лят 35 хил. лв., а за под-
дръжка на туристическа-
та - 70 хил. лв. След като 
Столичният общински съ-
вет одобри предложение-
то, зам.-кметът доц. д-р 
Тодор Чобанов по направ-
ление „Култура, образо-
вание, спорт и превенция 
на зависимости” обясни, 
че в столицата вече има 
изградени 50 фитнеса на 
открито. През 2019 г. ще 
бъде извършена текуща 
поддръжка на някои от 
тях, които са по-стари и 
амортизирани. „Съоръже-
нията са на места, които 
са част от зелената сис-
тема. Например спортна 
инфраструктура ще бъде 
ремонтирана в районите 
„Студентски”, „Възражда-
не”, „Връбница“, „Илинден” и 
други. Избират се площад-
ки в паркова среда, подхо-
дящи за ползване свобод-
но”, обясни още той. 

Цялостен ремонт на 

спортните салони ще бъде 

извършен в 5 училища. 

Едно от тях е 127 СУ 
„Иван Николаевич Ден-
коглу” в „Средец”, къде-
то ще бъдат вложени 29 
хил. лв. За последен път 
съоръжението е обновя-
вано през 1997 г. и след 
издадено предписание от 
страна на РИОКОЗ е за-
творено. В „Изгрев” ще се 
работи в двете спортни 
зали на 11 ОУ „Св. Пимен 
Зографски”. По-голямата 
от тях е реновирана през 
2009 г., а по-малката не е 
ремонтирана от постро-
яването й и към настоящ-
ия момент е неизползва-
ема. За всички дейности 
са предвидени 34 хил. лв. С 
други 15 хил. лв. предстои 
обновяване на двата са-
лона към 141 ОУ „Народни 
будители” в район „Надеж-
да”. Ремонт на покрива, на 
дюшемето и грундиране 
на тавана ще бъдат из-
вършени в 115 ОУ „Св. св. 
Кирил и Методий” в район 
„Кремиковци”. Стойност-
та на дейностите там е 
20 хил. лв. Спортното съо-
ръжение за последен път е 
обновявано през 2008 г. В 
„Овча купел” ще се работи 
в 66 СУ „Филип Станисла-

вов”, където ще бъдат 
инвестирани 20 хил. лв. в 
салона. 

Циклене и лакиране на 
дюшемето, както и боя-
дисване на стени ще бъде 
извършено в три учили-
ща. 10 хил. лв. предстои 
да бъдат инвестирани в 
салона на 143 ОУ „Георги 
Бенковски” в район „Поду-
яне”, който не е обновяван 
от 2010 г. 12 хил. лв. са 
предвидени за 20 ОУ „То-
дор Минков” в „Триадица”, 
а 10 хил. лв. ще бъдат из-
разходвани за салона в 26 
СОУ „Йордан Йовков” във 
„Витоша”. 

Със 110 хил. лв. предстои 

реновирането на 3 спор-

тни площадки със свободен 

достъп. 

75 хил. лв. ще бъдат 
инвестирани в цялостния 
ремонт на тази, разполо-
жена между блоковете 138, 
135 и 146 в район „Илинден”. 
За състоянието й е получен 
сигнал от граждани в Сто-
личната община. С 32 хил. 
лв. ще бъдат довършени 
дейностите по съоръже-
нието, намиращо се при бл. 
526 в „Овча купел”, а 3 хил. 
лв. ще бъдат изразходвани 
за ремонта на фитнес на 
открито в район „Обори-
ще”. Столичната община 
предвижда да инвестира 
155 хил. лв. в обособяване-
то на фитнес площадки 
и поставянето на тенис 
маси в междублокови прос-
транства. Две съоръжения 
на стойност 28 хил. лв. ще 
бъдат изградени в район 
„Възраждане”. Фитнес с 
лостова система, ситуи-
ран в район „Студентски”, 
ще бъде ремонтиран с 29 
хил. лв. В кв. „Симеоново” 
предстои изграждането на 
мултифункционална парк 
фитнес площадка и монти-
рането на две тенис маси. 
Стойността на съоръже-
нията и на дейностите по 
тяхното поставяне е 42 
хил. лв. След подадена жал-
ба от инициативен коми-
тет на граждани ще бъде 
изпълнен проект за поста-
вяне на фитнес на открито 
в жк „Обеля 1”. Стойност-

та на съоръжението е 35 
хил. лв. Три тенис маси 
предстои да бъдат по-
ставени в район „Илинден”, 
като за това ще бъдат из-
разходвани 21 хил. лв. 

За извършването на 

аварийни ремонти по 

съществуващата спортна 

инфраструктура СО от-

деля 35 хил. лв. 

След подаден сигнал 
от граждани тази година 
в програмата е включено 
извършване на ремонт 
на спортно съоръжение в 
район „Младост”. Отде-
лени са 18 хил. лв. С тях 
се предвижда подмяна 
на оградните платна, на 
баскетболните табла, 
както и укрепване на кон-
струкциите им, а също 
и почистване на цялата 
площадка. Оставащите 
средства по това на-
правление ще бъдат из-
разходвани през 2019 г. 
след сигнали на гражда-
ни за съоръжения, нуж-
даещи се от обновяване. 
Заделени са и 70 хил. лв., 
с които през календарна-
та година ще бъде обно-
вявана туристическата 
инфраструктура.  Към 

момента няма включени 
обекти в програмата, но 
след постъпили искания 
от страна на районните 
администрации ще бъдат 
избрани местата, на кои-
то ще се работи. 

През 2018 г. в обновяване 

на спортната инфраструк-

тура на територията 

на СО са били вложени 

550 хил. лв. 

Средствата за ре-
монти на улични салони 
са били в размер на 175 
хил. лв., като са извърше-
ни дейности в 9 учебни за-
ведения, разположени в 4 
административни района. 
С 40 хил. лв. са ремонти-
рани три съоръжения със 
свободен достъп. За обо-
собяването на стрийт 
фитнеси и поставянето 
на тенис маси са израз-
ходвани 165 хил. лв. По-
ставени са нови съоръже-
ния за спорт на открито, 
а маси за тенис има в 6 
административни района. 
През 2018 г. за ремонт на 
съществуваща туристи-
ческа инфраструктура 
са отделени 140 хил. лв., 
а за аварийни дейности - 
30 хил. лв. 

Фитнес на открито е разположен в парк „Гео Милев”

Площадка за практикуване на различни спортове е ситуирана 

в парк „Възраждане”

СО продължава да ремонтира училищните салони 

Елица Илчева

Във финален етап е ремонтът на 54 СУ „Св. Иван 
Рилски“ в район „Надежда“. Двете сгради в двора, които 
са свързани, са санирани, боядисани отвътре и отвън, 
а класните стаи са с модерни чинове и дъски. Това ус-
танови при проверка кметът на Столичната община 
Йорданка Фандъкова. Заедно с нея училището обиколиха 
зам.-кметът на СО Ирина Савина и районният кмет инж. 
Димитър Димов. 

„Крайният срок за приключване на ремонта е 12 ок-
томври, но със сигурност изпълнителят „Главболгар-
строй“ АД предсрочно ще предаде обекта“, информира 
Фандъкова. Остава да се завърши новостроящият се 
външен асансьор на 4-етажната сграда, който е предназ-
начен за децата със специални потребности. За финал 
ще бъде преасфалтиран училищният двор. Изпълнителят 
ще ремонтира едно от игрищата за своя сметка. 

Цялостното обновяване на 54 СУ „Св. Иван Рилски“ 
започна през 2018 г. То е част от големия проект на 
Столичната община за ремонта на 27 училища и детски 
градини, който се финансира с около 67 млн. лв. по ОП „Ре-
гиони в растеж 2014 - 2020“. Само в район „Надежда“ има 
11 обекта. В 54 СУ са инвестирани 3,4 млн. лв. без ДДС. 

Изпълнител на обекта 
е „Главболгарстрой“ АД

Георги Сотиров

В столичния район „Оборище” беше дадено начало-
то на текущите пролетни ремонти в града. На среща 
тази седмица при кмета на СО Йорданка Фандъкова на 
фирмите по поддръжката бяха дадени точни указания 
за работа в началото на активния строителен сезон. 

„38 млн. лв. са отделени за тези дейности от бю-
джета на общината. В момента на различни обекти из 
целия град работят 49 фирми. Надявам се в най-скоро 
време столичани да видят резултатите от работата 
на строителите по инфраструктурата на София”, заяви 
при стартирането на обновяването на една от ком-
прометираните улици в район „Оборище” зам.-кметът 
Дончо Барбалов.

Снимки в. „Строител“
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Агенция „Пътна инфраструктура“ 
(АПИ) стартира обществените поръч-
ки за избор на изпълнител за поддържа-
не (превантивно, текущо, зимно и ре-
монтно-възстановителни работи при 
аварийни ситуации) на републиканските 
пътища за следващите 5 години. Както и 
досега обществените поръчки са по ра-
йони - Северозападен, Северен центра-
лен район, Североизточен, Югоизточен, 
Южен централен и Югозападен. Това съ-
общиха от пресцентъра на АПИ.  

За Северозападен район обществена-
та поръчка е в пет обособени позиции:

 Обособена позиция (ОП) №1 – 
ОПУ Видин, с прогнозна стойност 
14 300 000 лв. без ДДС. Дължината на 
пътната мрежа е 608,040 км;

 ОП №2 – ОПУ Враца, с прогнозна 
стойност 19 100 000 лв. без ДДС. Дъл-
жината на пътната мрежа е 646,050 км;

 ОП №3 – ОПУ Монтана, с прогнозна 
стойност 16 400 000 лв. без ДДС. Дъл-
жината на пътната мрежа е 622,626 км;

 ОП №4 – ОПУ Ловеч, с прогнозна 
стойност 18 400 000 лв. без ДДС. Дъл-
жината на пътната мрежа е 732,174 км;

 ОП №5 – ОПУ Плевен, с прогнозна 
стойност 18 600 000 лв. без ДДС. Дъл-
жината на пътната мрежа е 793,736 км.

Общата прогнозна стойност на об-
ществената поръчка е 86 800 000 лв. без 
ДДС.

За Северен централен район общест-
вената поръчка е в 5 обособени позиции:

 ОП №1 – ОПУ Велико Търново, с 
прогнозна стойност 23 200 000 лв. без 
ДДС. Дължината на пътната мрежа е 
963,921 км;

 ОП №2 – ОПУ Габрово, с прогнозна 
стойност 12 100 000 лв. без ДДС. Дъл-
жината на пътната мрежа е 503,741 км;

 ОП № 3 – ОПУ Разград, с прогнозна 

стойност 12 800 000 лв. без ДДС. Дъл-
жината на пътната мрежа е 505,400 км;

 ОП №4 – ОПУ Русе, с прогнозна 
стойност 12 600 000 лв. без ДДС. Дъл-
жината на пътната мрежа е 496,583 км;

 ОП №5 – ОПУ Силистра, с прогнозна 
стойност  13 700 000 лв. без ДДС. Дъл-
жината на пътната мрежа е 506,075км.

Общата прогнозна стойност на об-
ществената поръчка е 74 400 000 лв. без 
ДДС.

За Североизточен район обществе-
ната поръчка е в 4 обособени  позиции:

 ОП №1 – ОПУ Варна, с прогнозна 
стойност 14 700 000  лв. без ДДС. Дъл-
жината на пътната мрежа е 647,014 км.;

 ОП №2 – ОПУ Добрич, с прогнозна 
стойност 18 400 000 лв. без ДДС. Дължи-
ната на пътната мрежа е 823 км;

 ОП №3 – ОПУ Търговище, с прогноз-
на стойност 12 800 000 лв. без ДДС. Дъл-
жината на пътната мрежа е 523,3 км;

 ОП №4 – ОПУ Шумен, с прогнозна 
стойност 14 300 000 лв. без ДДС. Дъл-
жината на пътната мрежа е 575,244 км.

Общата прогнозна стойност на об-
ществената поръчка е 60 200 000 лв. без 
ДДС. 

 За Югоизточен район обществената 
поръчка е в 4 обособени позиции:

 ОП №1 – ОПУ Бургас, с прогнозна 
стойност 25 100 000 лв. без ДДС. Дължи-
ната на пътната мрежа е 1121,699 км;

 ОП №2 – ОПУ Сливен, с прогнозна 
стойност 14 000 000 лв. без ДДС. Дъл-
жината на пътната мрежа е 540,562 км;

 ОП №3 – ОПУ Стара Загора, с 
прогнозна стойност 20 700 000 лв. без 
ДДС. Дължината на пътната мрежа е 
802,964 км;

 ОП №4 – ОПУ Ямбол, с прогнозна 
стойност 13 100 000 лв. без ДДС. Дъл-
жината на пътната мрежа е 596,272 км.

Общата прогнозна стойност на об-
ществената поръчка е 72 900 000 лв. без 
ДДС. 

За Южен централен район обществе-
ната поръчка е в 5 обособени позиции:

 ОП №1 – ОПУ Кърджали, с прогнозна 
стойност 15 500 000 лв. без ДДС. Дъл-

жината на пътната мрежа е 649,047 км;
 ОП №2 – ОПУ Пазарджик, с прогноз-

на стойност 15 600 000 лв. без ДДС. Дъл-
жината на пътната мрежа е 666,952 км;

 ОП №3 – ОПУ Пловдив, с прогнозна 
стойност 23 400 000 лв. без ДДС. Дъл-
жината на пътната мрежа е 918,793 км;

 ОП №4 – ОПУ Смолян, с прогнозна 
стойност 18 100 000 лв. без ДДС. Дъл-
жината на пътната мрежа е 538,842 км;

 ОП №5 – ОПУ Хасково, с прогнозна 
стойност 22 100 000 лв. без ДДС. Дължи-
ната на пътната мрежа е 1011,107 е км.

Общата индикативна стойност на 
обществената поръчка е 94 700 000 лв. 
без ДДС. 

За Югозападен район обществената 
поръчка е в 4 обособени позиции:

 ОП №1 – ОПУ Благоевград, с про-
гнозна стойност 19 800 000 лв. без ДДС. 
Дължината на пътната мрежа е 680 км ;

 ОП №2 – ОПУ Кюстендил, с прогноз-
на стойност 18 800 000 лв. без ДДС. Дъл-
жината на пътната мрежа е 619,423 км;

 ОП №3 – ОПУ Перник, с прогнозна 
стойност 12 100 000 лв. без ДДС. Дъл-
жината на пътната мрежа е 529,822 км;

 ОП №4 – ОПУ София, с прогнозна 
стойност 47 900 000 лв. без ДДС. Дъл-
жината на пътната мрежа е 1349,810 км

Общата прогнозна стойност на об-
ществената поръчка е 98 600 000 лв. без 
ДДС.

Срокът за изпълнение на обществе-
ните поръчки е 5 години. Офертите на 
кандидатите за поддържане на републи-
канските пътища в Югозападен, Южен 
централен и Югоизточен район се пода-
ват до 17:30 ч. на 8 април 2019 г. За Се-
вероизточен, Северен централен и Севе-
розападен район кандидатите могат да 
подават оферти до 17:30 ч. на 11 април 
2019 г.

Както и досега, търговете са по райони - Северозападен, Северен централен район, Североизточен, 
Югоизточен, Южен централен и Югозападен

Агенция „Пътна инфраструктура“ стар-
тира обществена поръчка за избор на стро-
ителен надзор при рехабилитацията на 17 км 
шосета в Северна България. Със средства от 
програма INTERREG V-A „Румъния - България 
2014 - 2020“ и държавния бюджет основно ще 
се ремонтират 7,7 км от второкласния път II-
81 Берковица - Монтана (от км. 86+289 до км. 
94+000) и 9,3 км от третокласния път III-118 
Гулянци - Долна Митрополия (от км. 14+786 до 
км. 24+150). Офертите за строителен надзор 
се приемат до 17,30 ч. на 4 април т.г.

В момента се провежда и тръжната про-
цедура за избор на изпълнител на строително-
монтажните работи на двете отсечки. На 7 
февруари бяха отворени офертите на канди-
датите.

На път III-118 Гулянци - Долна Митрополия в 
отсечката Долна Митрополия - Победа - Подем 
ще бъде изцяло подменена пътната настилка, 
хоризонталната маркировка, пътните знаци и 
ограничителните системи. Ще бъде ремонти-
ран и мостът над р. Барата в град Долна Мит-
рополия, който е с дължина 10 м. Индикативна-
та стойност на СМР е 5 928 230 лв. без ДДС, 
а на строителния надзор е 173 936 лв. без ДДС.

Николай Нанков, зам.-министър на регионалното 

развитие и благоустройството:

40 000 лв. са осигурени за археологически про-
учвания на откритата късноантична църква на 
обходното трасе на Габрово. Агенция „Пътна ин-
фраструктура“ стартира обществена поръчка за 
извършването на археологически изследвания на 
обекта, който е при км. 19+580 от трасето на об-
ходния път. Средствата са от бюджета на АПИ. 

Срокът за извършване на археологическите про-
учвания е 30 календарни дни. Кандидатите могат 
да подават офертите си до 17,30 ч. на 15 април т.г.

Поетапно ще бъде обновено тра-
сето Разград – Кубрат. Това заяви при 
участието си в дискусията „Европа в 
нашия дом“ в Разград Николай Нанков, 
зам.-министър на регионалното разви-
тие и благоустройството. 

„През тази година ще приключи запо-
чналият през 2016 г. ремонт на участък 
от пътя. Предвижда се да стартира ре-
хабилитацията и на още 9 км от него. 
В област Разград през 2017 и 2018 г. със 
средства от държавния бюджет в раз-
мер на близо 24 млн. лв. са ремонтирани 
98 км пътища. Сред тях са участъци 
от пътя Търговище - Разград. Обновени 
са също отсечки и от третокласното 
трасе, по което преминава интензивен 
трафик на тежкотоварни автомобили, 
превозващи инертни материали, земе-
делска продукция и суровини за завода 
за фаянс и теракота в гр. Исперих“, каза 
зам.-министър Нанков. 

Със средства от Оперативна про-
грама „Региони в растеж 2014 - 2020“ 
(ОПРР)  вече са рехабилитирани близо 
21 км от второкласния път Търговище 
– Разград, който е основна транспорт-
на връзка за областите Търговище, Раз-
град и Силистра и осигурява свързаност 
и с голяма част от Южна България.

Зам.-министър Нанков обърна внима-
ние, че има системен проблем с финанси-
рането на ВиК отрасъла и европейските 
средства също не решават дългосрочно 
проблемите. „Общините в област Раз-
град нямат достъп до тях заради липса-
та на консолидация. Добрата новина е, 

че през следващия програмен период от-
ново ще има средства за води – питейни 
и отпадъчни“, допълни той. „Местните 
власти трябва да направят осъзнат 
избор дали ще пристъпят към консо-
лидацията според изискването в една 
административна област да има един 
ВиК оператор. Не е късно за взимане на 
решение за обединяване в асоциация и в 
област Разград, за да може през следва-
щия период да има достъп до европейско 
финансиране“, каза още Николай Нанков. 
По думите му от бюджета на Минис-
терството на регионалното развитие 
и благоустройството в област Разград 
през последните три години са инвес-
тирани 5 млн. лв. Вложенията включват 
и рехабилитация на ВиК мрежата в раз-
градския жк „Орел“. Със средства от уп-
равляваната от министерството Опе-
ративна програма „Региони в растеж 
2014 - 2020“ се благоустроява градска-
та среда. Зам.-министър Нанков посочи, 
че това е успешен пример за интегри-
ран проект, и подчерта, че проектите 
по ОПРР имат най-дълготраен и видим 
ефект за хората.

Основният ремонт на път II-81 Беркови-
ца – Монтана в участъка Боровци - Благово 
включва подмяна на пътната настилка, хо-
ризонталната маркировка, ограничителни-
те системи и пътните знаци. Габаритът на 
тесен участък от пътя с дължина 35 м ще 
бъде разширен и ще се ремонтира мостът 
над р. Бързия, който е 102 м. Индикативната 
стойност на строително-монтажните ра-
боти е 4 432 904 лв. без ДДС, а на надзора 
- 146 539 лв. без ДДС.

Второкласното шосе II-81 София - Петро-
хан - Лом е основна комуникация на Северо-
западна и Югозападна България през билото 
на Стара планина. То е най-пряката връзка за 
жителите от областите Монтана и Видин 
със София, както и с Дунав мост 2 и прис-
танище Лом. Подобряването на състоянието 
му е сред приоритетите на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ и в момента по Оперативна 
програма „Региони в растеж 2014 - 2020“ се ре-
хабилитират още 43 км от II-81 на територия-
та на област София. С успешното завършва-
не на обекта ще бъде обновен целият проход 
Петрохан, тъй като отсечката на терито-
рията на област Монтана беше ремонтирана 
през 2015 г. по програма „Транзитни пътища V“.
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Елица Илчева

Около 3 март, когато 
България чества Освобож-
дението, винаги се отваря 
разговор за това какво ни 
е отнело и какво ни е дало 
османското владичество. 
Няма спор, че нищо не е по-
ценно от свободата, а 500 
години под чужда власт са 
отдалечили развитието 
ни от това на Европа. Но 
все пак тези 5 века са 
част от историята, а ви-
димите следи от нея са 
в запазените сгради. За-

това Ви предлагаме една 
разходка в Пловдив, където 
древното минало е доста 
по-забележимо, отколкото 
в други градове в страна-
та. 

Войските на бейлербея 
Лала Шахин достигат до 
Филипопол през 1364 г. Гра-
дът се оказва непристъп-
на крепост със здравите 
си стени още от Антич-
ността. Известно е, че 
османците го пробиват, 
след като прекъсват во-
допровода за няколко дни. 
Така Филибето, както го 
наричат те, остава в гра-
ниците на империята по-
вече от 5 века. В началото 
градът бил от стратеги-
ческо значение за нея, но 
постепенно попаднал във 
вътрешността й. С това 
военните му укрепления 
и античните постройки 
станали ненужни и голяма 
част била разрушена, за 
да се ползват каменните 
блокове от тях за нови 
обществени сгради - джа-
мии, ханове, бани и други. 
Пловдив бързо прераснал в 
изключително модерен за 
времето си ориенталски 
град и остава такъв до 
Освобождението, провъз-
гласено от ген. Йосиф Гур-
ко на 16 януари 1878 г. Тога-
ва там е имало 53 джамии. 
Само няколко от тях са ос-
танали до днес, при това 
не всички са действащи, 
но и запазените като об-
ществени сгради носят 
белезите на ориенталска-
та архитектура. Зданията 
са Чифте баня, Улу Джумая 
джамия и Шахбединовата 
Имарет джамия, Мевлеви 
хане, както и Часовникова-
та кула на Сахат тепе и 
квартал „Капана“. 

Мевлеви хане е 

единственият дервишки 

манастир от този вид 

Построен е в Стария 
град и е принадлежал на 
персийската религиозна 
мюсюлманска общност от 
Ордена на танцуващите 
дервиши. На мястото му, 
което е свързано с източ-
ната крепостна стена на 
акропола пред северния 
склон на Джамбаз тепе, 
някога е съществувал 
християнски храм. Пред-
полага се, че е разрушен 
през 1410 г. по време на 

междуособици в османска-
та държава. 

Някогашният комплекс 
е включвал молитвен дом 
- джамия, зала за ритуални 
танци и жилищни построй-
ки. В края на IX в. мана-
стирът е изоставен и от 
него оцелява само ритуал-
ната зала за танци. Тя е 
с приблизително квадрат-
на форма с размери 14 на 
16 м, като била оформена 
от осем дъбови колони, но-
сещи тавана с дъсчена об-
шивка и украсен в средата 
с резбарско слънце.

Външната архитекту-
ра е скромна, но богати-
ят на резби и стенописи 
интериор показва разто-
чителство. Изпълнението 
на детайлите в украсата 
свидетелства и за умени-
ята на българските май-
стори строители, както 
и за влиянието, което те 
упражняват с изкуството 
си дори в османските кул-
тови сгради.

Днес сградата функ-
ционира като комплекс в 
ориенто-персийски стил, 
носещ името „Пълдин”. 
Реставрация й е праве-
на преди около 37 години, 
за да се смени нейното 
предназначение, като са 
последвали още няколко 
ремонта.

Шахбединовата Имарет 

джамия била започната 

през 1428 г.

Окончателно е завър-
шена след повече от 20 
години. Построена е от 
бейлербей Шахбедин паша 
на десния бряг на р. Ма-
рица в близост до моста 
на Лала Шахин (днешния 
Пешеходен мост). Според 

археолога Богдан Филов 
храмът „принадлежи към 
най-хубавите и интересни 
турски постройки в Бълга-
рия”. Любен Каравелов спо-
менава, че джамията била 
построена на мястото на 
българския манастир „Св. 
Богородица“. Дължи име-
то си на свързания с нея 
имарет (подслон за пре-
нощуване и изхранване). 
Всеки ден в продължение 
на 4 века там се приютя-
вали и получавали топла 
храна бедните, независи-
мо от пола и религията им, 
а жителите на 40 села се 
грижели за издръжката на 
храма. 

Османски надписи съ-
общават за ремонт на 
джамията по времето на 
Махмуд II и за направена 
в преддверието й чешма. 
През 1965 - 1976 г. сграда-
та е основно реставри-
рана от Националния ин-
ститут за паметниците 
на културата под ръковод-
ството на архитект Нико-
ла Мушанов. От 1992 г. тя 
отново е действащ мо-
литвен дом.

Зданието е планирано 
във формата на буква Т, 
обърната с водоравната 
си част на юг. Цялата дъл-
жина на северната му фа-
сада е заета от открито 
преддверие с 5 островръхи 
арки, описано от турския 
пътешественик, поет, 

географ и историк Евлия 
Челеби като „високо и без-
подобно“ минаре със зигза-
говидна тухлена зидария. 

Отвътре стените са 
били украсявани с орнамен-
тална стенопис трикрат-
но: през XV, XVIII и XIX в. 
На места в най-старата 
стенна мазилка са врязани 
рисунки графити – много 
от тях с изображения на 
кораби. Централният ко-
раб е квадратен, с носен 
от осмостенен барабан 
широк купол. Двете по-
малки странични помеще-
ния са също квадратни и 
засводени с кубета. От-
начало те са били отопля-
вани, което личи от ос-
танали следи от комини, 
и отделени от молитве-

ната зала чрез вътрешни 
стени. 

В двора на джамията 
има тюрбе, в което е по-
гребан Шахбедин паша. Ре-
дом с тези две сгради той 
издигнал още хан, имарет, 
хамам (баня), мектеб (на-
чално ислямско училище) и 
медресе (училище за све-
щенослужители). 

Чифте баня е изградена е 

през 1582 г. по времето на 

Мурад III 

Запазена е до днес на 
кръстовището на бул. 
„Шести септември“ и бул. 
„Цар Борис III Обединител“. 
До последната четвърт 
на миналия век е била 
действаща с мъжко и жен-
ско отделение, откъдето 
идва името й „чифте“. При 
градежа й са използвани 
камъни, обработвани през 
римско време и иззети от 
руините на околни сгради 
и крепостни стени. Ор-
наменти от тогава се 
виждат и върху едномет-
ровите зидове на сграда-
та. По вътрешните сте-
ни се разчитат вдълбани 
надписи и конструктивни 
чертежи на самата сгра-
да, както и средновеков-
на стенопис. В средата 
на мъжката част е имало 
кръгъл фонтан. Всички по-
мещения са с куполи, в кои-
то са изрязани отвори за 
светлина. 

През май 1995 г. за 
първи път там се провеж-
да „Седмица на модерно-
то изкуство“. Така през 
1999 г. се ражда идеята 
да се превърне в Център 
за съвременно изкуство, 
наречен „Баня Старинна“.

Обявена е за паметник 
на културата от община 
Пловдив. През годините 
са й правени няколко рес-
таврации. Последната 
- през 2016 г., е специал-
но за Европейския месец 
на културата в Пловдив. 
Запазена е оригиналната 
фасада, като са извърше-
ни ремонти по покрива. 
Именно Чифте баня е и 
една от основните забе-
лежителности, заложени 
в програмата за кандида-
турата на Пловдив за Ев-
ропейска столица на кул-
турата. През годините са 

се водили няколко съдебни 
дела за собствеността, 
тъй като Пловдивското 
мюфтийство претендира, 
че притежава и земята, и 
зданието.  

Улу Джумая джамия е 

най-големият действащ 

мюсюлмански храм в града 

Намира  се  в  непо -
средствена близост до 
Римския стадион, в под-
ножието на Таксим тепе. 
Този хълм бил известен 
на османците като Сарай 
тепе, понеже при завладя-
ването на Пловдив наме-
рили тук разкошни антич-
ни вили. Според легендите 
е първата джамия на това 
място, която била по-
строена върху основите 
на църквата „Св. Петка 
Търновска“ скоро след пре-
вземането на града. През 
XIX в. Любен Каравелов 
дори пише, че джамията 
„едно време е била черк-
ва“. Това твърдение обаче 
все още  е оспорвано от 
някои историци, тъй като 
при ремонта на сградата 
преди десетина години 
се стигнало чак до осно-
вите й, но не били наме-
рени никакви останки от 
по-ранен храм. В средата 
на XV в. при управлението 
на султан Мурад II първа-
та джамия е съборена, а 
на нейно място е издигна-
та днешната, известна 
като Улу Джумая джамия 
– главна петъчна джамия, 
или Мурадие в чест на сул-
тана.

Впечатляващ е гра-
дежът на стените - два 
пласта тухли се редуват 
с един пласт дялан камък. 
Този вид зидария вече се 
използвал при изграждане 
на други църкви и общест-
вени сгради още преди 
идването на османците. 
Това навежда на мисълта, 
че строителите на храма 
може би са местни хрис-
тияни.

Вътрешният салон на 
джамията има внушител-
ни размери – 33 на 27 м. 
Залата е изпълнена с раз-
нообразни стенописи и ор-
наменти - клонки, цветове 
и гирлянди, между които са 
вмъкнати медальони с ци-
тати от Корана. Стенопи-
сите са датирани от XVII 
и началото на XIX в. През 
1878 г. в югозападния ъгъл 
на джамията е поставен 
слънчев часовник. Джума-
ята е една от най-ста-
рите османски култови 
постройки на Балканите. 
За разлика от по-късните 
еднокуполни джамии, тя 
е от т.нар. многокуполни 
с цели девет на брой, по-
крити с оловни листове. 
В североизточния ъгъл на 
главната фасада е издиг-
нато минаре, декорирано 
с диагонална квадратна 
мрежа от червени тухли 
върху фон от бяла хороса-
нова мазилка.  

Мевлеви хане

Чифте баня

Улу Джумая джамия

Шахбединовата Имарет джамия
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Георги Сотиров

Доц. Хрисчев, Вие сте 

член на Управителния съ-

вет и на Изпълнителното 

бюро на Научно-техниче-

ския съюз по строител-

ство в България (НТССБ). 

Освен това сте и член на 

RILEM – Международен 

съюз на експертите по 

строителни материали, 

системи и конструкции. За 

един млад научен работник 

съчетаването на общест-

вената работа с препода-

ването в университета е 

сериозна отговорност, а и 

предизвикателство.  

Действително в послед-
ните две години от името 
на НТССБ организирахме 
поредица от форуми. Те са 
основно с научно-прилож-
на и приложна насоченост, 
като специално целта на 
кръглите маси и семинари-
те, които провеждаме, е да 
се съберат на едно място 
представители на стро-
ителния бизнес, държавни 
институции, на универси-
тетите, браншовите ор-
ганизации и т.н. Целим про-
веждане на градивен диалог 
по актуални и наболели за 
бранша въпроси. Тук ще си 
позволя да спомена органи-
зираните от нас форуми и 
дискусии „Проблемите на 
ЗБУТ в строителството и 
ефективното прилагане на 
ПБЗ”, „Проблеми на контрола 
на качеството на изкопни-
те и насипните работи” и 
др. Държа да отбележа мно-
го доброто сътрудничество 
с Камарата на строители-
те в България (КСБ), която 
е съорганизатор на тези 
събития. 

През есента на насто-
ящата година също плани-
раме провеждането на два 
дискусионни форума. Теми-
те им ще бъдат свързани 
с контрола на качеството 
в строителството и из-
искванията на действа-
щите български държавни 
стандарти. Ще опитаме да 
поставим акцент и върху 
перспективите пред прила-
гането на някои иновативни 
технологични решения.

По въпроса с междуна-
родната дейност имах удо-
волствието да участвам в 
работата на Техническия 
комитет към RILEM, къде-
то основна тема бяха про-
блемите при изпълнението 
на бетонни настилки. Имах 
честта да контактувам с 
колеги от Белгия, Швеция, 
Латвия, Словения, Аржен-
тина, Германия и др., някои 
от които са водещи специа-
листи в областта. От една 
страна, разговорите с тях 
са много зареждащи, а от 
друга - можем да направим 
сравнение на какво ниво са 
изследванията и разработ-
ките ни, да споделим нашия 
и да почерпим от чуждия 
опит.

Всички идеи и изводи, 

които се трупат по време 
на тези семинари, обсъж-
данията и контактите, се 
опитвам да ги предам на 
студентите. Това действа 
провокиращо и на самите 
учащи. С част от тях про-
дължаваме да поддържаме 
контакт и след дипломира-
нето им, обсъждаме различ-
ни проблеми, те участват 
в нашите мероприятия, но 
вече като представители 
на строителните фирми. 

Точно преди десет го-

дини защитихте научно-

образователната степен 

„доктор” по специалност 

„Технология и механизация 

на строителството”. Това 

е и основната част от 

проблематиката, която 

преподавате на Вашите 

студенти. 

Благодаря, че ме подсе-
тихте. Наистина времето 
минава доста бързо. Об-
разователната и научна 
степен „доктор” дава много 
солидна основа. През време 
на обучението, искаш или не, 
формираш определен начин 
на мислене, на поставяне на 
проблемите и на конкрет-
ни задачи за тяхното ре-
шаване. Апелирам младите 
колеги да запишат докто-
рантура. В никакъв случай 
не е лесно, но това води до 
специализиране в точно оп-
ределена област и в крайна 
сметка - до повишаване на 
капацитета и професиона-
лизма. 

У нас степента „доктор” 
обикновено се асоциира с 
преподавателска дейност 
в университетите. Но в 
Западна Европа например в 
практиката работят много 
такива специалисти. В Бъл-
гария също има колеги със 
степен „доктор”, които са 
на ръководни и експертни 
позиции в компании, заети в 
строителния бранш, и смея 
да твърдя, че те са едни от 
най-добрите в своята об-
ласт.

В научните среди Вие 

се радвате на определена 

популярност и с това, че 

активно работите със 

студентите извън лек-

ционната зала. Проектът 

„Измисли, изчисли, спечели” 

е една отлична идея за по-

активна работа на млади-

те с реалния строителен 

процес. 

Да, той се провежда в 
рамките на дисциплината 
„Технология на строител-
ството”. Студентите, кои-
то изявят желание, разра-
ботват своя курсов проект, 
участвайки в конкурса. Пър-
вото издание на „Измисли, 
изчисли, спечели” беше през 
миналата година, а наскоро 
стартира и второто. Кон-
курсът определено предиз-
виква сериозен интерес от 
страна на студентите и се 
надяваме да го превърнем в 
традиционен. Всъщност ка-

тедра „Технология и механи-
зация на строителството” 
на УАСГ има опит в провеж-
дането на подобни състе-
зания и той се оказа много 
ценен. 

В рамките на проекта 
си партнираме с една от 
водещите в световен ма-
щаб компании за кофражни 
системи и скелета. Студен-
тите разработват своите 
идеи по специални задания, 
подготвени съвместно с 
инженерния отдел на фирма-
та, като целта е прилагане 
на обосновани и рационални 
технологични решения за 
изпълнението на стома-
нобетонната конструкция 
на конкретна сграда. След 
приключване на времето за 
разработване комисия от 
преподаватели от катедра-
та и инженери от компани-
ята извършват оценяване 
на проектните решения. 
Мнението след първото из-
дание на конкурса беше, че 
работите на студентите 
са на много добро ниво, като 
голяма част от тях могат 
директно да се приложат в 
практиката. Предимството 
на участващите в конкурса 
е, че имат възможност да се 
сблъскат с казуси по реални 
задания, някои от които са 

на сгради, които се изпълня-
ват в момента. Отделно от 
това за най-добре предста-
вилите се има и специални 
награди. Задължително се 
предвиждат посещения на 
ключови обекти, на офиси на 
фирми и др. Това обогатява 
студентите още по вре-
ме на разработването на 
курсовия проект. От друга 
страна, носи и допълнител-
ни референции за самите 
участници. Така например 
една от студентките, зае-
ла призови места в конкур-
са, беше поканена на работа 
във фирмата партньор. 

Във Вашата катедра 

се извършва научноизсле-

дователска дейност и обу-

чение на специализанти и 

докторанти по усъвър-

шенстване на строител-

ните процеси и методите 

за изграждане на сгради и 

съоръжения. По какви ак-

туални теми работят Ва-

шите докторанти?

Катедрата има богат 
опит и традиции в образо-
вателна и научна степен 
„доктор”. Както споменах, 
тя е много добра основа 
за развитие на експертния 
потенциал на всеки специа-
лист. Като цяло се стремим 

да акцентираме на изслед-
вания върху актуални про-
блеми, свързани с различни-
те строителни технологии. 
Някои от темите от по-
следните години, които ще 
спомена, са изследванията 
на д-р инж. Катя Белева в 
областта на едропанелни-
те жилищни сгради, тези на 
д-р инж. Евгения Богданова, 
свързани с проблемите при 
изграждането на вертикал-
ни конструктивни елемен-
ти от автоклавен бетон, 
на инж. Георги Иванов, пос-
ветени на усилването на 
стоманобетонни плочи с 
външна напрегаема арми-
ровка и др.

Много активно работят 
и нашите редовни докто-
ранти, като темите са в 
различни области, свързани 
с изпълнението на стро-
ителството: съвременни 
кофражни системи и скеле-
та, изпълнение на олекоте-
ни стоманобетонни подови 
конструкции, технологични 
решения при монтажа на 
тежки съоръжения, такива 
при усилването и възста-
новяването на сгради и съ-
оръжения и др. Разбира се, 
разработките на нашите 
докторанти в немалка сте-
пен са интердисциплинарни 

и мултидисциплинарни и се 
стремим към ползотворно 
сътрудничество с други ка-
тедри както от УАСГ, така 
и от различни университе-
ти. Имаме много добри кон-
такти например с колегите 
от Техническия универси-
тет – София, с които рабо-
тим по съвместни проекти 
и изследвания.

Какво ново да очакват 

Вашите бъдещи студенти, 

днешните абитуриенти 

от професионалните гим-

назии по строителство?

В нашата работа и в 
частност в катедра „Техно-
логия и механизация на стро-
ителството” се стремим 
да сме максимално полезни 
за студентите, за да бъдат 
подготвени за нуждите на 
бранша. В учебните програ-
ми сме поставили акцент 
върху съвременните машини 
и технологии при изпълне-
нието на различните видо-
ве строителни и монтажни 
работи. В процес сме на об-
новяване на лабораторния 
комплекс към катедрата с 
фрагменти от съвременни 
и иновативни кофражни сис-
теми и скелета, елементи 
за предварително напряга-
не, съвременна механизация 
и др.

Важен момент от обуче-
нието на нашите студенти 
е и практиката. Съгласно 
учебните планове от тази 
година е задължително про-
веждането и на преддипло-
мен стаж в обем на 120 
часа. По този начин сту-
дентите имат възможност 
да се запознаят в реални 
условия с организацията на 
строителния обект.  

Тук е мястото да от-
бележим, че е необходимо 
задълбочаване на връзките 
между висшите училища и 
строителния бизнес. Има-
ме много тесни контакти 
с КСБ и със съвместни уси-
лия затвърждаваме това 
сътрудничество, което 
неминуемо ще доведе до по-
вишаване подготовката на 
завършващите студенти.

Като споменахте мла-
дите колеги от професио-
налните гимназии по стро-
ителство, архитектура и 
геодезия, ще отбележа и 
добрата съвместна работа 
със СГСАГ „Христо Ботев”. 
Наскоро в лабораторията на 
нашата катедра гостуваха 
ученици от тази гимназия. 
По инициатива на техните 
учители част от занятията 
по дисциплината „Технология 
на строителството” бяха 
проведени при нас. Лично на 
мен много голямо впечат-
ление ми направи заинте-
ресоваността на младите 
хора и най-вече блясъкът в 
очите им. Но нещото, кое-
то най-много ме зарадва, 
беше това, че почти всички 
изразиха мнение, че искат 
да учат и да се развиват в 
България. 

Доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев, УАСГ:

Финалистите от конкурса „Измисли, изчисли, спечели” на УАСГ

Снимки авторът
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Божидар Янев е роден в София през 1947 г. Завърш-
ва средното си образование със златен медал, а през 
1970 г. се дипломира като строителен инженер-кон-
структор във Висшия институт по архитектура и 
строителство (сега УАСГ) и започва работа в Инсти-
тута по строителна кибернетика. През 1972 г. постъп-
ва в следдипломната програма на Строителния факул-
тет на Колумбийския университет в Ню Йорк, а четири 

години по-късно защитава доктората си. 
От 1978 г. Янев е инженер-изследовател в Земе-

тръсния инженерен център на Калифорнийския уни-
верситет в Бъркли. Там той анализира поведението 
на конструкции при симулирани земетресения. През 
1989 г. създава Секцията по инспекция и управление 
на мостове в новооснованото Бюро по мостовете към 
Транспортния отдел на общинските власти в Ню Йорк. 

Води курс по управление на мостове в различни уни-
верситети. Изнася лекции в Япония, Франция, Англия, 
Китай, Дания. През 2008 г. УАСГ го удостоява с научна-
та степен „Доктор хонорис кауза”.

В няколко поредни броя на в. „Строител“ ще Ви пред-
ставим откъси от книгата на проф. Янев „Конструк-
тивен поглед“. 

Проф. д-р инж. 
Божидар Янев

Гауанъс е преди всичко 
канал (Gowanus Canal), вря-
зан в Бруклин и източващ 
към Нюйоркския залив вода 
с неизвестна, но несъмне-
на токсичност. Подвижен 
мост носи Хамилтън Аве-
ню ниско над него. Над ка-
нала, над подвижния мост 
и околния квартал, наречен 
Червената Кука (Red Hook), 
ce издига, на места до 30 м, 
многопистовият 2-посочен 
Гауанъс Експрес. В тази си 
част експресът е стома-
нен мост с 322 отвора и 
дължина приблизително 8 
км. Други подобни мосто-
ве го свързват с най-дъл-
гия висящ мост в Щатите 
- Веразано, на изток и с 
квартала Куийнс на запад. 
Връзката с Манхатън се 
осъществява чрез тунела 
Батери. Транспортният 
възел е част от Между-
щатското шосе №278. 
В Ню Йорк то се нарича 
Бруклин–Куийнс Експрес. 
Бруклин–Куийнс Експрес и 
Лонг Айлънд Експрес се кон-
курират за рекорд по най-
дълго (във време и прос-
транство) задръстване на 
автомобилното движение. 
Като главен играч в двубоя 
Гауанъс Експрес споделя 
мрачната репутация на ка-
нала. Но има и други причи-
ни да не бъде популярен.

Бруклин–Куийнс Екс-
прес, Лонг Айлънд Експрес 
и Крос–Бронкс Експрес 
превръщат Ню Йорк в ав-
томагистрален град под 
ръководството на леген-
дарния „майстор-строител” 
Робърт Моузес (1888–1981). 
През 60-годишната си кари-
ера като обществен служи-
тел Моузес лансира дълги-
те мостове, включително 
Джордж Вашингтон, Трай-
бъроу, Уайтстоун, Трогс 
Нек, Бейон и Веразано, шо-
сета (експресуей и парку-
ей), паркове, плувни басейни 
и световни изложения. 

Предложих на френ-
ския философ Бруно Латур 
сравнение между роли-
те на Моузес в Ню Йорк 
и на барон Жорж-Южен 
Осман (Georges-Eugene 
Haussmann, 1809–1891) в 
Париж. Той възрази: „Но 
Моузес е толкова по-го-
лям!” Толкова по-спорни са 
неговите резултати, но 
историята още се пише. 
Характерно за растежа е, 
че след него идват нуждите 
за крепеж и кърпеж. Разто-
чителните консуматори на 
енергия завършват като 
динозаврите. 

Социалната енергия се 
измерва в парични, а град-
ското ежедневие се състои 
от транспортни трансак-
ции. Скоро след оттегля-
нето на Моузес от публич-

ната сцена транспортът, 
вкаран от него в града, дос-
тига стагнация, паралелна 
с икономическата. Започва 
преоценката на неговото 
наследство. Жилищните 
квартали и природата око-
ло неговите виадукти се 
задушават. Енвиронмента-
листите ги провъзгласяват 
за „околна среда” и се зае-
мат с тяхната протекция. 
Гауанъс Експрес е особено 
удобен за безкрайна крити-
ка, защото алтернативни 
решения, като тунели под 
канала или под залива, са 
икономически и технически 
утопични.

Ежедневният трафик 
по БКЕ наброява стотици 
хиляди коли и камиони. Без 
той да се прекъсва, нови 
пътни платна се прибавят 
в 2-те посоки. Конструк-
цията се „обогатява” с 
критични по функция и не-
достъпни за инспекция де-
тайли. Поддръжката (глав-
но боядисването) изостава. 
Появяват се дефекти. Лип-
са на средства и опозиция 
на енвиронменталистите 
бавят рехабилитацията. 

През 1988 г. щатският 
транспортен отдел въз-
лага на консултантската 
фирма Ифланд, Кавана и 
Уотърбъри контролна ин-
спекция на някои критични 
детайли на моста. За цел-
та ми предоставиха малък 
инженерен тим и срок от 
няколко дена. 

Луксът на инспектора е 

да притежава морално ин-
спектираното съоръжение 
поне до следващата ин-
спекция. Колкото по-голям е 
мостът, толкова по-широко 
е пълномощието. Толкова 
по-голям е и рискът някой 
незабелязан дефект да ком-
прометира съоръжението 
и инженера. Беше ясно, че 
Гауанъс Експрес заслужава 
повече от трима инженери 
и един шофьор на камион с 
кафез (т.нар. вишка) за ня-
колко дена. Започнах мисле-
но да аргументирам нужда-
та от подробна инспекция 
с максимално оборудване и 
екип.

Върна ме под моста 
бръмчене, различно по чес-
тота от тракането на ка-
мионите. Идваше от сто-
манена двойно Т-образна 
основна греда, дълга 30 м. 
На една ръка разстояние, 
тя се оказа спукана по ця-
лото си 2-метрово сечение. 
Вместо да подпира пътна-
та бетонна плоча, тя ви-
сеше от нея. Пукнатината 
беше типична крехка фрак-
тура на умора вследствие 
на динамичен товар. Такава 
пукнатина трудно се забе-
лязва и беше шанс, че се 
чуваше. 

За следващите няколко 
часа моята греда грабна 
вниманието на градските 
мостови кръгове. Затво-
рихме пътните платна над 
и под моста. Собственици-
те на фирмата и функцио-
нери от щатския транс-

портен отдел планираха 
спешния ремонт, заглуша-
вани от клаксоните на 
вбесени автомобилисти на 
улицата.

Аз не смогвах да се 
възхищавам на прекрасна-
та пукнатина. Не напусках 
мястото си под гредата и 
повтарях как тя виси от 
пътната плоча на т.нар. 
щифтове на срязване. Тези 
щифтове се заваряват на 
горното рамо на гредите, 
за да осъществят компо-
зитно действие на мос-
товата суперструктура. 
При експлоатация носят 
срязващи усилия между 
гредите и бетона, така че 
те заедно поемат нато-
варванията. Практиката е 
стандартна след Втората 
световна война. Дотогава 
носещите греди и бетон-
ните плочи са изчислявани 
и строени самостоятелно. 

Докато обяснявах как 
гредата виси на щифто-
вете, застанал под нея, от 
тротоара ме повика вете-
ранът от щатската адми-
нистрация Ал Еделстайн. 
Бързаше да сподели нещо, 
но от дистанция. Присъе-
диних се от учтивост. 

 – Момче - каза Ал, - по-
знавам чертежите отпреди 
войната. В този мост щиф-
тове няма.

Гредата се е крепяла на 
мястото си над главата 
ми вероятно по силата на 
навика или благодарение 
на покровителя на инспек-

торите на мостове. Не се 
наложи да настоявам за 
подробна инспекция. Полу-
чих екип от няколко инже-
нерни групи, оборудвани с 
камиони, и инспектирах-
ме конструкцията, както 
се казва, с четка за зъби 
в продължение на месец. 
Открихме над 300 пукна-
тини с различна дължина 
и значимост. Никоя от тях 
не достигна първата, но 
общото състояние опра-
вда подробен доклад с пре-
поръки за спешен ремонт. 
Такива препоръки водят 
към проекти и контракти, 
от които частните фирми 
се издържат. 

Нуждата от ремонт не 
беше оспорвана, но сред-
ства в предложения размер 
нямаше. Глобално проекти-
ране също не беше възмож-
но, защото се обсъждаха 
всевъзможни алтернатив-
ни решения, някои от кои-
то елиминираха моста. 
Някои от дефектите биха 
могли да просъществуват 
без инцидент до ново раз-
глеждане, други изискваха 
спешни, макар и временни, 
мерки. След рационалната 
работа на моста последва 
тягостно обсъждане в офи-
са. Инженерството зависи 
от преговорите между ико-
номика и политика. Докато 
последните две инстанции 
избягваха стратегически 
отговор, тактическият въ-
прос се сведе до ремонт на 
неопределен брой пукнати-
ни. Ограничени възможнос-
ти свеждат оптимизация-
та до „приоритизация”. При 
състояния извън стандарт 
и теория консултантите 
оправдано отказват да се 
заемат с нея. Задачата се 
пада на собственика, в слу-
чая – щата Ню Йорк. Авто-
ритетен щатски инженер 
резолира:

– Първо ще ремонтира-
ме най-дългата пукнатина. 
След това втората по дъл-
жина, третата и т.н., докъ-
дето стигнат парите. 

Тонът и логиката не 
позволиха възражение. За 
щастие бяхме сортирали 

пукнатините по няколко 
показателя, в това число и 
дължината. Остана мате-
риал и за следващи инспек-
ции.

Най-високата част 
от моста над Гауанъс Ка-
нал инспектирах сам със 
специален камион с кош, 
достигащ 30 м височина. 
Наемахме го заедно с опе-
ратора за 5000 долара на 
ден. С мен в коша операто-
рът маневрираше машина-
та и ме откарваше, където 
поискам. На тази височина 
телескопичната стрелка 
на коша се клати като цве-
те на тънко стъбло след 
всяко движение. Стабил-
ността е като в лодка при 
леко вълнение. От такава 
необичайна позиция с малко 
въображение мостът за-
приличва на катедрала. 

През 2014 г. група япон-
ски колеги проучваха ал-
тернативни решения за 
бъдещето на Токио Ме-
трополитън Хайуей, чиито 
мостови конструкции над-
хвърлят 200 км дължина. 
Главният въпрос беше дали 
след 50 г. експлоатация е 
по-рационално мостовете 
да се рехабилитират, или 
да се заменят с много по-
скъпи, но по-екологични ту-
нели. От инспекцията ми в 
Токио през 2012 г. ги позна-
вах в отлично състояние, 
далеч от края на полезния 
си живот. 

Най-добър 70-годишен 
пример от моя опит се ока-
за пак Гауанъс. Намерихме 
го отново в ремонт и раз-
ширение, отново макси-
мално натоварен и отново 
в разискване за алтерна-
тивен транспорт. Поради 
„джентрификацията” на ХХI 
век Гауанъс Канал се пре-
чиства от индустриалните 
замърсявания и се обзавеж-
да с нови и скъпи жилища. 
Триетажната сграда с 
удобния покрив си е на мяс-
тото, засенчена от нови 
пътни платна на нови ко-
лони. По-старата част на 
Гауанъс все повече запри-
личва на своята противо-
положност – катедралата.

Гауанъс и Хамилтън

Гауанъс и прокапалият покрив 30-метрова „вишка“

Гауанъс, Бруклин

Бейон

Веразано
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: Извършване на електроинсталационни и елек-
тромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демон-
тажни дейности на територията на КЕЦ Раковски от лицензионната 
територия на ЕР Юг ЕАД

Наименование: Извършване на електроинсталационни и електро-
монтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни 
дейности на територията на КЕЦ Ямбол от лицензионната територия 
на ЕР Юг ЕАД

Наименование: Инженеринг (проектиране и строителство) на 
компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биораз-
градими отпадъци

Наименование: Ремонт на улици на територията на Община Са-
парева баня и ремонт на кръстовище с цел промяна на организацията 
на движението в обособени позиции...

Наименование: Изпълнение на строителни и ремонтни работи на 
общински сгради на територията на град Смолян

Наименование: Инженеринг във връзка с реализация на проект за 
„Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Горна 
Оряховица“ по обособени позиции

Наименование: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по 
процедура BG16RFOP001-2.002 ... продължава в раздел VI.3.

Наименование: Реконструкция и благоустрояване на площадно 
пространство, заключено между ул. „Освобождение”, ул. „Георги Кондо-
лов” и ул. „Неделчо Камбов”, в гр. Камено

Наименование: Ново строителство, основен ремонт, реконструк-
ция, рехабилитация и благоустрояване на улична и общинска пътна мре-
жа и изграждане на кръстовища и места за паркиране, по единадесет 
обособени позиции

Наименование: Основен ремонт, преустройство и пристройка с 
асансьор към сграда, находяща се в гр. Благоевград, ул. „Крали Марко” 
№2, за нуждите на Административен съд – Благоевград, и Районна про-
куратура – Благоевград

Наименование:  Инженеринг (изработване на технически проект, 
строителство и упражняване на авторски надзор) за ремонт и преу-
стройство на строеж: „Сграда на химически факултет“, гр. Пловдив

Наименование:  Обновяване за ЕЕ на многофамилни жилищни сгра-
ди на територията на Столична община, район „Подуяне“, във връзка с 
Националната програма за ЕЕ на многофамилни жилищни сгради

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

Възложител: Електроразпределение Юг ЕАД
Oсн. предмет: 45311000
Прогнозна стойност: 9 317 081.70 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 12
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 04/04/2019    Местно време: 16:00 
Отваряне на офертите: Електроразпреде-
ление Юг ЕАД, ул. „Христо Г. Данов“ №37, гр. 
Пловдив
Дата: 05/04/2019    Местно време: 12:00 

За контакти: Камен Калчев - търговски 
въпроси; Радостин Стамов - технически въ-
проси
Факс: +359 32278502
Адрес: ул. „Христо Г. Данов“ №37
Адрес на възложителя: www.evn.bg
Телефон: +359 32303611/+359 32302856
E-mail: kamen.kalchev@evn.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014
&id=898890&mode=view

Възложител: Електроразпределение Юг ЕАД
Oсн. предмет: 45311000
Прогнозна стойност: 4 995 506.19 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 12
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 04/04/2019  Местно време: 
16:00 
Отваряне на офертите: Електроразпреде-
ление Юг ЕАД, ул. „Христо Г. Данов“ №37, гр. 
Пловдив

Дата: 05/04/2019    Местно време: 11:00 
За контакти: Камен Калчев - търговски 
въпроси; Радостин Стамов - технически въ-
проси
Факс: +359 32278502
Адрес: ул. „Христо Г. Данов“ №37
Адрес на възложителя: www.evn.bg
Телефон: +359 32303611/+359 32302856
E-mail: kamen.kalchev@evn.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014
&id=898875&mode=view

Възложител: Община Ямбол
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 4 140 249.99 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 365
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 04/04/2019    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: гр. Ямбол, сградата 
на Община Ямбол, ул. „Г. С. Раковски“ №7, зала 

100, ет. 1
Дата: 05/04/2019    Местно време: 14:00 
За контакти:  Свилен Раднев
Факс: +359 046662247
Адрес:  ул. „Г. С. Раковски“ №7
Адрес на възложителя: www.yambol.bg
Телефон: +359 046681439/+359 046681113
E-mail: radnev@yambol.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=898661&mode=view

Възложител: Висш съдебен съвет
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 2 790 578.30 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 240
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 04/04/2019    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. София, ул. „Ек-
зарх Йосиф“ №12, административна сграда 
на ВСС

Дата: 05/04/2019    Местно време: 11:00 
За контакти: Евгения Кънева; Светлана Ка-
рамешева
Факс: +359 29151930
Адрес: ул. „Екзарх Йосиф“ №12
Адрес на възложителя: http://www.vss.justice.bg/
Телефон: +359 29151932
E-mail: vssop@vss.justice.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=898655&mode=view

Възложител: ПУ „Паисий Хилендарски”
Oсн. предмет: 45214400
Прогнозна стойност: 2 400 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 12
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 29/03/2019   Местно време: 
16:00 
Отваряне на офертите: гр. Пловдив, ул. . 
„Цар Асен“ №24, заседателна зала на ПУ „Па-

исий Хилендарски”
Дата: 01/04/2019    Местно време: 10:00 
За контакти: Румен Киров – помощник-ректор
Факс: +359 32261-226
Адрес: ул. „Цар Асен“ №24
Адрес на възложителя: www.uni-plovdiv.bg
Телефон: +359 32261-225
E-mail: kirov@uni-plovdiv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=898735&mode=view

Възложител: Столична община - район „По-
дуяне”
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 2 055 611 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 

в дни: 120
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 01/04/2019    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. София, ул. „Пла-
калница“ №51, ет. 3, зала 321

Дата: 02/04/2019    Местно време: 10:30 
За контакти: Станислава Стоянова
Факс: +359 28471871
Адрес: ул. „Плакалница“ №51
Адрес на възложителя: www.poduiane.info

Телефон: +359 28146162
E-mail: raion@poduiane.info

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=898871&mode=view

Възложител: Община Лом
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 2 054 088.59 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 390
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 04/04/2019    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. Лом, ул. „Дунав-
ска“ №12, заседателна зала - III етаж
Дата: 05/04/2019    Местно време: 11:00 

За контакти: Анна Йорданова, Мария Пресла-
вова, Цветелина Миронова
Факс: +359 971-66026
Адрес: ул. „Дунавска“ №12
Адрес на възложителя: www.lom.bg
Телефон: +359 971-69138
E-mail: lom.municipality@lom.egov.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=898613&mode=view

Възложител: Община Сапарева баня
Oсн. предмет: 45233120
Прогнозна стойност: 2 000 000.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 120
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 28/03/2019    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: Общинска админи-
страция Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. 
„Германея“ №1, заседателна зала, ет. 3

Дата: 29/03/2019   Местно време: 11:00 
За контакти: Славчо Коларски
Факс: +707 23480
Адрес: ул. „Германея“ №1
Адрес на възложителя: www.saparevabanya.bg
Телефон: +707 23378
E-mail: sap_oba@abv.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=898678&mode=view

Възложител: Община Смолян
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 778 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 210
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 02/04/2019    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: зала 343 на тре-
тия етаж на административната сграда на 
Община Смолян, находяща се в гр. Смолян на 

бул. „България“ №12
Дата: 03/04/2019    Местно време: 15:00 
За контакти: Малина Кръстева
Факс: +359 30162426
Адрес: бул. „България“ №12
Адрес на възложителя: www.smolyan.bg
Телефон: +359 30167619
E-mail: obshtina_smolyan@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=898709&mode=view

Възложител: Община Горна Оряховица
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 323 570.52 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 28
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 28/03/2019   Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: в сградата на Об-
щина Горна Оряховица, зала 114
Дата: 29/03/2019    Местно време: 15:00 

За контакти: Йоана Петкова - младши екс-
перт обществени поръчки и програми
Факс: +359 061860203
Адрес: пл. „Георги Измирлиев“ №5
Адрес на възложителя:  h t tp : / /www.g-
oryahovica.org/
Телефон: +359 61860874
E-mail: go_op_104@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=898607&mode=view

Възложител: Община Елхово
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 060 492.50 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 120
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 05/04/2019    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. Елхово, ул. „Тър-
говска“ №13, заседателна зала в сградата на 
Община Елхово

Дата: 08/04/2019  Местно време: 10:00 
За контакти: Дияна Михнева
Факс: +359 478-88034
Адрес: ул. „Търговска“ №13
Адрес на възложителя: www.elhovobg.org
Телефон: +359 478-81274
E-mail: obshtina@elhovobg.org

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=898618&mode=view

Възложител: Община Камено
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 000 817 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 10/04/2019    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: заседателната 
зала на Община Камено

Дата: 11/04/2019    Местно време: 10:00 
За контакти: Димитър Петров - зам.-кмет
Факс: +359 55152480
Адрес: ул. „Освобождение“ №101
Адрес на възложителя: www.kameno.bg
Телефон: +359 55153008
E-mail: obshtina@kameno.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=898904&mode=view
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„Стара къща с бял бетон“ на I/O Architects е номиниран в категория „Жилища“. Сградата се 

намира в Стара Загора и всъщност проектът представлява реставрация на оригиналната 

къща, която е построена през 1924 г., като е заобиколена от руините на древноримския 

Августа Траяна и нови жилищни здания, но стои изолирана от съвременния град, въпреки че се 

намира в самия му център

„Îñêàð“-è
Елица Илчева

На 24 февруари бяха 
раздадени 91-вите на-
гради на филмовата ака-
демия на САЩ. И макар 
в Dolby Theatre в Лос Ан-
джелис всички да очак-
ваха най-вече да видят 
звездите, които ще по-
лучат „Оскар“, една от 
най-зрелищните кате-
гории отново беше Best 
Production Design („Най-
добрата работа на ху-
дожника постановчик“). 
Тя отличава онези, които 
са мислили за интериора, 
избирали са местата, 
където ще се правят 
снимките, и са отго-
ворни за създаването на 
световете, в които се 
случват филмите. През 
2019 г. в тази номинация 
високотехнологичните 
епоси за супергерои се 
срещат с луксозни исто-
рически драми. Ето пър-
вите 5.

„Фаворитката“.  

Фиона Кромби

Филмът изобразява 
двора на кралица Анна 
от началото на 17-и век 
и показва борбата за 
симпатиите й.  Исто-
рията е посветена на 
придворната дама Абиг-
ейл, която се опитва да 

стане фаворитка на кра-
лицата. Същевременно, 
за да придобие специал-
но положение в кралския 
двор, Абигейл ще трябва 
да се конфронтира със 
собствената си братов-
чедка – лейди Сара. 

Директорът Йоргос 
Лантимос и продуцент-
ският дизайнер Фиона 
Кромби са избрали дво-
реца „Хамптън Корт” и 
имота на Хатфийлд Хаус 
като основни места, а 
също така са черпили 
вдъхновение от източ-
ници като картината 
„Автопортрет в повдиг-
нато огледало“ на итали-
анския художник от 16-и 
век Франческо Парми-
джанино, за да добавят 
някои сцени, дезориен-
тиращи широкия ъгъл. 
Регулираната светлина, 
създаваща неясна ат-

мосфера, придава на ин-
териора още по-голяма 
автентичност.

„Рома“. Еухенио  

Кабалеро 

Историята на жи-
вота на обикновеното 
семейство от средната 
класа през 70-те години 
в Мексико Сити е по-
ставена в подходящата 
природа.  Директорът 
Алфонсо Куарон и проду-
центът Еухенио Кабале-
ро построили детския 
дом за режисьора, зае-
майки дори мебелите от 
семейството му. Те раз-
читали на снимки и лич-
ни спомени, подсилвайки 
носталгичния ефект с 
черно-бялото изображе-
ние.

„Черната пантера“. 

Хана Бихлер

„Черната пантера” на 
режисьора Райън Куглер, 
впечатлява с естетика-
та на афрофутуризма: 
измислената  страна 
Ваканда, технологично 
напреднала и отнасяща 
се до африканската кул-
тура, се превръща в един 
от основните „герои” на 
филма. Дизайнерът Хана 
Бихлер признава, че избо-
рът на локация е вдъхно-

вен от творбите на ве-
ликата Заха Хадид.

„Човек на Луната“. 

Нейтън Кроули

Биографията на Нийл 
Армстронг, първия чо-

век, стъпил на Луната, 
поставя на художника 
задачата не да впечатли 
зрителя с ясна сценогра-
фия, а да илюстрира ис-
торическите реалности 
почти с документална 
точност, но деликатно и 

без претенция за автен-
тичност. Режисьорът 
Деймиън Шазел и проду-
центът Нейтън Кроули 
противопоставят еже-
дневието в предградие-
то на Хюстън от 60-те 
години на невероятния 
полет в Космоса, който 
е повлиял на човешката 
история.

„Мери Попинз се 

завръща“. Джон Майер

Музикалното  про -
дължение на филма от 
1964 г. разказва за но-
вите приключения на 
уникалната бавачка и 
следващото поколение 
на семейство Банкс. За-
снет с многобройни пре-
пратки към праистория-
та, филмът е изпълнен с 
ярки специални ефекти 
и носталгични декора-
ции, противопоставяйки 
света на възрастните 
с този на децата. Ре-
жисьорът Роб Маршал 
и постановчикът Джон 
Майър построили копие 
на „Вишневата улица“ 
за най-голямата сцена 
в студиата Shepperton, 
а също така актуали-
зирали резиденцията на 
известна банка.

на I/O Architects. Той е един 
от победителите в кон-
курса „Български архите-
ктурни награди” и участ-

ник в този за архитектура 
Mies van der Rohe, в който 
отпадна от надпреварата.

B кaтeгopиятa „Oфи-

cи“ пoпaдa цeнтpaлни-
ят oфиc  нa  „Биoвeт” 
в  П e щ e p a  н a  А t е l i е r 
Sеrаfimоv Аrсhitесts. Арх. 

Павел Янев и неговото 
студио ALL in STUDIO вли-
зат в категорията „Ин-
териор в архитектура-
та“ с проекта #SPV29. B 
последните две yчacтвa 
още един български про-
ект - интериорът на бан-
кови офиси Flаgshiр Вrаnсh 
Ваnk DSК с иновативен 
дизайн от DA Architects. 
Той спечели най-високото 
платинено отличие за ин-
териор в A' Design Award 
& Competition, 2017 - 2018.

K o и  п p o e к т и  щ e 
пoлyчaт нaгpaди,  щe 
oпpeдeлят пoceтитeли-
тe нa caйтa (АrсhDаilу). 
Пъpвият eтaп зaпoчнa нa 
18 фeвpyapи, а втopият 
щe ce пpoвeдe дo 11 мapт. 
Пoбeдитeлитe щe бъдaт 
oбявeни нa 12 мapт. Пpeз 
cлeдвaщитe ceдмици 
вoтът щe филтpиpa нaд 
4000 пpoeктa, ocтaвяйки 
caмo 15-тe нaй-дoбpи.

Зa дeceтa пopeднa гo-
динa eдин oт нaй-гoлeми-
тe caйтoвe зa apxитeк-
тypa и дизaйн - АrсhDаilу, 
чpeз cвoя кoнкypc Вuilding 
оf thе Yеаr щe излъчи нaй-
знaчимитe пpoeкти oт 

цeлия cвят. Новината 
обаче е, че тaзи гoдинa ca 
нoминиpaни 4-pи бългapcки 
творби. 

B кaтeгopия „Жилищa“ 
e номиниран проектът 
„Стара къща с бял бетон“ 

„Фаворитката“  

„Черната пантера“

„Човек на Луната“

„Рома“ „Мери Попинз се завръща“



25СВЯТ & ИНОВАЦИИпетък, 8 март 2019 Ñòðîèòåë

Страницата 
подготви 
Емил Христов

Базираната в Лондон 
фирма Emulsion Architecture е 
проектирала преносим дом. 
Кръглата структура с про-
зрачна сърцевина е увита в 
красива решетка, израбо-
тена от върба. Сградата е 
проектирана така, че да е с 
висока енергийна ефектив-
ност и да има минимално 

въздействие върху 
околната среда. 

Постройката 
е с едно двойно 
и две единични 
легла, както и с 
кухненски бокс. 
Жилищната площ 
е заобиколена от 
стъклени врати, 
отварящи се към открита 
веранда, която заобикаля 
сградата. За вдъхновение 
светлините на покрива 

действат като перископи, 
отразяващи проблясъците 
на пейзажа и околната сре-
да директно върху огледал-

ния интериор.
„Бяхме вдъхновени от 

простата идея за фенер, 
действащ като нежен 

фар“, казват от екипа на 
проекта. 

Център за дан-
ни бе изграден във 
вятърна турбина по 
уникален проект на 
японския технологи-
чен гигант Fujitsu. 
Това ще позволи на 
електрическата ком-
пания WestfalenWIND 
IT да предлага енер-
гийно ефективни и 
икономични услуги на 
своите клиенти.

Наречена WindCORES, системата представлява 
център за данни за облачни услуги с почти нулеви 
емисии, изграден в Падерборн, Германия. Проектът 
е част от усилията на страната към преминаване 
към екологично чисти и устойчиви енергийни източ-
ници, като в същото време задоволи нарастващото 
търсене на такъв вид услуги, породено от дигита-
лизацията на бизнеса.

Проектиран и изграден съвместно с компаниите 
WestfalenWIND IT и Green IT, центърът разполага с 
енергийно ефективни сървъри Primergy, системи за 
съхранение Eternus, високоефективни AC-DC транс-
форматори, система за управление на потребле-
нието и последно поколение метод за охлаждане. 
Повечето центрове за данни в момента използват 
значително количество енергия от невъзобновяеми 
източници и дизелови генератори при прекъсване на 
захранването. Иновативното технологично реше-
ние на Fujitsu позволява на компаниите да доставят 
почти напълно екологично чисти услуги.

Шведският производител 
на товарни автомобили „Вол-
во тръкс” обяви, че започва да 
приема поръчки за първите си 
електрически камиони, пред-
назначени за градска дистри-
буция, сметосъбиране и други 
дейности в урбанизираните 
зони. Серийното производ-
ство на новите модели „Волво 
Еф Ел Електрик“ и „Волво ЕФ И 
Електрик“ ще започне в Евро-
па през втората половина на 
годината.

Моделът „Волво Еф Ел Електрик“ има 
брутно тегло на композицията 16 тона. 
Той се задвижва от електромотор с мак-
симална мощност 248 конски сили, кой-
то е комбиниран със скоростна кутия с 
две предавки. „Еф Ел Електрик“ разчита 
на литиево-йонни батерии с капацитет 
между 100–300 кВт/ч. С тях камионът из-
минава до 300 км.

Купувачите на товарния автомобил 
могат за избират между две различни 
зарядни системи – за бързо зареждане с 
максимална мощност 150 кВт и бавно с 

мощност 22 кВт. С първата зареждане-
то от изтощени до пълни батерии става 
за 1-2 часа, а с втората - за до 10 часа.

„Волво ЕФ И Електрик“ е с брутно 
тегло на композицията до 27 тона. Той 
използва два електромотора с макси-
мална изходяща мощност 496 к.с. Капа-
цитетът на литиево-йонните батерии 
е между 200 и 300 кВт/ч, а пробегът е до 
200 км. Предлаганите зарядни станции са 
същите. Батериите се запълват напълно 
за около 1 час и 30 минути от станцията 
за бърз заряд и приблизително 10 часа с 
тази за бавен.

Peugeot представи хибри-
ден седан, създаден въз основа 
на новото поколение на модела 
508. Публичната премиера на 
концептуалния автомобил ще 
се състои през март на изло-
жението в Женева.  Peugeot 
508 Sport Engineered Concept 
е оборудван с 1,6 л бензинов 
турбо двигател с мощност 
200 конски сили, който работи в тандем 
с електрически мотор със 108 к.с. На 
задния мост е поставен друг електриче-
ски агрегат, генериращ 204 конски сили. 
Така максималната сумарна мощност е 
над 500 к.с., но двигателите не могат да 
работят едновременно в режим на пико-
во натоварване, затова комбинираната 
е около 400 к.с. 

Седанът със задвижване на всички ко-
лела е в състояние да ускори от място до 
първите 100 км/ч за 4,3 секунди, а максимал-
ната му скорост е електронно ограничена 
до 250 км в час. Благодарение на комплект 
от батерии с капацитет 11,8 кВт/ч хибри-
дът може да измине до 50 км само на ток. 

Екстериорът на Peugeot 508 Sport 
Engineered Concept се отличава от се-
рийния седан с модифицирана предна бро-
ня, други калници, корпуси за странични 
огледала, както и 20-инчови алуминиеви 
джанти и увеличена следа. В салона, в 
който са използвани алкантара и карбон, 
са монтирани спортни предни седалки с 
подобрена странична поддръжка, напълно 
дигитално арматурно табло с 12,3-инчов 
дисплей и мултимедиен комплекс с 10-ин-
чов екран. По предварителна информация 
автомобилът ще бъде пуснат в серийно 
производство през 2020 г. При това мощ-
ността на хибридния задвижващ агрегат 
ще бъде ограничена до 350 к.с. 

Над два милиарда души 
по света нямат достъп до 
чиста питейна вода. Пора-
ди тази причина учени са 
успели да създадат нов 
материал, който позволя-
ва ефективно и екологично 
безопасно пречистване на 
водата чрез използване на 
слънчевата светлина. Той 
представлява нанолист 
от графитен въглероден 
нитрид и всъщност е фо-
токатализатор. Когато 
е изложен на светлина, 
материалът отделя елек-
трони, които помагат за 
създаването на съедине-

ния на основата на кисло-
род, които след това уни-
щожават микробите. По 
този начин се избягват 

проблемите 
с използва-
ните подоб-
ни фотока-
талитични 
филтриращи 
технологии, 
които съдър-
жат метали, 
ефективни 
при убива-
нето на бак-
тери и,  н о 
опасни при 

попадане във водата, коя-
то пречистват. 

След редица опити 
учените в Технологичния 

университет в Сидни  ус-
пяват да създадат свръх-
тънки графитни листове 
въглероден нитрид, към 
който са добавили хими-
чески групи киселини и 
кетони, които извличат 
електроните до краищата 
на листа.  

В проба от 50 ml нови-
ят фотокатализатор ус-
пява да убие 99% от бак-
териите, присъстващи 
във водата, включително 
Е.coli. Следващата стъпка 
на екипа е усъвършенства-
нето на пречиствателя за 
търговска употреба.

Мексиканска компания 
е изобретила забележите-
лен начин за рециклиране 
на авокадо. Biofase използ-
ва изхвърлените костилки, 
за да създава биоразгради-
ми прибори, посуда и слам-
ки – полезни алтернативи 
в борбата срещу пласт-
масите за еднократна 
употреба и хранителните 
отпадъци.

Инженерът-биохимик 
Скот Мунгуя е създал 

Biofase през 2013 г. Компа-
нията използва техника, 
която превръща отпа-
дъците в биопластмаса. 

Тя на свой ред 
може да се из-
ползва за на-
п р а в а т а  н а 
различни мате-
риали. Всички 
продукти, кои-
то компанията 
произвежда, се 
р а з г р а ж д а т 

в рамките на 240 дни. 
Biofase обработва около 15 
тона отпадъци от авокадо 
всеки ден. Дейността не 

само се оказва печеливша, 
но е полезна и за околната 
среда. Освен че продава 
биоразградимите прибори 
и сламки, фирмата предо-
твратява попадането на 
значителни количества 
селскостопански отпа-
дъци на депата за боклук 
и във водните басейни. 
Biofase изнася своите 
продукти в повече от 11 
страни в Латинска Аме-
рика. 

Сградата е с висока енергийна ефективност
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„Щастливеца Пер“

Знаменитият датски 
режисьор Биле Аугуст ще 
представи лично най-но-
вия си филм „Щастливеца 
Пер“. Сюжетът ни връща 
в края на ХIХ в. и просле-
дява млад амбициозен мъж 
от Западна Дания, който 
отива в Копенхаген да учи 
инженерство. Попаднал в 
интелектуална среда, той 
се влюбва в дъщерята на 
богато еврейско семей-
ство. Но дали гордостта 
няма да му попречи да сбъ-
дне мечтите си?

„Исках да се обърна 
към младото поколение с 
разсъждения за истинска-
та същност на човешкия 
живот“, разказва Биле 
Аугуст за историята в 
„Щастливеца Пер“. Сцена-
рият на филма е по еднои-
менния роман на датския 
Нобелов лауреат Хенрик 
Понтопидан, публикуван 
през 1904 г., а сто години 
по-късно, през 2004 г., офи-
циално е обявен за важна 
част от датското култур-
но наследство.

„Лято“

Филмът на руския ре-
жисьор Кирил Серебрен-
ников отвежда зрителите 
към един любовен триъгъл-
ник между известен музи-
кант, съпругата му и него-
во протеже. Мястото на 
действието е Ленинград, 
а лентата умело смес-
ва елементи от няколко 
жанра - драма, комедия и 
мюзикъл, като ни връща 
назад във времето – през 
80-те години в Русия, ко-
гато рок и поп сцената се 
развива с шеметни темпо-
ве, а влиянието на култо-
ви банди и артисти като 
Дейвид Боуи, Sex Pistols и 
The Velvet Underground е 
много голямо.

Тримата герои денем 
приличат на обичайните 
хора с обикновена работа, 

но през нощта шеметно 
покоряват единствената 
рок сцена в града. 

Сценарият на „Лято“ 
е базиран на биографични 
моменти от живота на из-
вестния пионер на руския 
рок Виктор Цой („Кино“).

„Къщата, която Джак 

построи“

Както подобава, по-
следната творба на неу-
морния провокатор Ларс 
фон Триер, получи проти-
воречиви реакции след 
премиерата си в Кан. 
Известен с откровено 
дръзките си и скандал-
ни филми („Нимфоманка“, 
„Антихрист“, „Танцьорка в 
мрака“), датчанинът от-
ново подлага на изпитание 
емоционалната чувстви-
телност на зрителя, като 
представя бруталната 

жестокост на сериен уби-
ец като вид изкуство. 

„Къщата, която Джак 
построи“ е психологиче-
ски хорър, проследяващ 12 
години от живота на ин-
телигентен сериен убиец 
в САЩ, щата Вашингтон, 

през 70-те и 80-те години 
на миналия век. Джак раз-
казва историята от първо 
лице, като в този период 
започва да се трансфор-
мира от обикновен човек 
в безжалостен убиец. Той 
много обича да убива хора, 
макар да няма някаква осо-
бена техника, нито пред-
почитания към определен 
тип жертви. Често експе-
риментира и което е най-
шокиращото - подхожда 
към престъпленията като 
към произведения на изку-
ството. Колкото повече 
полицейският обръч около 
него се затяга, толкова 
по-големи рискове поема 
той по пътя на своето „из-
куство“ с цел да постигне 
съвършенство. Филмът 
е разделен на пет части, 
които проследяват как-
во се случва в мисловния 
свят на Джак, докато се 
превръща в това, което е. 

Ларс фон Триер описва 
творението си като екс-
перимент, възхваляващ 
идеята, че „животът е зъл 
и бездушен“…

„Прасето“

По време на 23-тото 
издание на „София филм 
фест“ ще бъде и премие-
рата на новия независим 
проект на Драгомир Шо-
лев („Подслон“). Филмът 
разказва историята на 
един тринайсетгодишен 
младеж с прякор Прасето, 
подложен на всекидневен 
тормоз от страна на съ-
учениците си. Самотен и 
затворен в себе си аут-
сайдер, той е свикнал с 
обидите и не им отвръща. 
Докато един ден инстинк-
тивно нанася единствен, 
може би фатален удар…

„За мен е важно да раз-
кажа историята на Прасе-
то и лошите деца“, споде-
ля режисьорът Драгомир 
Шолев. „Знам, че във всеки 
клас има по едно такова 
момче. Често допускаме 
грешки спрямо другите и 
може да сме много лоши и 
жестоки спрямо тях. Също 
така знам, че в определен 
момент е възможно всеки 
от нас да се окаже в роля-
та на Прасето“. По думи-

те му филмът разглежда 
типичен конфликт - човека 
срещу обществото. Са-
мотникът срещу групич-
ките. Жертвата срещу 
глутниците. Герой, който 
е сам срещу всички.

„Студена война“

Носителят на „Оскар“ 
Павел Павликовски („Ида“) 
ще гостува в София, за да 
представи новия си филм 
„Студена война“ ,  след 
като спечели приза за ре-
жисура в Кан през 2018 г. и 
обра най-важните отличия 
на Европейските филмови 
награди.

Черно-бялата драма е 
визуално завладяваща лю-
бовна история, сплела фа-
тално съдбите на двама 
души с различни житейски 
биографии и темперамен-
ти на фона на разгаря-
щата се Студена война 
между Източна и Западна 
Европа през 50-те години 
на миналия век. Двамата 
са фатално неподходящи 
един за друг, но връзката 

им е предопределена от 
съдбата, а филмът разказ-
ва за една невъзможна лю-
бовна история във време-
на, абсолютно непознати 
на днешните поколения…

Павел Павликовски чер-
пи вдъхновение за твор-
бата си от съдбата на 
своите родители, като 
дори кръщава героите си 
на тях. „Те бяха най-инте-
ресните драматични об-
рази, на които съм попадал 
– силни личности, които се 
обичаха и мразеха”, казва 
за тях режисьорът. Двама-
та се влюбват, предават 

се, събират се отново, же-
нят се и се развеждат, а 
връзката им се съживява 
и замира многократно до 
края на жизнения им път 
през 1989 г. - малко преди 
падането на Берлинска-
та стена. „Когато бях 
по-млад, полудявах от не-
прекъснатите събирания 
и раздели на родителите 
ми. Но когато починаха, 
осъзнах, че това е най-го-
лямата любовна история“, 
споделя Павликовски. 

„Джебчии“

Премиерата на „Джеб-
чии“ беше през май 2018 г. 
в Кан, където филмът 
безапелационно получи 
голямата награда „Злат-
на палма“, присъдена от 
журито с президент Кейт 
Бланшет. Публиката на-
всякъде по света приема 
японската лента с ова-
ции, защото творбата на 
Хироказу Корееда „стопля 
сърцата им“, а материали-
те на критиците също са 
изпълнени с възторжени 

епитети.
„Джебчии“ е филм за 

семейство, което прежи-
вява с кражби на дребно. 
Въпреки обстоятелства-
та, които са ги прину-
дили да връзват двата 
края на ръба на бедност-
та, те приютяват едно 
малко момиченце, изо-
ставено в студа. Всички 
са задружни и щастли-
ви, докато непредвиден 
инцидент не разкрива 
тайни, които поставят 
на изпитание връзките 
между членовете на се-
мейството…

 Мартин Динчев

23-тият „София филм фест“ бе открит с премиерата на най-новата документална творба на Андрей 
Паунов – „Да ходиш по вода“. Програмата на фестивала заедно с традиционните издания в Бургас, Пловдив и 
Варна ще продължи до 28 март.

Киноманите ще могат да избират между 98 пълнометражни игрални и 57 документални заглавия, както 
и 28 късометражни филма. Подбрали сме няколко ленти, които заслужават специално внимание.

„Щастливеца Пер“

„Къщата, която Джак построи“

„Прасето“

„Джебчии“

„Студена война“

„Лято“
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Светослав Загорски

Уелингтън е най-южно 
разположената столица 
в света. Приказно сгушен 
до живописното приста-
нище между красиви зе-
лени хълмове, градът е 
важно културно средище 
на Нова Зеландия. Той за-
ема най-югозападния край 
на Северния остров, а зад 
протока Кук се прости-
ра Южният остров. На 
местния маорски език 
името му е Те Уанга-нуи-
а-Тара, което се превежда 
като „великото пристани-
ще на Тара”. 

Около Уелингтън се 
издига планинската вери-
га Римутака, предлагаща 
красиви гледки към зали-
ва. Заради силните въз-
душни течения Уелингтън 
е наричан още 

Ветровитият град. 

Според  легендите 
първите откриватели на 
Нова Зеландия са полине-
зийски мореплаватели. 
Европейското заселване 
започва с пристигане-
то на кораба „Тори“ на 20 
септември 1839 г., а през 
следващата година - на 
22 януари 1840 г., други 
150 души акостират с 
„Аурора“. Колонистите 
построяват своите първи 
жилища на равния терен 
до устието на река Хът, 
недалеч от мястото на 
съвременния град. Кога-
то обаче реката залива 
бреговете и наводнява 
района наоколо, селището 
е изместено на ново мяс-
то, поставяйки началото 
на днешния Уелингтън. 
Съвременното му наиме-
нование е дадено в чест 
на Артър Уелсли, първия 
херцог на Уелингтън и по-
бедител в битката при 
Ватерло през 1815 г. 

През 1865 г. Уелингтън 
измества Окланд, който 
е столица на страната 
до 1841 г. Причините за 
промяната се дължат на 
опасенията, че по-насе-
леният тогава Южен ос-
тров, където се намират 
златните находища, може 
да предпочете да се от-
дели в отделна колония в 
рамките на Британската 

империя. Било е необходи-
мо преместване на глав-
ния град на юг, тъй като 
Окланд се намира в далеч-
ния северен край на стра-
ната. Поради централно-
то си местоположение 
и удобното естествено 
пристанище Уелингтън е 
избран като най-подходя-
що място за столица на 
Нова Зеландия. 

Сърцето на артис-
тичния Уелингтън е 

„Кюба Стрийт“, 

известна с разнолика 
култура, изкуство, мага-
зини и заведения. На нея 
в края на февруари се 
провежда най-големият 
открит уличен фестивал 
в Уелингтън. Парадът 
включва стотици изпъл-
нители, като неговото 
създаване е вдъхновено 
от карнавала „Нотинг 
Хил“ в Лондон. През май 
голямата атракция  е 
фестивалът Handmade – 
истинско съкровище за 
ценителите на ръчните 
изработки. 

Комплексът на парла-
мента се състои от три 
части – новата и модерна 
сграда, библиотеката и 
старото куполно здание, 
което наподобява кошер 
на пчели. Старата пра-
вителствена постройка 
е най-голямата дървена 
сграда в Южното полукъл-
бо и втората по големина 
в света. Понастоящем е 
дом на Университета по 
право „Виктория“. Наблизо 
е и катедралата „Сейнт 
Пол“, която е била англи-

кански център в продъл-
жение на десетилетия.

Като всеки град, раз-
положен до вода, така и в 
Уелингтън 

пристанището е голяма 

атракция 

за туристите. Цен-
тралните жилищни квар-
тали се простират върху 
хълмове, които гледат 
към порта и неговите 
два големи залива. В тях 
се намират и три малки 
островчета. Входът към 
пристанището обаче 
може да бъде много опа-
сен, тъй като протокът 
Кук между двата острова 
често е бурен, а освен 
това наоколо има и опасни 
за корабите рифове. 

Колония от тюлени 
край Ред Рокс може да се 
забележи на края на дъл-
гата крайбрежна алея, 
която минава покрай от-
личителни червени скали.

Музеят на града и мо-
рето е разположен в ста-
ра историческа сграда на 
кея. На три етажа той 
проследява историята на 
Уелингтън, включително 
първите маорски и евро-
пейски поселения, както и 
преустройствата му през 
XX век.

Задължителна част 
от програмата на тури-
стите е и живописната 
разходка край морето 
със старинния трамвай 
до Националния музей „Те 
Папа”. Пълното му име 
е „Те Папа Тонгарева“ и 
означава „мястото на 
съкровищата на тази 

земя“. Освен че по пътя 
човек може да се насла-
ди на приказно красиви 
панорамни гледки, щом 
стигне музея, се докосва 

до богатата история на 
страната с нейната ко-
лонизация, с уникалните 
растителни и животин-
ски видове.

За да се опознае наис-
тина Уелингтън, трябва 
да се мине през хълмове-
те му. Най-известният е 

Маунт Виктория с височи-

на 196 м,

разположен източно 
от центъра на града. На 
него се намира един от 
кварталите на Уелинг-
тън. От върха на хълма 
се разкрива великолепна 
360-градусова гледка към 
столицата, пристанище-
то, летището. Особено 
красива е нощната пано-
рама, образувана от мно-
жеството светлинки на 
града.

Кабинковата въжена 
линия на Уелингтън е друг 
негов символ. Тя се прос-
тира от главната тър-
говска улица „Ламбтън 
Кей“ до квартала „Кел-
бърн” на един от хълмове-
те в централната част. 
Дължината й е 612 м, а 
на височина се издига до 
120 м. На най-високата 
точка на лифта е разполо-
жена Ботаническата гра-
дина. Тя е на площ от 26 
хектара, върху които се 
разпростират невероят-
ни гори, поляни, градини. 
До Ботаническата гра-
дина се намира специален 
музей, посветен на исто-
рията на въжената линия, 
в който се съхраняват 
първите използвани за нея 
кабини. 

Зоологическата гра-
дина е сгушена в зеления 
пояс на Уелингтън. Тя има 
над 100-годишна история 
и е първата открита в 
страната. Нейни обита-
тели са над 100 различ-
ни вида животни от цял 
свят, включително мест-
ната нелетяща птица 
киви, както и застраше-
ните от изчезване сума-
трански тигър и малай-
зийска мечка.

Изглед към града от хълма Виктория

Катедралата „Сейнт Пол“

Красивата Ботаническа градина

Сградата на стария парламент Театърът „Сейнт Джеймс“ в центъра на Уелингтън Известният музей „Та Папа“

Пътуването с кабинковата въжена линия е удоволствие 

за туристите
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Превод Радостина Иванова

The regional representation of the 
Bulgarian Construction Chamber – 
Varna will hold a work meeting with the 
Varna Municipality Management, during 
which the local administration is going 
to present its investment programme per 
2019 in construction sector. The event 
will take place on 28th March from 
10.00 h in our sea capital. Co-organiser 
and media partner is „Stroitel“ Newspa-
per.

The forum is held for the third con-
secutive year. It will be opened by the 

Mayor of Varna Ivan Portnih and by 
Eng. Hristo Dimitrov, Deputy Chairman 
of the Management Board (MB) of BCC 
and Chair of the RO of BCC – Varna. 
Participants will be welcomed by the 
Chairman of the MB of BCC Eng. Iliyan 
Terziev. In the event will also take part 
the Executive Director of BCC Eng. Mi-
roslav Maznev, members of the Varna 
Regional Office of the Chamber, as well 
as representatives of construction com-
panies from the region.

The Deputy Mayor of Varna Eng. 

Hristo Ivanov will inform the participants 
about the implementation of the munici-
pality construction programme for 2018 
year. He will also present the projects 
that are going to be realised in 2019. 
The meeting's agenda envisages also 
time for the representatives of construc-
tion companies to ask questions, as well 
as time for discussion. Traditionally, af-
ter the meeting, „Stroitel“ Newspaper 
will publish the investment program on 
its pages, so that it can be easy reached 
by all construction companies.

The RO of BCC – Varna and the Varna Municipality will hold a 
third annual meeting devoted to the investment programme 
Co-organiser and media partner of this event is „Stroitel“ Newspaper

HAPPY 8 MARCH 
WOMEN’S DAY!
Dear Ladies, who have chosen the reputable con-

struction profession, 
honorable Ladies, representatives of institutions, 

partners of BCC, our dear colleagues from the MB and 
the RO of the Chamber,

Please accept mine, and those of the BCC's MB 
most cordial wishes on the occasion of the Interna-
tional Women's Day!

I have always been admiring this exceptional com-
bination between tenderness and strength, that makes 
thus incredible these women, who had chosen the hard 
professional realisation in construction sector – on the 
construction site, as leaders of respected companies, 
of state institutions, of municipalities.

On this special holiday, I would like to manifest my 
deepest respect for your work and achievements, for 
your professionalism and for the fact that you manage 
to combine it, with a great energy and love, with your 
important duties as wives, mothers and grandmothers. 

Dear Women, 
Be every day happy, loved and inspired!
Keep your femininity and your glamour, and keep 

making the world we live in more beautiful and better!
Very nice holiday!

With respect:
  Iliyan Terziev,
  Chairman of the MB of BCC

Prime Minister Boyko Borisov welcomed the Premier 
of the Russian Federation Dmitry Medvedev

The Prime Minister Boyko 
Borisov has welcomed the 
Chairman of the Government 
of the Russian Federation 
Dmitry Medvedev together 
with the headed by him del-
egation in Aleksandar Nevski 
Square. The Russian Prime 
Minister is on an official visit 
to our country after 11 years. 
After been greeted, the guest 
presented wreaths to the Un-
known Soldier's Monument. 
The program of visit contin-
ued with a four-eye meet-
ing between the two Prime 
Ministers at the Council of 
Ministers. 

The delegation headed 
by the Chairman of the Rus-

sian Federation Government 
Dmitry Medvedev involved 
Olga Golodets, Deputy Prime 
Minister of the Government, 

Denis Manturov, Minister of 
Industry and Trade and Co-
Chair of Russia-Bulgarian 
Intergovernmental Commis-

sion on Economic, Scientific 
and Technical Cooperation, 
Aleksander Novak, Minister 
of Energy, Maxim Oreshkin, 
Minister of Economic De-
velopment,  Maxim Topi-
lin, Minister of Labour and 
Social Protection, Zarina 
Doguzova, Head of Russian 
Federal Agency for Tourism, 
Aleksander Grushko, Deputy 
Minister of Foreign Affairs, 
Alexey Likhachev, Direc-
tor General of the Russian 
State Atomic Energy Cor-
poration ROSATOM, Alexey 
Miller, Chairman of the Man-
agement Committee of the 
Public Joint Stock company 
Gazprom.

Asen Gagauzov, Minister of Regional Development and Public Works (2005 – 2009)

I believe that the sector is developing with very good rates
Mr. Gagauzov, thank you for 

accepting the invitation for this in-

terview. The occasion is the 10th 

anniversary of „Stroitel“ Newspa-

per that we are going to celebrate 

on 3rd April. We have launched  se-

ries of meetings with persons, that 

10 years ago had been in the basis 

and had been actively working, 

first of all – to have the Construc-

tion Chamber Act, and thus to es-

tablish order within the sector, and 

as a next step – for the creation 

of a specialised edition - „Stroi-

tel“ Newspaper, through which the 

Chamber to inform its members, 

the entered in the Register compa-

nies, the institutions and the pub-

lic about its activities. I will take 

you back to this period when you 

were Minister of Regional Devel-

opment and Public Works. Tell us 

what had been the situation then 

and what had led to the adoption 

of the Act on BCC?

Thank you for the invitation. 
Turning back to this period, I would 
say that it was not easy. As a mat-
ter of fact, when I became minister, 
the people in the construction sector 
had been already started with con-

siderations and discussions on this 
subject. I met and talked with repre-
sentatives of the builders, with Eng. 
Simeon Peshov. They presented 
their idea. On my turn, I accepted 
it very enthusiastically, because this 
was the first sector that requested 
an introduction of rules and tools for 
self-regulation and self-governance 
through a law. Then, and as it is now, 
the construction sector is one of the 
most powerful sectors in our coun-
try. I can recall comic situations, 
when various small organisations 
attempted latching and sticking onto 
construction companies. I should 
say, when we started to speak about 
this law, there was some lack of un-
derstanding among the MPs, but in 

cooperation with the Chairperson 
of the Local Self-Government, Re-
gional Policy and Urban Develop-
ment Committee in the 40th National 
Assembly – Remzi Osman, we did 
our best to convince the members 
of the ruling majority in the parlia-
ment and the other colleagues, that 
it was going to be a very good law. 
We succeeded and 10 years later I 
am really glad seeing the results. I 
can see that the construction sector 
is not just developing, but that it has 
the most modern equipment, that it 
implements complicated projects, 
and also that the constructors are 
already self-confident, that they can 
manage their problems, that they are 
able to interact at different levels – 
governmental, parliamentary, local 
and international institutions. I be-
lieve that in this way the sector is 
developing with very good rates.

Shoulder to shoulder in its 

development with BCC „Stroitel“ 

Newspaper has been reflecting all 

the topical problems and raising 

the important questions. The first 

greeting address, in the first issue 

of the newspaper was yours. Are 

you following the newspaper, are 

you reading it, what is your opin-

ion?

I think that in this respect the 
construction industry has closed the 
cycle as well. It has its tribune for 
presenting to public what happens in 
the sector, what is to happen, what 
are the current issues the industry 
faces. I do read it, of course, as it is 
a newspaper that reflects mainly the 
work, the issues and the achieve-
ments of the industry. It provides 
information about good visions on 
further development of construction 
sector, I like that it informs about 
construction achievements My spe-
cial congratulations for organising 
the annual ball on the occasion of 
the Day of builder, where the best 
companies are being awarded. All 
this is positive. I do extremely re-
spect what the newspaper does. I 
would like to wish you, and the staff, 
to continue with presenting what is 
being done in the sector, for a long 
time ahead. I still would like the posi-
tive examples discussed to be more 
than the negative ones. And I mean 
the printed media in general, not 
„Stroitel“ Newspaper. I have always 

thought that there are thousands of 
good examples in Bulgaria, includ-
ing in construction sector, and that 
each journalist could find them out 
and state: Well done! Have a look 
what a good thing had been done. 

Let finish with a wishing to 

„Stroitel“ Newspaper in relation to 

its 10 anniversary.

Let me improvise. I would wish 
for the editorial staff and for eve-
ryone from the team of „Stroitel“ 
Newspaper, in personal aspect – lot 
of health, and in professional aspect 
– to be people dedicated to their 
work and profession. To contribute 
for the truthful reflection of every-
thing that happens in the industry. It 
is of benefit that the newspaper is 
thematic, as this allows for speciali-
sation of the staff – people to deal 
with specific topics. When writing an 
article, it should be evident that the 
author is not only a journalist, but 
a professional as well. I wish them, 
when builders read the newspaper 
to say: our colleagues have written 
a really good thing.

The Deputy Minister of Regional Development and Public 
Works Nikolay Nankov praised the builders from Ruse region

„You proved that you are profession-
als indeed and you are at an European 
level!“. These are the words that the 
Deputy Minister of Regional Develop-
ment and Public Works Nikolay Nankov 
addressed to the Chairperson of the Re-

gional representation of the Bulgarian 
Construction Chamber – Ruse (RO of 
BCC – Ruse) Eng. Sevdalin Petrov, and 
to the representatives of the companies, 
that attended the civil dialogue „Europe 
in our home“. 

„Ruse has become a construction 
site. We are happy to see how day by day 
the town recovers its former reputation 
of one of the most beautiful cities in Bul-
garia, called the Little Venice“, said the 
Chairperson of the RO of BCC – Ruse. 
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Инж. Борис Недялков

След 3-месечно прекъс-
ване, заредени с ентуси-
азъм и нови сили и готови 
за покоряване на още по-
високи върхове, отборите 
от Българска строителна 
футболна лига подновиха 
борбата за разпределение 
на отличията във Висша 
лига и Първа дивизия. Както 
винаги любезен домакин на 
турнира е „Спортна зона“, а 
за поредна година наш ме-
диен партньор е вестник 
„Строител“. 

ВИСША ЛИГА

Във Висша лига се кла-
сираха отборите, заели 
позициите до 10 място в 
Първа фаза на Българска 
строителна футболна 
лига. Тази година борбата 
ще бъде голяма, като след 
4 месеца ще разберем дали 
действащият шампион „Ин-
фра Холдинг“ ще съумее да 
вземе титлата за трети 
път, или ще има нов носи-
тел на трофея. 

„Инфра Холдинг“ започ-
на защитата с измъчена 
победа над отбора на Pipe 
System с 3:2. Победното по-
падение беше дело на Иво 
Велчев, дошло в последната 
минута на мача след груба 
грешка на вратаря на „Пай-
па“ Динко Султанов. През 
първата част Pipe System 
поведе в резултата чрез 
Максим Василев, но в края 
на полувремето Валентин 

Маринов възстанови пари-
тета в резултата. През 
втората част двата от-
бора си размениха по един 
гол в рамките на минута 
чрез Димитър Димитров за 
„Холдинга“ и автогол на Иво 
Маджаров за „Пайпа“.

След двуседмична под-
готовка на Белмекен от-
борът на „Марибор строй“ 
излезе пределно мотивиран 
на терена и съумя да напра-
ви обрат, след като губеше 
с 3:0 в средата на първа-
та част срещу „Монтаж 
Строителни Конструкции“ 
до краен резултат 5:7. За 
„Монтажниците“ точни 
бяха Калин Митов и Цвето-
мир Илиев (по 2) и Габриел 
Топалов (1), а за победите-
лите се разписаха Огнян 
Милеков (2) и по веднъж Ни-
кола Георгиев, Николай Зай-
ков, Калин Василев, Стоян 
Милеков и Атанас Маран-
гозов.

След като на два пъти 

повеждаше, тимът на 
„Контракт сити“ допусна 
обрат в резултата в за-
губи злощастно с 4:3 от 
селекцията на Cordeel. За 
„Контракт сити“ головете 
реализираха Димитър Бъч-
варов (2) и Галин Петков, 
а за „обръщачите“ точни 
бяха Милен Кръстев и Ка-
лоян Рангелов (по 2). След 
края на мача мениджърът 
на „Контракт сити“ прове-
де наказателна тренировка 
за своя тим.

Същият сценарий се 

получи при двубоя между 
тимовете на „Каммартон 
България“ и G.P. Group. „Ка-
ммартон“ поведе с голове 
на Адриан Иванов (3), но 
допусна да бъде догонен и 
в крайна сметка победен 
от своите опоненти. По 
две попадения за G. P. Group 
вкараха Бончо Смилков и 
Александър Пенев.

ПЪРВА ДИВИЗИЯ

Сезонът в Първа диви-
зия се очертава да бъде 

маратонски, но за сметка 
на това доста интересен. 
Към голямото семейство 
на Българска строителна 
футболна лига се присъе-
диниха старите познайни-
ци от „Артекс“, „Виваком“, 
„Онлайн Машини“, както 
и дебютантите в лига-
та „Кастело Прикаст“ и 
„Хоум Комфорт“. Тези от-
бори допълниха заелите 
долната половина на таб-
лицата през Първа фаза 
на БФСЛ. 

Голямо впечатление 

направи „Хоум Комфорт“, 
който съумя да трансфе-
рира един от актуалните 
играчи в лигата – Георги 
Боянин, като из кулоарите 
на фирмите се носи, че е 
заплатена доста сериозна 
трансферна сума за неговия 
подпис. След като премина 
в „Хоум Комфорт“, Боянин 
се отчете с два гола за 
новия си тим и беше с ос-
новна заслуга за победа над 
завърналия се отбор на „Ар-
текс“ с 8:1. Хеттрик за де-
бютантите вкара Стефан 
Терзиев, две попадения до-
бави Димитър Семерджиев, 
а едно беше дело на Иван 
Иванов. Александър Нацков 
вкара утешителния гол за 
„Артекс”.

Хеттрикът на Дилян 
Василев от „Ромстал ХЕС“ 
не стигна да повали селек-
цията на „Виваком“, водена 

от Симеон Митрев, като 
краен победител излезе те-
лекомът с 6:3. По два гола 
за „оранжевите” вкараха 
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Бокс Айкидо

Изненадите в ШЛ обаче не се изчерпват с паметния успех 
на „Юнайтед“. Още един тим намери своето звездно място 
при четвъртфиналистите след гръмък успех като гост. Това 
постигна „Аякс“, който сензационно се наложи с 4:1 над „Реал“ 
(М) на „Бернабеу” и с общ резултат 5:3 изхвърли от турнира 
шампионите от последните три издания на надпреварата.

Холандският гранд изнесе футболна лекция на „кралския 
клуб” в любимия му турнир и загатна за нещо голямо, като 
постигна убедителен успех, който можеше да има и по-ка-
тастрофални измерения. Попаденията за „Аякс“ отбелязаха 
Хаким Зиеш (7), Давид Нерес (18), вездесъщият в този мач 
Душан Тадич (62) и Ласе Шьоне (72) от пряк свободен удар. 
В 70-ата минута Марко Асенсио върна искрица надежда на 
тима си, но това бе твърде мимолетно, защото намаляване-
то на пасива издържа едва 2 минути. 

След три сезона тотална доминация „Реал“ отпадна ра-
но-рано от Шампионската лига, което означава и пълен про-
вал на сезона, след като „белите” в рамките на няколко дни 
бяха победени на два пъти - от вечния враг „Барса“, губейки 
шансове за титлата в Испания, и отпадайки от турнира за 
купата на страната. „Аякс“ пък прескочи 1/8-финалната фаза 
на надпреварата за първи път от 2003 г.

През тази седмица стар-
тира изиграването на се-
рията мачове-реванши от 

1/8-финалната фаза на Шам-
пионската лига и изненадите не 
закъсняха. Несъмнено в най-голяма-
та бомба се превърна подвигът на 
„Манчестър Юнайтед“, който след 
поражение с 0:2 у дома вече бе от-
писван от специалистите, особено 
при факта, че колосални кадрови 
проблеми тегнеха над клуба поради 
контузии и наказания.

Футболът обаче е непредсказу-
ема игра и момчетата на Оле Гунар 
Солскяер продължиха да пишат ис-
тория, отстранявайки от турни-
ра фаворита ПСЖ след успех с 3:1 
като гост на „Парк де Пренс” и га-
рантирайки си място на 1/4-финал 
след повече отбелязани попадения 

на чужд терен.
Макар и без десетима основни 

играчи (вкл. Пол Погба, Антони Мар-
циал, Джеси Лингард, Хуан Мата, 
Фил Джоунс, Андер Ерера, Неманя 
Матич и Алексис Санчес), англича-
ните се превърнаха в единствения 
отбор, който успява да продължи 
напред в този турнир след загуба 
с два или повече гола у дома в пър-
вия мач. Шанс за изява пък получиха 

футболисти, като Фред, Скот Мак-
Томинай и Андреас Перерйра.

Ромелу Лукаку изигра поредния 
страхотен мач и наказа две груби 
грешки на домакините във 2-рата и 
30-ата минута, а Маркъс Рашфорд 
вкара решаващия трети гол от дуз-
па в добавеното време. Тя бе отсъ-
дена след намесата на ВАР за игра 
с ръка на Преснел Кимпембе, което 
добави още повече драма. За дома-
кините пък се разписа Хуан Бернат 
в 12-ата минута.

„Юнайтед“ напълно заслужено, 
макар и сензационно, се класира 
на 1/4-финалите на най-комерсиал-
ния клубен турнир за пръв път от 
2014 г. насам. ПСЖ пък отново раз-
очарова привържениците си, отпа-
дайки още на 1/8-финала за трета 
поредна година.

Страницата подготви Теодор Николов

Медиен партньор на турнира е в. „Строител“

Симеон Митрев, Костадин 
Трифонов и Димитър Сто-
янов.

Та к а  н а р е ч е н и т е 
„старчоци“ от Old Boys 
показаха, че не са заб-
равили от коя страна се 
рита топката, и създа-
доха доста проблеми на 
един от фаворитите за 
спечелването на Първа 
дивизия - тима на „Ерго-
дом“. Old Boys до последно 
тормозеха своя опонент, 
но загубиха злощастно с 
5:3. За „Ергодом“ се разпи-
саха Георги Рашев (2), Рай-
ко Глухарски, Светослав и 
Йордан Димитрови, а за 
„Старата генерация“ точ-
ни както винаги бяха Пе-
тър Ванков и академикът 
по отбелязване на голове 
Михаил Димов.

С резултат 5:4 „Аген-
ция Пътна Инфраструк-
тура“ поднесе изненадата 
на вечерта, надигравайки 
селекцията на „Главболгар-
строй“. За победителите 
с попадения се отличиха 
Иван Мирчев (3) и Темелко 

Терзиев (2), а за загубили-
те вкараха Атанас Моллов 
(2), Емил Маринов и Свилен 
Иванов.

Кубрат Пулев може да получи уни-
кална възможност за реванш срещу 
Владимир Кличко. Легендарният украи-
нец нанесе единствената до момента 
загуба на Кобрата на професионалния 
ринг. Бившият световен шампион но-
каутира българина в 5-ия рунд на бит-
ката им през 2014-а в Германия. Пет 
години по-късно пред Кубрат се отваря 
страхотен шанс да си върне на Сто-
манения чук.

Според медиите в Украйна Кличко 
почти сигурно ще се завърне на ринга, 
след като обяви оттеглянето си през 
2017 г. На 25 март Владимир ще навърши 
43 години, но от известно време дава 

индикации, че е готов отново да сложи 
ръкавиците в професионални битки. По-
следните данни гласят, че легендата 
е получил предложение да изиграе три 
двубоя в рамките на година, за което 
да получи колосалните гарантирани 40 
млн. долара. Първият трябва да е през 

май в Германия срещу представител на 
Топ 10 на световната ранглиста. Имен-
но такава възможност се очертава да 
е Кобрата, който в момента е под №7 в 
класацията Вохrес. 

Българинът ще се боксира на 23 
март в Калифорния срещу Богдан Дину 
и при успех, както и завръщане на Кли-
чко, изглежда няма да е толкова сложно 
да се организира подобен сблъсък в края 
на май. При победа на украинеца след-
ващите му две срещи трябва да са на 
стадион „Уембли”. Едната е предвидена 
да бъде с Антъни Джошуа, а другата - с 
Тайсън Фюри. Владимир загуби и от два-
мата, преди да се оттегли от бокса.

Пловдив посреща международен айкидо семинар на 19 
- 21 април. Събитието е част от програмата на града, 
който бе избран за Европейска столица на културата. 

„Aйкидо семинар и ембукай“ дава възможност на 
почитателите и последователите на японското бой-
но изкуство от цял свят да участват в автентична 
обучителна сесия. Специален гост на събитието, 
което ще се проведе в зала „Олимпиада“, ще бъде 
Миямото Цурузо Шихан от Фондация „Айкикай”, 8-и 
дан Хомбу Доджо. Входът е платен за участници в 
демонстрациите и безплатен за зрители. Очакват 
се гости от цял свят.
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В следващия брой очаквайте

МАРШРУТИОБЩИНИ

СОПОТ – приказният 
град в подножието  
на Балкана

Кошице – 
симбиоза от изкуство 
и индустрия
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2013 г. на НСОРБ 
в категория 

„Печатни медии“

Наградата 
на НСОРБ 
„Медиен 
глас на 

общините“ 
2018 г.

Почетен 
плакет на 

ВСУ 
„Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен 
плакет на 

ВТУ 
„Тодор 

Каблешков“
2017 г.

Специална награда на  
ОП на КСБ - Велико Търново, 

статуетка на 
Уста Кольо Фичето

2018 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

Годишната 
награда на 

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

в областта 
на пътната 
безопасност

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

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

утвърждаване на медиацията

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

Елица Илчева

Субсидираната от BMW 
Group компания Designworks 
и The North Face имат уни-
кално виждане за това каква 
трябва да бъде караваната 
на бъдещето. Футуристич-
ното им съоръжение бе пред-
ставено на специализирано-
то международно изложение 
Consumer Electronics Show в 

Лас Вегас, САЩ. Караваната 
е направена 

от иновативния плат 

Futurelight 

на The North Face, на 
който се носи славата, че е 
най-напредналият в света – 
дишащ и водоустойчив бла-
годарение на технологията 
на нанопредене. Методът се 

нарича още електроспининг 
или електроовлакняване, за-
щото използва електриче-
ска сила да опреде и събере 
нановлакната в преждата 
заедно. Технологията дава 
възможност на създателите 
да направят мембраната на 
плата Futurelight въздухопро-
пусклива, т.е. дишаща. При 
процеса се създават дупчици 
в наноматериала, което оси-

гурява висока наситеност с 
шупли, докато същевремен-
но пълната водна изолация 
се запазва. Това позволява 
на въздуха да преминава и да 
осигурява вентилация.

По отношение на ди-
зайна на караваната от 
Designworks коментират, че 
са черпили вдъхновение от 

футуристичната концеп-

туална разработка GINA 

Light Visionary Model

от 2008 година. Основен 
акцент при нея е специална-
та текстилна обвивка, по-
криваща цялата конструк-
ция.

Кабината има купол-
на форма, която се среща 
в някои модели палатки на 
фирмата The North Face. 
Закрепена е на преносима 
платформа, служеща като 
ремарке. Що се отнася до 
интериора, той е оборудван 
с място за спане за двама 
души и има етажерки, които 
правят уютен живота на 
колела.

Посетителите на спе-
циализираното междуна-

родно изложение Consumer 
Electronics Show в Лас Ве-
гас са могли да придобият 
представа за караваната 
не само като я разглеждат и 
пипат, както обикновено се 
прави при предлагането на 
нов продукт, но и да се въз-
ползват от симулация чрез 
виртуална реалност

да се „возят“ в снежен 

терен. 

За да се насладят пътни-

ците максимално на съоръ-
жението, авторите на про-
екта са комбинирали както 
познати материални, така 
и дигитални цветове, за да 
бъде максимално реалистич-
но „возенето“.

The North Face възна-
мерява да пусне наноплата 
на пазара в продуктовата 
си линия за есен 2019 годи-
на, където се очаква той 
да бъде сред топ 3 в но-
менклатурата на марката 
Futurelight. 

Съоръжението е направено от иновативния плат Futurelight

10 ГОДИНИ В. „СТРОИТЕЛ“
Инж. Светослав Глосов, почетен председател  
на КСБ, бивш председател на УС на АПИ:

Вестник „Строител“ има важна роля за 
популяризиране на постиженията на бранша и за 
защита на интересите на гилдията
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За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой

Лесно Трудно

Попълнете празните полета, така че всеки ред, всяка колона и 

всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

Виц  Бисери от кухнята

„Волво” започва 
да приема поръчки 

за електрическите 
си камини

- Докторе,  
падна ми една кутия 
на главата.

- Какво имаше в нея?

- Нищо!

- А в кутията?

Забавен кадър
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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.
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