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Приетите промени в ЗУТ са успех за Камарата в 
борбата срещу сивия сектор в бранша

Парламентът реши:

Инж. Светослав Глосов, 
почетен председател на КСБ, 
бивш председател на УС на АПИ:

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

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

Елица Илчева 
Ренета Николова

Народното събрание одобри на второ четене 
промените в Закона за устройство на територия-
та (ЗУТ), предложени в доклад на парламентарна-
та Комисия по регионална политика, благоустрой-
ство и местно самоуправление, обединяващ пет 
законопроекта на депутати и МРРБ. В Преходните 
и заключителни разпоредби на ЗУТ са направени 
промени в Закона за Камарата на строителите 
(ЗКС), съгласно които строежи на жилищни и вилни 
сгради с ниско застрояване и строежи от допъл-
ващото застрояване, извън тези от шеста ка-
тегория, както и реконструкции, преустройства, 
основни ремонти и смяна предназначението на 
такива строежи с разгъната застроена площ до 
100 кв. м могат да се изпълняват и от строители, 
които не са вписани в ЦПРС.

Със 74 гласа „за“ от 76 присъстващи в пленар-

ната зала бе решено § 26 (който става § 52) в 
чл. 14, ал. 2 от ЗКС да се измени така: „(2) Стро-
ежи на жилищни и вилни сгради с ниско застроява-
не и строежи по чл. 137, ал. 1, т. 5, букви „в“ и „г“ 
от Закона за устройство на територията с раз-
гъната застроена площ до 100 кв. м могат да се 
изпълняват и от строители, които не са вписани 
в регистъра.“ 

„След много усилия от страна на КСБ и с под-
крепата на отговорните институции и партньо-
ри промяната в чл. 14, ал. 2 от ЗКС вече е факт“, 
коментира за в. „Строител“ председателят на УС 
на КСБ инж. Илиян Терзиев. „Това е голям успех на 
Камарата, на целия УС и е в интерес на всички 
строителни компании, особено на малките, на 
светлия бизнес, работещ законно. Едно достойно 
постижение на КСБ. Използвам случая да благо-
даря на всички партньори, които ни подкрепиха в 
нашата битка срещу сивия сектор“, допълни той.

ИНФРАСТРУКТУРА

 стр. 9

 стр. 8

ТЕМА

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

400 млн. евро са 
необходими за 
завършването на 
жп връзката ни със 
Северна Македония
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Приключи 
разработването на 
третата стъпка от 
Визията за развитие 
на София до 2050 г.
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17 март

Йоана Христова, зам.-кмет на Столичната община по 
направление „Зелена система, екология и земеползване”
Валентин Кръстев, председател на ОП на КСБ - Видин

20 март

инж. Стефан Димитров, член на УС на КСБ

Елица Илчева

Проф. д.т.н. инж. Цоло Вутов 
получи специалната награда 
за изключителен принос в бъл-
гарската икономика и научно-
изследователската и развойна 
дейност на 13-ото издание на 
годишните награди „Инвести-
тор на годината“ на Българска-
та агенция за инвестиции (БАИ). 
Проф. Вутов е основател, управи-
тел и собственик на „Геотехмин“ 
ООД – група, която включва над 
20 дружества от различни сек-
тори - миннодобивна индустрия, 
строителство, инфраструктура 
и екологичен инженеринг. Отли-
чието му бе връчено с поклон от 
министъра на икономиката Емил 
Караниколов на тържествената 
церемония в Зала 6 на НДК. „Това 
е изключителна награда за мен, 
но тя е и за целия ми колектив и 

аз благодаря на всички тези хора. 
А към младите отправям призив 
- инвестирайте и работете в 
България, защото тук има голямо 
бъдеще“, каза проф. Цоло Вутов 
от трибуната. 

Министър Караниколов връчи 

и голямото отличие „Инвести-
тор на годината“ 2018 г., кое-
то отиде при „Юск Бул“ ЕООД. 
Той награди и проф. д.т.н инж. 
Николай Вълканов в категория 
„Инвестиция в разширяване на 
бизнес“, спечелена от „Минстрой 

Холдинг” АД.
В 13-ата надпревара на БАИ 

участваха над 90 компании от 
всички сфери на икономиката. 
След първоначалния подбор до фи-
нала достигнаха 16 кандидатури, 
накрая 5 заслужили компании бяха 
отличени за дейността си през 
2018 г. Също така бяха връчени 
пет специални почетни приза на 
БАИ.

Специална награда получи 
община Враца, тъй като според 
организаторите през последни-
те три години се е превърнала 
в изключително атрактивна ин-
вестиционна дестинация. Отли-
чието взе кметът на града Калин 
Каменов.

В категория „Инвестиция в 
иновативен бизнес“ победител 
стана „Акронис България“, а на-
градата връчи министърът на 
финансите Владислав Горанов. 

Приз „Инвестиция в човешки ка-
питал“ спечели „Вистеон Елек-
троникс България“, който бе 
връчен от министъра на обра-
зованието и науката Красимир 
Вълчев.

Зам.-министрите на икономи-
ката Лилия Иванова и Лъчезар Бо-
рисов също се включиха в церемо-
нията. Те раздадоха призовете в 
категория „Сливане/Придобиване“ 
на завода за автомобилно освет-
ление „Варок Лайтинг Системс“ и 
в категория „Успешен стартъп“ 
на научноизследователската 
компания „Микар Иновейшън“.

Отличие взе и „Одело Бълга-
рия“ в категория „Инвестиция на 
зелено“, а наградата връчи вице-
премиерът по икономическата и 
демографската политика Мари-
яна Николова. Специалната на-
градата за социална инвестиция 
отиде при „Аурубис България“.

Над 90 компании се състезаваха в 13-ото издание на „Инвеститор на годината“ 
Снимка Румен Добрев

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

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени

Емил Христов

Областният съвет на Об-
ластното представителство на 
Камарата на строителите в Бъл-
гария (ОС на ОП на КСБ) – София, 
проведе редовно заседание. Дома-
кин на срещата беше зам.-пред-
седателят на структурата инж. 
Иван Моллов. Той направи отчет 
за изпълнението на решенията 

от предходното заседание. 
По време на работната сре-

ща беше представена информа-
ция за предстоящия семинар по 
актуални въпроси за развитието 
на бранша, който ще се проведе 
за членовете на ОП на КСБ – Со-
фия, на 19 и 20 март в хотел „Рио 
Правец“ в Правец. Обсъдени бяха 
и последните промени в Закона за 
обществени поръчки.здраве и много успехи!

Снимка Румен Добрев

ПРОМОЦИЯ

HIDROMEK

A

LPHA
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TENDER FOR BUILDING MAINTENANCE SERVICES

Contract reference: 06A40-2019-M002

The European Parliament is planning to award a public contract for the services of 

-

Tenderers who wish to obtain the documents relating to the invitation to tender and 

additional information about the tender documents should use the following website:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4368

Десислава Бакърджиева

За пета поредна година Камарата 
на строителите в България (КСБ) и 
председателят на Комисията по ре-
гионално развитие (КРР) в Европей-
ския парламент (ЕП) Искра Михайлова 
в партньорство с вестник „Строи-
тел“ организират международна кон-
ференция. Темата на тазгодишния 
форум е „Европейската солидарност 
в инвестиционната политика“. Дис-
кусията ще се проведе на 15 март в 
„София хотел Балкан“,  зала „Средец“. 

Събитието ще открият пред-

седателят на Управителния съвет 
на КСБ инж. Илиян Терзиев заедно 
с председателя на КРР в ЕП Искра 
Михайлова и заместник министър-
председателя на Република България 
Томислав Дончев. В него участие ще 
вземат Росен Желязков, министър на 
транспорта, информационните тех-
нологии и съобщенията, Деница Нико-
лова, зам.-министър на регионалното 
развитие и благоустройството, Ва-
зил Худак, зам.-председател на Евро-
пейската инвестиционна банка, пред-
ставители на Европейската комисия. 

Специално за форума Корина Кре-

цу, комисар по регионална политика 
в Европейската комисия, е изпрати-
ла приветствие (видео съобщение), 
което е включено в програмата на 
събитието.

Целта на конференцията е да 
представи резултатите от инвес-
тиционната политика на ЕС, реали-
зирана в България чрез строител-
ния бранш, и да даде възможност на 
бизнеса да се запознае с визията за 
развитие на кохезионната политика 
на Европейския съюз 2021 – 2027 г., а 
също и с новите перспективи за фи-
нансиране.

ОБЯВА 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УСЛУГИ 

ПО ДОГОВОР ЗА ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ

Референтен номер: 06A40-2019-M002

Европейският парламент планира да възложи обществена поръчка по 
договор за предоставяне на услуги по поддръжка на сградите за домовете 
на Европейския парламент и Европейската комисия в Хага, София и Ла 
Валета.

Желаещите да участват в търга, могат да получат документите, 
свързани с поканата за търга, както и допълнителна информация за тръж-
ната документация на следния  интернет адрес: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4368

Мирослав Еленков

„Към 31 декември 2018 г. договорените 
средства от общия бюджет на всички про-
грами, финансирани със средства от Евро-
пейския съюз, са достигнали 65%.“ Това каза 
Людмила Тозева, началник „Стратегическо 
планиране и програмиране“, Дирекция „Цен-
трално координационно звено“ към Минис-
терския съвет, по време на заседание на 
парламентарната Комисия по европейските 
въпроси и контрол на европейските фондове. 
На него присъстваха и зам. -министърът на 
регионалното развитие и благоустройство-
то и ръководител на Управляващия орган (УО) 
на ОП „Региони в растеж 2014 – 2020“ Де-
ница Николова, зам.-министърът на труда и 
социалната политика и ръководител на УО 
на ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 
- 2020“ Зорница Русинова, инж. Галина Васи-
лева, ръководител на УО на ОП „Транспорт и 
транспортна инфраструктура 2014 – 2020“, и 
Валерия Калчева, главен директор на ГД „Опе-
ративна програма „Околна среда“ към МОСВ.

По думите на Людмила Тозева от общия 
бюджет на програмите са разплатени 27%, 
а траншовете към България от страна на 

ЕК са 22%. Тя посочи, че обжалванията на 
обществени поръчки продължават да са 
основно предизвикателство за Управлява-
щите органи.

На заседанието на комисията ръково-
дителите на УО представиха напредъка по 
програмите. Зам.-министър Деница Николо-
ва посочи, че до момента по ОП „Региони в 
растеж“ са сключени 553 договора на стой-
ност 2,5 млрд. лв. Валерия Калчева информи-
ра депутатите, че по ОП „Околна среда“ са 
обявени 36 процедури на стойност малко над 
3,5 млрд. лв. 

Зам.-министър Зорница Русинова съ-
общи, че размерът на договорените сред-
ства по ОП „Развитие на човешките ре-
сурси“ възлиза на 2,0961 млрд. лв., което 
е 98,14% от бюджета на оперативната 
програма. 

Инж. Галина Василева информира, че 
към настоящия момент по ОП „Транспорт и 
транспортна инфраструктура“ са догово-
рени 3,07 млрд. лв. (83% от разполагаемия 
бюджет), а размерът на изплатените пари 
е 1,1 млрд. лв. Тя допълни, че общата сума 
на договорите с изпълнители е достигнала 
1,6 млрд. лв.

Десислава Бакърджиева 

„Европейският съюз е 
най-доброто място за живе-
ене. ЕС е мястото, което е 
безалтернативно – и свобо-
дата на словото, и демокра-
цията, и върховенството на 
закона. Затова ние винаги 
сме се стремили да има Бре-
кзит със сделка или договор. 
Да има правила“. Това е за-
явил министър-председате-
лят Бойко Борисов в изказва-
нето си на Седмия глобален 
бакински форум в рамките 
на работното му посещение 
в Азербайджан. Събитието 
е посветено на ролята на го-
лемите сили в промяната на 
глобалната политика - Ки-
тай, САЩ, Русия и ЕС, как-
то и предизвикателствата 
пред устойчивото развитие.

В изказването си пре-
миерът Борисов се е спрял 
на резултатите от Българ-
ското председателство на 
Съвета на ЕС. Той е подчер-
тал, че докато страната 
ни е била начело на ЕС, се е 
дала голяма перспектива на 
Западните Балкани. „И в по-
литическо отношение, и по 
отношение на НАТО, и в ин-

фраструктурно отношение 
– за изключително важните 
европейски коридори номер 
4, 8 и 10, по които активно 
се работи в момента“, доба-
вил той.

Премиерът Борисов е 
изтъкнал и прекрасните 
отношения на България с 
Азербайджан и с президента 
Илхам Алиев.

Международната конференция се организира за пети път съвместно от Камарата и Искра Михайлова, председател на КРР в ЕП
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Стартира процедурата за набиране на 
проектни предложения за развитие на малки-
те и средните предприятия (МСП) в гранич-
ните региони на България и Гърция. Бюджетът 
й е 10 млн. евро и е обявена в рамките на Про-
грамата за трансгранично сътрудничество 
INTERREG V-A „Гърция – България 2014 – 2020“. 

30 на сто от общия ресурс на поканата 
ще бъдат насочени към новосъздадени МСП. 
Стойността на даден проект следва да 
бъде между 300 000 и 600 000 евро, от кои-
то 65% субсидия (помощта се отпуска чрез 

de minimis – до 200 000 евро) и 35% собствен 
принос на кандидатите. 

Допустими са разходи за дребномащаб-
ни инвестиции – например строителство, 
изграждане на производствени инсталации, 
доставка на специализирано оборудване и 
др., купуване на софтуер и свързаните с него 
услуги, маркетинг и ноу-хау, патенти и автор-
ски права, разходи за персонал и др. Дадено 
проектно предложение може да включва изця-
ло инвестиционни дейности. Максималната 
продължителност на проектите е 3 години.

Предвижда се изграждането на централата да се реализира на пазарен принцип

Страницата 
подготви 
Десислава Бакърджиева 

„В изпълнение на реше-
ния на Народното събрание 
от 7 юни 2018 г. и на Минис-
терския съвет от 29 юни 
2018 г. „Национална елек-
трическа компания“ ЕАД 
отправя покана за избор на 
стратегически инвести-
тор за изграждане на АЕЦ 
„Белене“. Това съобщиха от 
Министерството на енер-
гетиката. В рамките на по-
каната се дава възможност 

и за заявяване на интерес 
за придобиване на мино-
ритарно участие в бъде-
щата проектна компания, 

както и/или за закупуване 
на електрическа енергия 
от бъдещата електроцен-
трала. Целта на поканата 

е да предостави определена 
информация на страните, 
които желаят да заявят 
участие в процедурата. 

От ведомството уточ-
няват, че българската 
страна ще участва в про-
ектната компания, експло-
атираща АЕЦ „Белене“, с 
апортна вноска на активи-
те, в това число – лицензи-
раната площадка, наличното 
оборудване, издадените ре-
шения, разрешение, лицензии 
и други документи, свързани 
с проекта. В процедурата 
са заложени редица условия 
с цел максимална защита 

на имуществения интерес 
на България. Чрез НЕК ЕАД 
държавата си запазва право-
то на блокираща квота при 
вземането на решения по 
определени въпроси от ком-
петентността на общото 
събрание на акционерите в 
проектната компания. 

Предвижда се изгражда-
нето на централата да се 
реализира на пазарен прин-
цип без сключване на дълго-
срочни договори за изкупу-
ване на електроенергия от 
държавата и предоставяне 
на държавни гаранции. 

От съобщението на 

„110,8 млн. лв. без ДДС ще бъдат инвес-
тирани във ВиК инфраструктура в област 
Шумен. Проектът ще бъде финансиран от 
Оперативна програма „Околна среда 2014 – 
2020“ („ОПОС 2014 – 2020“), съобщи зам.-ми-
нистърът на регионалното развитие и бла-
гоустройството Николай Нанков по време на 
дискусия в областния център.

По думите му подготовката за изграждане 
на нова пречиствателна станция за питейни 
води на града е в напреднала фаза. За нея вече 
има изготвен и одобрен работен проект. Из-
дадено е и разрешение за строеж. Стойност-
та на инвестицията е 22,87 млн. лв. без ДДС.

В областния център ще се изпълнят още 

реконструкция на водопроводи – довеждащ 
от яз. „Тича“ и на магистрални, подмяна на 
помпи в помпени станции, изграждане на 
инсталация за обеззаразяване и оползотво-
ряване на утайки на площадката на Пре-
чиствателна станция за отпадъчни води 
– Шумен. Ще се реконструират и канали-
зационни колектори и ще се изградят нови 
канализационни клонове. Очаква се с реали-
зирането на проекта по „ОПОС 2014 – 2020“ 
да се решат основни проблеми за жителите 
на Шумен – високата цена и качеството на 
водата.

„Заедно с Управляващия орган на „ОПОС 
2014 – 2020“ бяха създадени предпоставки за 

осигуряване на средства за съфинансиране 
на водните проекти чрез нисколихвени за-
еми от Фонда на фондовете и Европейската 
банка за възстановяване и развитие. Чрез 
свеж паричен ресурс ще се увеличи капита-
лът на ВиК операторите, които са в тежко 
финансово състояние, за да се погасят най-
неотложните им задължения“, каза зам.-ми-
нистър Нанков.

Той съобщи, че със средства от държав-
ния бюджет се ремонтира пътната инфра-
структура в област Шумен. За подобряване 
състоянието на участъци с обща дължина 
58 км се инвестират 32 млн. лв.

„Приоритетен обект за региона е до-
вършването на автомагистрала „Хемус“ в 
участъка от Белокопитово до Буховци. Об-
щата дължина на изграждащото се трасе 
е 16,32 км. Стойността на проектиране-
то и строителството на тази отсечка е 
119 785 000 лв. Издадено е разрешение за 
строеж за близо 1,5 км. Участъкът е вече 
трасиран, отстранен е хумусният пласт, 
разчиства се строителната площадка, из-

пълнени са изкопни и взривни работи“, инфор-
мира Николай Нанков и допълни, че до края на 
април се очаква да започнат дейностите и в 
останалите 15 км от отсечката, които са 
се забавили от множеството жалби срещу 
отчужденията. Изграждането й се планира 
да приключи до края на 2020 г.

Зам.-министърът съобщи още, че по ОП 
„Региони в растеж 2014 – 2020“ в област Шу-
мен са сключени общо 16 договора на стой-
ност 36 млн. лв. С малко над 16 млн. лв. ще 
бъдат модернизирани 7 образователни ин-
ституции, в които се обучават 5348 ученици. 
По проекта на Министерството на здравео-
пазването за спешната помощ ще бъдат ре-
монтирани 6 обекта за 2,3 млн. лв. Със сред-
ства от програмата се обновяват енергийно 
12 жилищни здания, които се обитават от 
124 домакинства. Отделно от Националната 
програма за енергийна ефективност за мно-
гофамилните жилищни сгради се финансира 
санирането на 45 блока в градовете Смядово, 
Велики Преслав, Каспичан, Шумен и Нови па-
зар. От тях 38 вече са завършени.

министерството става 
още ясно, че заявление за 
участие в процедурата за 
избор на стратегически 
инвеститор, съответно 
интерес за придобиване на 
миноритарно акционерно 
участие в проектната ком-
пания, могат да подават 
български или чуждестран-
ни юридически лица, както и 
обединения от такива. Сро-
кът за получаване на заяв-
ления за участие е до 90-ия 
ден, считано от датата на 
публикуване на поканата в 
Официален вестник на Ев-
ропейския съюз. Съответ-
но индикативният срок за 
приключване на процеду-
рата е 12 месеца, считано 
от датата на публикуване 
на поканата в Официален 
вестник на ЕК.

Снимка Георги Сотиров

Георги Сотиров

Денят на специалностите във факултет 
„Техника и строителни технологии в транс-
порта” (ТСТТ) на ВТУ „Тодор Каблешков” по-
стави началото на кандидатстудентската 
кампания за висшето училище. На срещата 
в зала „Т. Каблешков” присъстваха абитури-
енти от професионални гимназии от столи-
цата и страната, представители на големи 
фирми, специализирани в областта на път-
ното и железопътното строителство, и др. 

При откриването на събитието ректо-
рът на ВТУ проф. д-р инж.-икон. Даниела То-
дорова разясни на учениците предимствата, 
които предлага транспортният универси-
тет като един съвременен кампус – с лек-
ционни и компютърни зали, лаборатории, 
библиотеки, общежития и места за спорт. 

Проф. д-р инж.-икон. Красимир Кръста-

нов, декан на факултет ТСТТ, направи инте-
ресна презентация на специалностите, кои-
то се изучават. Той сподели, че завършилите 
ВТУ са търсени инженери не само в страна-
та, защото мнозина от тях работят и зад 
граница. 

Представители на строителните и дру-
ги фирми разказаха за дейността на компа-
ниите си и декларираха пред младите хора, 
че кадрите на ВТУ могат да се реализират 
успешно при тях.
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Ремонтните дейности са изпълнени по „ОПРР 2014 – 2020“

Елица Илчева

Министърът на ре-
гионалното развитие и 
благоустройството Петя 
Аврамова, кметът на Пер-
ник д-р Вяра Церовска и 
зам.-кметът Владислав Ка-
раилиев прерязаха лентата 
на обновената сграда на 
общината и областната 
администрация. Ремонтни-
те дейности са изпълнени 
по Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 – 
2020“ („ОПРР 2014 – 2020“). 
Инвестицията е възлязла 
на 2 853 505 лв., от които 
2 425 479 лв. са осигурени 
от ЕС, а 428 025 лв. са на-
ционално съфинансиране. 

„Благодарение на про-
екта за повишаване на 
енергийната ефективност 
(ЕЕ) по „ОПРР 2014 – 2020“ 
старата сграда се пре-
върна в красиво здание, в 
което около 250 служители 
на 7 институции работят 
в полза на населението. С 
близо 3 млн. лв. по програ-
мата беше подобрено тех-
ническото й състояние и 
достъпността на хората 
с увреждания“, заяви на от-
криването министър Авра-
мова.

Обектът е с разгъ-
ната застроена  площ 
11 410,66 кв. м и по него е 
работено в продължение на 
две години – началото на 

СМР е дадено на 20 март 
2017 г. 14-етажната сграда 
е построена през 1976 г. и 
преди обновяването й то-
пла вода е достигала само 
до 6-ия етаж. След ремонт 
и изолация на покрива са 
монтирани три малки фо-
товолтаични инсталации 
за производство на елек-
троенергия за собствени 
нужди. Това дава възмож-
ност за годишно спестя-
ване на 10 - 15% от консу-
мираната електроенергия 
и намаляване на емисии-
те на парникови газове с 
418,79 тона CO

2
 екв. Проек-

тът е включил и цялостна 
подмяна на осветлението, 
изграждането на пожаро-
известителна система и 
отделяне на стълбищните 
клетки като път за еваку-
ация. Променени са и об-

щите части – боядисани, с 
нова дограма и т.н. 

„В област Перник ще 
бъдат инвестирани над 
25 млн. лв. по ОП „Региони 
в растеж 2014 – 2020“, по-
сочи Петя Аврамова. Сред-
ствата са по 11 проекта 
за модернизация на учили-
ща, детски градини, сгради 
и др., като 9 от тях са на 
общините в областта, а 
два – на Министерството 
на образованието и наука-
та и на Министерството 
на здравеопазването. По 
„ОПРР 2014 – 2020“ е стар-
тирал и проект за изграж-
дане на социални жилища 
в кв. „Тева“ в две общински 
сгради с капацитет 100 чо-
века. Неговата стойност е 
над 1,8 млн. лв. Продължава 
изпълнението на един от 
най-големите проекти от 

инвестиционната програ-
ма на общината за интег-
риран градски транспорт 
за близо 9,5 млн. лв. За него 
в момента се провеждат 
процедури за избор на из-
пълнители.

Зам.-кметът на Перник 
Владислав Караилиев съоб-
щи, че предстои зданието 
на Областната дирекция на 
МВР да бъде обновено, като 
основната цел е да се вне-
дрят мерки за енергийна 
ефективност. Той допълни, 
че местната администра-
ция разработва и идейни 
проекти за ЕЕ на 13 мно-
гофамилни жилищни сгра-
ди. Целта е обектите да 
имат проектна готовност 
при бъдещо осигуряване на 
финансиране. По думите му 
от години не са извършва-
ни цялостни ремонти на 
важни улици в града. „В по-
именния списък за капита-
лови разходи през 2019 г. е 
заложена рехабилитация на 
7 улици в града, които са в 
изключително тежко със-
тояние“, каза той. 

По-късно същия ден в 
Двореца на културата в 
Перник, за който също има 
внесен проект за ремонт 
и реставрация по „ОПРР 
2014 – 2020“ за над 1 млн. 
лв., министър Петя Авра-
мова участва в граждан-
ски диалог на тема „Евро-
па в нашия дом”. Акцент в 

срещата бе регионалното 
развитие и значението на 
европейската солидарност.

„Пет ВиК дружества 
подадоха предсрочно доку-
менти за финансиране на 
мерки за подобряване на во-
доснабдяването и канализа-
цията по ОП „Околна среда 
2014 – 2020“. Отличниците 
са Русе, Враца, Ямбол, Пер-
ник и Силистра. Крайният 
срок за представяне на 
проектите, подготвени от 
МРРБ при изработването 
на 14 регионални предин-
вестиционни проучвания, 
пред Управляващия орган 
на програмата е 23 април 
2019 г.“ съобщи Петя Авра-
мова.

Проектът на „Водо-
снабдяване и канализация“ 
ООД – Перник, предвижда 
инвестиции за 84 млн. лв. 
без ДДС в Перник и Радо-
мир. Разходите само за 
строителство за двата 
града са 26 млн. лв. за во-
доснабдяване и 45 млн. лв. 
за отвеждане и пречиства-
не на отпадъчните води. За 
Перник е предвидена рекон-
струкция на над 15 км водо-

проводи, три нови водоема 
с общ обем 13 300 куб. м, ре-
конструкция и разширение 
на 29,2 км канализационна 
мрежа и реконструкция на 
ПСОВ Батановци. В Ра-
домир ще бъде направен 
2,2 км транзитен водопро-
вод, почти 10 км вътрешна 
водопроводна мрежа, рекон-
струкция и разширение на 
близо 7 км канализационна 
мрежа, 2 канализационни 
помпени станции и тлас-
катели.

Министър Аврамова 
информира, че рехабилита-
цията на язовир „Студена“ 
е изпълнена на около 80%. 
Срокът за финализиране на 
дейностите на обща стой-
ност 32 млн. лв. е ноември 
т.г. Те се реализират по 
„Проект за развитие на 
общинската инфраструк-
тура“, финансиран от дър-
жавен инвестиционен заем 
от Световната банка. С 
още 3,6 млн. лв. от проекта 
предстои да бъде рехабили-
тирана пречиствателната 
станция за питейни води в 
Перник. В момента се под-
готвя тръжна процедура.

Снимки авторът
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Ренета Николова

Инж Глосов, на 3 април 

изданието на КСБ ще стане 

на 10 години. Шест от тях 

Вие бяхте председател на 

Камарата. Период, в който 

работихме изключително 

ползотворно и реализирах-

ме успешно редица значими 

инициативи. Но аз Ви връ-

щам малко по-назад във 

времето, когато бяхте 

председател на ОП - София. 

Първият ОП председател, 

който дойде в офиса на 

вестника, още в старата 

редакция в сградата на 

УАСГ, за да ни поздрави и да 

ни донесе първата награда 

на в. „Строител“ – бика на 

ОП - София. Какво си спом-

няте от онзи период?

Тогава председател на 
Камарата бе инж. Симеон 
Пешов. Но идеята за вест-
ник като орган на Камара-
та я имаше още преди да се 
създаде новата организа-
ция. Като Българска стро-
ителна камара имахме един 
бюлетин от 4 страници, 
който го издаваше частна 
фирма. Това беше недоста-
тъчно и не отговаряше на 
сериозната организация, 
каквато искахме да бъде 
строителната камара. Ху-
баво е, че след приемането 
на закона и регистрирането 
на КСБ успяхме да реализи-
раме идеята за собствен 
вестник на Камарата, и то 
мисля по най-успешния начин 
за изданието. Имаше много 
имена, които се спрягаха, но 
за мен „Строител“ си е най-
истинското. Когато той 

се появи, на пазара имаше 
конкурентен вестник, но 
„Строител“ не влезе в тема-
тиката му, той се специа-
лизира в сферата, актуална 
за строителните фирми 
и строителния бранш. За-
почнахме от 24 страници. 
Спомням си първия брой, кой-
то беше показан на Управи-
телен съвет в Кюстендил. 
Тогава Симеон Пешов като 
председател на Камарата 
на строителите вдигна 
вестника, показа го пред 
всички и каза - ето го нашия 
вестник. Някъде трябва да 
я има тази снимка. Спомням 
си я много добре. С голям ен-
тусиазъм се посрещна изда-
нието от всички членове на 
УС, от строителните фир-
ми. В годините „Строител“ 
стана един много четен 
вестник в общини, държавни 
учреждения, в строителни-
те фирми, които го получа-
ват. Дано да продължава да 
се развива по същия начин. 
Непрекъснато тематиките 
се сменяха, обновяваше се 
съдържанието на вестника. 
Наред със сериозните теми 
на страниците за отмора и 
развлечение се публикуваха 
много свежи вицове. Едини-
ят още го разказвам даже.

През Вашите мандати 

като председател на УС 

на КСБ, Камарата и вест-

никът стартираха много 

успешни съвместни иници-

ативи. 

Камарата вече беше 
структурирана, но попу-
лярността и влиянието й 
все още бяха доста скром-
ни. Важно беше да излезем 
пред институциите и обще-
ството, пред медиите и да 
заявим нашите позиции, да 
популяризираме Камарата 
и нейната работа. Вест-
ник „Строител” бе нашият 
безценен партньор в това 
предизвикателство. Роди 
се идеята за организиране-
то на събития, на които да 
каним всички институции, 
имащи отношение към раз-
витието на сектора и сре-
дата за работа на строи-
телните фирми. Както каза 
и премиерът Борисов в едно 
твое интервю за вестник 
„Строител” - да поставяме 
проблемите на масата и да 
ги решаваме. Така напра-
вихме първия дискусионен 
форум за строителство-
то. Последваха и други 
форуми – конференции за 
кохезионната политика, за 
водния сектор, кръгли маси 

за ЗОП и административ-
ната тежест, обучителни 
семинари, свързани с евро-
пейските фондове. С всяка 
година авторитетът на 
КСБ растеше, а в събития-
та на Камарата се включва-
ха вицепремиери, министри, 
представители на ЕК и ЕП, 
като Антонио Таяни, Искра 
Михайлова, Юрки Катайнен, 
президенти на FIEC. „Стро-
ител“ бе не само инициатор, 
но и пое организацията на 
събитията. Приносът на 
вестника за превръщането 
на КСБ в институцията, 
каквато е сега - слушана, 
уважавана, с която се съо-
бразяват и правителства, 
и бизнес среди, е безспорен.

Важна ли е собствена-

та медия за една гилдия?

Това е нещо, което труд-
но се създава – медия на гил-
дия. Много малко професио-
нални организации могат да 
се похвалят с такава медия. 
Считам, че ролята на вест-
ника е много важна както за 
развитието на самия бранш, 
така и за неговото популя-
ризиране, за защита на ин-
тересите на гилдията, за 
запознаване на обществото 
с проблемите на съответ-

ния бранш. Изключително 
полезно е за КСБ и нейните 
членове да имат печатен 
орган и за да достигне ин-
формацията до точния ад-
ресат - министерство, НС, 
агенция, община, фирма. Ня-
кой ще каже, че има интер-
нет, но там не е същото. 
Хиляди са агенциите и сай-
товете, пълни с какво ли не. 
Друго е всеки петък вест-
никът да е пред теб, да мо-
жеш да си го вземеш в ръка. 
Да си избереш от първа или 
от последна страница ще 
го четеш. Различните хора 
по различен начин започват 
да четат вестника. Аз лич-
но започвам от последна 
страница. Оставям си най-
важното за най-накрая. Тук, 
разбира се, трябва да отбе-
лежа и че заедно с вестника 
впечатляващо се разви и 
сайтът на изданието, който 
е изключително бърз в под-
насянето на новини, буквал-
но в реално време се качва 
информацията, излъчват се 
на живо събития, прескон-
ференции. Много често сме 
коментирали с колегите, 
че една новина, която пър-
во в сайта на вестника се 
появява, после се използва 
като материал в други ме-

дии. Някои цитират, че е от 
„Строител“, други просто си 
открадват материала - но е 
факт - на изданието е. 

Ако трябва да отбеле-

жите някоя от съвместни-

те ни инициативи, реализи-

рани през годините, коя ще 

бъде?

Те са много, но все пак 
ще отбележа 2 от тях. 
Съвместната ни работа по 
едно благородно дело - рекон-
струкцията на паметника на 
Цар Александър Втори Осво-
бодител, която бе извършена 
от КСБ и Столична община с 
подкрепата на хуманитарния 
фонд „Поколение“ на Андрей 
Скоч. „Строител” организира 
цялата кампания по популя-
ризирането, отразяването 
и представянето на всички 
дейности по проекта - прес-
конференции, изготвяне на 
информация за медиите, 
фото и видео заснемане, 
публикации в медиите, изра-
ботване на презентационен 
филм, интервюта с българ-
ските и чуждите участници 
в проекта, организация на 
изложба с над 300 фотоса, 
като по този начин дадохме 
пълна прозрачност на всички 
реализирани дейности. 

Инж. Светослав Глосов, почетен председател на КСБ,         

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 дъл-
гоочакваната собствена медия е предшествано 
от дискусии и дебати в управителните органи 
на организацията и е посрещнато радушно от 
бранша, с който вече 10 години сме неразривно 
свързани. Изготвянето на вестника е повере-
но на малък, но много ентусиазиран екип, кой-
то 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 вестника на Камарата е безспорен. В навече-
рието 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 какви 
предизвикателства се справи и да попитаме за 
насоки, теми и препоръки, така че да отговаря-
ме най-адекватно на нуждите на бранша и да 
продължим да сме най-добрият професионален 
вестник. След почетния председател на КСБ 
инж. Симеон Пешов и първи председател на УС 
на КСБ в периода 2007 - 2010 и Асен Гагаузов, 
министър на регионалното развитие и благоу-
стройството 2005 - 2009 г., днес разговаряме с 
инж. Светослав Глосов, почетен председател на 
КСБ и председател на УС на Камарата в периода 
2010 - 2016 г. 

 Пожелавам на екипа на изданието на Камарата         
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          бивш председател на УС на АПИ:

И, разбира се - предста-
вянето на Камарата пред 
Комисията по регионално 
развитие на Европейския 
парламент, което бе реали-
зирано с подкрепата на г-жа 
Искра Михайлова. Аз не знам 
друга браншова организация 
да е имала подобна възмож-
ност да презентира своята 
дейност и своите компании 
членове на такова високо 
ниво. Ние показахме голе-
мите обекти, изпълнени от 
български фирми, пред де-
путатите в ЕП. Благодаря 
на г-жа Михайлова за тази 
възможност и на екипа на 
в. „Строител“ за перфект-
ното сътрудничество при 
организацията на между-
народно събитие от такъв 
мащаб. Това наистина беше 
много хубаво мероприятие и 
беше последното, което се 
състоя в моя втори мандат 
като председател на УС на 
КСБ.

О т  с е г а ш н а т а  В и 

гледна точка на почетен 

председател и след като 

ръководехте една от най-

отговорните държавни 

агенции АПИ, как оценява-

те развитието на Камара-

та и на вестника?

Аз най-напред искам 
да благодаря на вестник 
„Строител“ за обективното 
отразяване на дейността 

на Агенцията и на моята 
работа като председател 
на УС на АПИ. Защото ме-
дийните атаки и обвинени-
ята срещу АПИ бяха чудо-
вищни. Вестник „Строител“ 
действително отразяваше 
и се надявам, че ще продъл-
жи да отразява, обектив-
ната истина. Защото тя е 
важна не само за пътната 
агенция и хората, които 
ежедневно работят там, но 
и за строителния сектор, и 
за хиляди строители, които 
в дъжд, студ, сняг вършат 
по най-добрия начин своята 
работа. В морето от фал-
шиви новини „Строител“ 

отстояваше истината и 
пожелавам на екипа да про-
дължавате все така. 

Практиката показа, че 
въпреки всички хули, които 
имаше по ТОЛ системата, в 
крайна сметка това, което 
тя генерира като приходи, 
е много повече от събрано-
то в предишни периоди. Но 
това вече никой не го каз-
ва. Само за затрудненията 
при въвеждането се шумя. 
А такива трусове имаше и 
в кадастъра, и в Имотния 
регистър на Агенцията по 
вписванията. Сривове има и 
в системата на Пътна поли-
ция – КАТ. Но някои политици 

се вгледаха там, където се 
генерират най-много прихо-
ди за държавата. 

За съжаление най-ви-

димата част, каквато е 

строителството, се ока-

за, че най-лесно може да се 

атакува...

Истината е, че за три-
те правителства на пре-
миера Бойко Борисов из-
граждането на пътната 
инфраструктура е приори-
тет, а построеното - гор-
дост. А опозицията гледа да 
омаловажи това, което е по-
стигнато. Но фактът е, че 
хубаво, лошо - има го напра-

вено. Ползва се от всички, 
носи удобства и допринася 
за по-бързо придвижване. 

Какви са Вашите пре-

поръки за бъдещото раз-

витие на вестника?

Не спирайте да се раз-
вивате, да търсите нови 
теми, актуални и интересни 
в момента за строителния 
бранш. Рубриката за разви-
тието на регионите беше 
много добра като темати-
ка. Имахте и една рубрика за 

научни разработки, свързани 
със строителството. Гово-
ря за конструкции и техно-
логии. Спомням си, че преди 

2 - 3 години пуснахте една 
анкета във вестника сред 
строителите – какво ново 
биха искали да видят на 
страниците. Направете го 
пак, сигурен съм, че ще дой-
дат интересни идеи. 

Кои са най-актуалните 

проблеми пред бранша? 

Два са много сериозни. 
Единият проблем е свързан 
с липсата на кадри и той 
се задълбочава все повече 
и повече. В същото време 

поръчките се увеличават. 
Вторият проблем е поли-
тическото говорене срещу 
строителния бизнес. Ефек-

тът от него ще е, че ще бъ-
дат съсипани българските 
фирми. Мисля, че няма ни-
какво държавническо мисле-
не в тези, които атакуват 
бранша. Гонейки политиче-
ски цели, бият по българския 
бизнес. Накрая ще са потър-
певши хората.

След АПИ какви са пла-

новете?

Честно казано, сега ми 
е по-спокойно, голям товар 
падна от плещите ми. Ма-
кар че продължавам актив-
но да следя какво се случва 
и много време ще го правя 
това нещо. От целия ми 
престой в АПИ сега, когато 
пътувам, непрекъснато се 
оглеждам къде има счупена 
мантинела, стана ми профе-
сионално изкривяване. Даже 
съпругата ми, като се при-
бирахме последния път, ми 
каза да спра да гледам ман-
тинелите. Бях придобил на-
вика, като мина по някой път 
и видя нещо такова, да звъня 
на съответния директор на 
Областно пътно управление 
или на изпълнителите да 
отстранят повредата. 

Сега вече се надяваме, 

че ще Ви виждаме по-чес-

то в Камарата.

Със сигурност, пък и 
като почетен председател 
имам този ангажимент. 

На финала - с две думи. 

Какво е за Вас вестник 

„Строител“?

Вестник „Строител“ е 
органът на Камарата на 
строителите в България 
и гласът на строителния 
бранш. Нашият вестник, 
който показва същината 
на работата, успехите, 
проблемите, постижения-
та на българския строител. 
Издание, което трябва да го 
има и да го подкрепяме, за 
да продължи да се развива. 
То е неразривно свързано с 
Камарата, изиграло е съ-
ществена роля за утвър-
ждаването й през годините, 
изпълняващо важни функции 
в днешния ден на органи-
зацията и с потенциал за 
развитие и нови успехи в 
бъдеще. 

Едно пожелание към 

екипа? 

Екипът на в. „Строи-
тел“ да бъде все така млад 
по душа, жизнерадостен, 
работлив и усмихнат. След 
10 г. да ме поканите пак на 
юбилей, след още 10 г. пак и 
после ще видим.

        да бъде все така млад по душа, жизнерадостен, работлив и усмихнат

На 31 октомви 2016 г. кметът на Столичната община 

Йорданка Фандъкова и инж. Светослав Глосов, председател 

на УС на КСБ, откриха изложбата „Виж София - където 

строителството среща историята с бъдещето“

Инж. Светослав Глосов удостои с грамота и Почетен знак на 

КСБ Антонио Таяни, вицепрезидент на ЕК с ресор индустрия 

и предприемачество, по време на третия дискусионен 

форум „Строителството през 2014 г. – перспективи и 

предизвикателства“  

Министърът на регионалното развитие

и благоустройството Лиляна Павлова и председателят на 

УС на КСБ инж. Светослав Глосов приветстват бранша на 

Годишния бал по повод Деня на строителя през 2012 г.

Инж. Светослав Глосов представи дейността на КСБ в ЕП на конференцията „Опростяване на Ев-

ропейските структурни и инвестиционни фондове за повишаване на ефективността на инфра-

структурните проекти“, която бе инициирана от Искра Михайлова – председател на КРР в ЕП

Реставрираната фигура на Цар Освободител бе върната 

успешно на мястото й на площад „Народно събрание“ в София 

при широк медиен интерес

Снимки в. „Строител“

На 26 октомври 2015 г. изданието на КСБ получи първия в 

Източна Европа сертификат за устойчиво управление на 

събития ISO 20121:2012. За връчването специално пристигна 

Алберто Сартори от „Бюро Веритас” (Италия)
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Промяната касае стро-
ителни дейности от 5-а 
категория и бе инициира-
на от КСБ още миналата 
година, като предложение-
то бе в ЦПРС да се впис-
ват всички строители на 
строежи от първа до 5-а 
категория включително, 
както и по отделни строи-
телни и монтажни работи. 
Камарата счита, че това 
е начин за борба срещу си-
вия сектор в бранша и за 
категорично подобряване 
на качеството на изпълня-
ваните обекти. 

Нови те  текс тове 
в ЗУТ предвиждат още 
публичните регистри и 
архивът на одобрените 
устройствени планове и 
техните изменения да се 
публикуват и поддържат в 
актуален вид на интернет 
страницата на съответ-
ното ведомство. Издаде-
ните до влизането в сила 
на закона актове и доку-
менти ще се публикуват 
на интернет страниците 
на ведомствата в едного-
дишен срок от влизането в 
сила на промените. 

Регламентира се съз-
даването на информацио-
нен Портал за устройство 
на територията - цен-
трална, публична уебба-
зирана информационна 
система, която осигурява 
публикуването на проек-
тите на устройствените 
планове, на техните изме-
нения и влезлите в сила 

планове, на издадените 
разрешения за строеж и 
на въведените в експлоа-
тация строежи. Платфор-
мата ще се създаде от ми-
нистъра на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството в двугодишен срок 
от влизането в сила на 
закона. 

Новите разпоредби 
предоставят и правна въз-
можност на общините да 
определят с наредба на об-
щинския съвет специфич-
ни изисквания за облика на 
градските пространства, 
сградите и архитектурни-
те ансамбли. С нея могат 
да се определят допъл-
нителни изисквания към 
обема и съдържанието на 
подробните устройстве-
ни планове и на инвести-

ционните проекти за нови 
сгради, реконструкция, 
пристрояване, надстро-
яване и основни ремонти 
на сгради и съоръжения, 
улици, площади и озеленени 
площи, свързани с благоус-
трояването на градските 
пространства, опазване-
то и съхраняването на ар-
хитектурните ансамбли и 
градската среда. 

Прецизирани са и разпо-
редбите, регламентиращи 
условията за застрояване 
в ъгловите урегулирани по-
землени имоти. Съгласно 
приетите текстове пред-
видените с общ или с под-
робен устройствен план 
максимална интензивност 
и плътност на застроява-
не могат да се надвиша-
ват в ъгловите урегули-

рани поземлени имоти със 
свързано основно застро-
яване на двете странични 
регулационни линии само 
ако и доколкото това е 
необходимо за покриване 
на калканните стени на 
сградите в съседните уре-
гулирани поземлени имоти. 
Височината и дълбочината 
на застрояването не мо-
гат да превишават тези в 
съседните урегулирани по-
землени имоти. В тези слу-
чаи минималната задължи-
телна озеленена площ се 
намалява пропорционално 
на увеличената плътност.

Най-сериозни полеми-
ки в залата предизвикаха 
текстовете, свързани с 
преместваемите обекти. 
Тук са прецизирани дефи-
нициите за преместваем 

обект, видовете и редът 
за тяхното поставяне и 
премахване. Общинските 
съвети ще определят мак-
сималните размери и архи-
тектурно-художествено-
то оформление на обекти. 
Поставените по досегаш-
ния ред имат 1 година да 
се приведат в съответ-
ствие. Контролът и пре-
махването в територии 
на националните курорти, 
определени с решение на 
Министерския съвет за 
селищни образувания с на-
ционално значение, както 
и по морските плажове ще 
се извършва от органите 
на ДНСК, гласи другата 
важна промяна в закона. 
Досега това беше ангажи-
мент на кметовете. 

С отмяната на чл. 216 
от ЗУТ отпада обжалва-
нето по администрати-
вен ред пред началниците 
на РДНСК на актовете на 
главните архитекти на 
общините (отказите за 
съгласуване и одобряване 
на инвестиционни проекти 

и разрешенията за стро-
еж). Те ще могат да се об-
жалват пред съответния 
административен съд.

С цел облекчаване на 
административната те-
жест беше гласувано да 
не се изисква разрешение 
за строеж за инфраструк-
тура за разполагане на 
кабелни електронни съоб-
щителни мрежи в имоти 
– частна собственост, 
отредени за индивидуално 
ниско жилищно застро-
яване. Освен за физическа 
инфраструктура, няма да 
се налага разрешение и за 
сградни водопроводни и 
канализационни инстала-
ции, когато се изграждат 
извън обхвата на инвести-
ционния проект за основ-
ното застрояване, разпо-
ложени в регулационните 
граници на имоти – част-
на собственост, отредени 
за индивидуално ниско жи-
лищно застрояване. Така 
се облекчава цялостният 
процес по предоставяне на 
услугата. 

 от стр. 1 Снимки Румен Добрев

Инж. Илиян Терзиев, председател на УС  на КСБ: Инж. Мирослав Мазнев, изп. директор на КСБ: 

КСБ си е поставила задача да 
изведе няколко основни проблема, 
върху които да концентрира уси-
лията си. Един от приоритетите 
е борбата със сивия сектор. До 
момента, съгласно ЗУТ, се допус-
каше да се изпълняват обекти - 
жилищни и смесени сгради с ниско 
застрояване, вилни сгради, сгради 
и съоръжения за обществено об-
служване с разгъната застроена 
площ до 1000 кв. м или с капацитет 
до 100 места за посетители, как-
то и производствени сгради, ин-
сталации, съоръжения, прилежаща 
инфраструктура и други с капаци-
тет до 50 работни места и съоръ-
женията към тях – от строители, 
които не са вписани в ЦПРС.

По този начин се даваше широ-
ка възможност за работа в сивия 
сектор, тъй като много строите-
ли - нерегистрирани и неотгова-
рящи на условията за строителна 
фирма, се ангажираха и участваха 
в изграждането на такива обекти. 

След дълги усилия от страна 
на ръководството на КСБ, мно-

го срещи с представители на 
отговорните институции и ор-
ганизации и след постигане на 
разбиране от страна на минис-
терствата и парламентарните 
комисии се стигна до едно ком-
промисно решение, в което само 
обекти - жилищни и вилни сгради 
с ниско застрояване и строежи от 
допълващото застрояване, извън 
тези от шеста категория, както 
и реконструкции, преустройства 
и смяна предназначението на 
такива строежи с разгъната за-
строена площ до 100 кв. м, могат 
да се изпълняват и от строители, 
които не са вписани в ЦПРС. Над 
тази квадратура всички обекти 
трябва да бъдат изпълнявани от 
фирми, които отговарят на усло-
вията да бъдат строители. Имай-
ки предвид големия дисбаланс 
между регистрираните фирми в 
строителния отрасъл по данни 
на НСИ - около 20 хиляди, и тези, 
които имат право да изпълняват 
строителни работи, вписани в 
ЦПРС – около 5100, виждаме колко 

голям е сивият сектор. Той работи 
нерегламентирано, без да се пра-
вят данъчни отчисления, без да 
се плащат осигуровки, заобика-
лят се законите и това изкривява 
както стойността на обектите 
и на строителните работи, така 
и организацията на строителни-
те процеси. Затова считаме, че 
приетите промени  са голям успех 
на Камарата, на целия УС и са в 
интерес на всички строителни 
компании, особено малките, на 
светлия бизнес, работещ закон-
но. Едно достойно постижение на 
КСБ. Използвам случая да благо-
даря от страниците на вестник 
„Строител” на всички наши парт-
ньори, които ни подкрепиха в на-
шата битка срещу сивия сектор и 
изразиха своите становища и по-
зиции - КРИБ, КТ „Подкрепа”, КИИП, 
НСНИ и мн. други. Това е още едно 
доказателство за правилната по-
литика, която ръководството на 
Камарата провежда в защита на 
своите членове, но и на общест-
вения интерес.

С приетите промени в ЗУТ, 
с които се изменя и чл. 14, ал. 2 
на ЗКС, всички фирми, които 
ще изпълняват строителна 
дейност на обекти от първа 
до пета категория, би трябва-
ло да бъдат вписани в ЦПРС. 
Изключение се прави само за 
жилищни и вилни обекти до 
100 кв. м. Оттук-нататък 
всичко зависи от контрола и 
реда на изпълнение на законо-
вите разпоредби. 

Не мога да посоча точно 
колко фирми очакваме да се 
впишат след приемането на 
новия регламент, но имайки 
предвид, че според данните на 
НСИ около 20 хил. са фирмите 
с предмет на дейност стро-
ителство - вероятно броят 
няма да бъде малък. Нека оба-
че да отчетем и нещо друго. 
В Регистъра имаме и специал-
ни изисквания за вписване - за 
квалификация, според които 
дадената фирма трябва да 
има съответните специали-

сти и организация, с които да 
гарантира, че може да изпъл-
нява определени строителни 
дейности. Много от вписани-
те в статистиката лица не 
отговарят на тези изисква-
ния. Те, докато не назначат 
съответните специалисти и 
работници, няма да може да 
бъдат вписани. 

Надяваме се, че промените 
ще донесат едно по-ясно очер-
тание кой би могъл да участва 
в строителните процеси. Има 
дейности от 6-а категория, 
които не изискват вписване в 
Регистъра - напр. някои видове 
ремонтни работи, дейности, 
които се изпълняват без раз-
решение за строеж. 

 Перспективата, която 
чертаем, е все повече фирми и 
дейности да бъдат регламен-
тирани и контролирани и най-
вече да докажем, че качест-
вото е процес, който трябва 
да бъде следен, включително и 
чрез такива законови промени.
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Мирослав Еленков,
Скопие

За доизграждането и 
модернизацията на же-
лезопътната линия от 
София до границата със 
Северна Македония ще 
са необходими 400 млн. 
евро. Предвижда се сред-
ствата да бъдат осигу-
рени от европейските 
фондове през следващия 
програмен период 2021 – 
2027 г. Това съобщи ми-
нистърът на транспор-
та, информационните 
технологии и съобщени-
ята Росен Желязков пред 
журналисти в Скопие 
преди първото заседание 
на смесената Междупра-
вителствена комисия за 
икономическо сътрудни-
чество между България 
и  Република  Северна 
Македония. Комисията 
се председателства от 

Росен Желязков и от ми-
нистъра на икономиката 
на Северна Македония 
Крешник Бектеши.

 „От страна на Се-
верна Македония е пред-
видена аналогична сума 
за строителството на 
железопътното трасе 
от границата до Ско-
пие“, уточни Желязков и 
добави, че се очаква вла-
ковете по трасето да се 
движат със средна ско-
рост от 160 км/час. По 
думите му 

до 2025 г. ще имаме 

изградена свързаност 

с нашата съседка 

и с капацитета на 
новата инфраструктура 
придвижването от Со-
фия до Скопие ще отнема 
не повече от 1 час. Ми-
нистър Желязков подчер-
та, че жп линията София 
– Перник – Радомир – Гю-
ешево – граница е изклю-
чително важна, тъй като 
тя влиза в Транспортен 
коридор №8.

От българска стра-
на остава да бъдат на-
правени още 2 км,  но 
от македонска тепърва 
предстои изпълнението 
на по-голямата част от 
трасето между граница-
та и Скопие. Трябва да 
се построи и трансгра-
ничен тунел под Осогов-
ската планина, който ще 
свързва двете държави, 
като там няма да има 
гара или ГКПП.

На въпрос на вест-
ник „Строител“ на какъв 
етап е реализацията 
на жп линията на те-
риторията на Северна 
Македония,  министър 
Бектеши отговори, че в 
момента се търси фи-
нансиране за изграждане 
на 16 км отсечка край 
Крива паланка. „Техниче-
ският проект за трасе-
то е готов. Това е най-
трудният за изпълнение 
участък, тъй като мина-
ва през планински мест-
ности“, посочи Крешник 
Бектеши.

След заседанието на 

Междуправителствена-
та комисия Росен Же-
лязков коментира пред 
медиите, че процесът 
по сближаването между 
България и Република Се-
верна Македония бележи 
десетилетия. „Най-ва-
жното, което се случи 
досега, е изграждането 
на доверие и по-добра 
комуникация и разбира-
телство. Ключово за на-
сърчаването на инвести-
циите и увеличаването 
на стокообмена и оборо-
та между двете държави 
е именно доверието и 
ясните правила на рабо-
та. Дълго разговаряхме с 
македонските ни колеги 
и препотвърдихме вече 
поетите ангажименти 
по отношение на железо-
пътната инфраструкту-
ра“, каза Росен Желязков.

Относно реализаци-
ята на пътна магистра-
ла между София и Скопие 
той обясни, че за Бълга-
рия е от особена важност 
четирилентовият път 
Рила – Тракия. „Но Север-

на Македония има малко 
по-различни приоритети 
за скоростните пътища. 
Постигането на свърза-
ност с Белград и Гърция 
е по-атрактивно за тях. 
За нас железопътният 
транспорт между Бълга-
рия и Македония е по-ва-
жен“, каза Росен Желязков.

По време на брифинга 
стана ясно, че македон-
ските железници дължат 
на БДЖ 7,2 млн. евро, 
които обаче няма да бъ-
дат изплатени скоро. За-
дължението е от 1991 г., 
формирано предимно от 
неплатени такси за полз-
ването на български под-
вижен състав.

Двамата министри 
съобщиха още, че на за-
седанието на Междупра-
вителствената комисия 
е обсъдено и 

строителството на 

нова газова междуси-

стемна връзка между 

България и Северна 

Македония. 

Съгласно договоре-
ности, които са били 
постигнати между две-
те държави, трасето на 
интерконектора ще бъде 

от Петрич до Струмица. 
В момента газопреносна-
та мрежа на България е 
единственият източник 
на доставка на приро-
ден газ в Северна Маке-
дония. „Около 0,8 млрд. 
куб. метра природен газ 
годишно изнася Бълга-
рия към Северна Маке-
дония“, посочи Желязков. 
Той допълни, че съседка-
та ни проявява интерес 
и за евентуално дялово 
участие в АЕЦ „Белене“, 
което може да стане 
чрез квоти за изкупуване 
на електрическа енер-
гия. Министър Крешник 
Бектеши добави, че за 
интерконектора между 
Петрич и Струмица вече 
има подписано споразу-
мение и страната му е 
заинтересована този 
проект да бъде реализи-
ран. Същевременно за-
падната ни съседка е в 
процес на завършване 
на интерконектора й с 
Гърция. По въпроса за 
интерес на Северна Ма-
кедония към АЕЦ „Белене“ 
Бектеши отговори, че се 
разглеждат всички въз-
можни варианти за евен-
туално участие, ако този 
проект бъде изпълнен.

Предвижда се средствата да бъдат осигурени от европейските фондове през следващия 
програмен период Министър Желязков 

информира медиите, че 
са били набелязани кон-
кретни и ясни стъпки 

за насърчаване на 

инвестициите между 

България и Северна 

Македония. 

Той информира, че е 
било обсъждано и сътруд-
ничеството в други сфери 
– селско стопанство, окол-
на среда и води, енергети-
ка, транспорт, телекому-
никации и туризъм. „Ще 
водим разговори с отдел-
ните авиационни операто-
ри, за да може в рамките 
на туристическите паке-
ти да се осигури въздуш-
на линия между Охрид и 
Варна, както и между Ско-
пие и София“, уточни Ро-
сен Желязков. По думите 
му първоначално това ще 
става в туристически-
те сезони. В началото на 
април, когато отново ще 
има междуправителстве-
но заседание на България 
със Северна Македония, 
ще бъдат подписани кон-
кретните споразумения и 
меморандуми в тези обла-
сти, заяви още Росен Же-
лязков.

„И трите български 
оператора значително 
намалиха роуминг та-
рифите в пакетите за 
гласови услуги, данни и 
текстови съобщения, 
които предлагат цена 
между 2,99 лв. и 4 лв. на 
ден“, припомни Желязков 
и допълни, че в периода 
април-май т.г. ще бъдат 
ускорени разговорите с 
телеком операторите. 
Той посочи, че пътната 
карта на ЕК и държавите 
от Западните Балкани 
предвижда през 2022 го-
дина да бъдат постиг-
нати нива на роуминг 
тарифите, аналогични на 
националните.

След  заседанието 
беше подписан Меморан-
дум за разбирателство 
между Изпълнителната 
агенция за насърчаване на 
малките и средните пред-
приятия на България и 
Агенцията за насърчаване 
на предприемачеството 
на Северна Македония.

Снимки авторът

Министър Желязков разговаря с Дамян Манчевски, министър на информационното 

общество и администрацията на Република Северна Македония

Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и Крешник Бектеши, министър 

на икономиката на Република Северна Македония
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Десислава Бакърджиева

Председателят на Управителния съ-
вет на Агенция „Пътна инфраструктура“ 
(АПИ) Георги Терзийски подписа договора 
за строителен надзор при изграждането 
на нов мост над река Бели Осъм в Троян и 
на пътна връзка за Троянския манастир 
и Орешак, съобщиха от пресцентъра на 
АПИ. Дейностите са възложени на „Път-
консулт 2000“ ЕООД. Контрактът им е 
за 58 800 лв. 

Строителните работи ще изпълни 
„ОРС - Инфраструктура“ ООД, с което 
беше сключен договор през миналата го-

дина. Инвестицията е за 2 249 993,77 лв. 
с ДДС, а средствата са от бюджета на 
агенцията. Срокът за осъществяване на 
СМР е 12 месеца.

С изграждането на новия мост над 
р. Бели Осъм в Троян и на връзка между 
път II-35 Троян - Ловеч и път III-357 Тро-
ян - Орешак транзитният трафик ще се 
изнесе от центъра на града и ще преми-
нава през източния му край. Новото съо-
ръжение ще бъде с дължина 43,2 м. Ще се 
рехабилитират и 100 м от съществува-
щия път II-35 Троян - Ловеч. Отсечката 
е при входа на Троян и съвпада с улиците 
„Васил Левски“ и „Крайречна“.

Десислава 
Бакърджиева

Усилено се работи по 
изграждането на новия бу-
левард в район „Северен“ в 
Пловдив, който ще свърз-
ва моста Адата с ул. „Бре-
зовско шосе“. Това стана 
ясно, след като кметът 
на общината инж. Иван 
Тотев инспектира строи-
телните дейности.

Пътната артерия е 
с дължина 1700 м, с две 
платна за движение с по 
три ленти и със споделени 
велоалеи. Стойността на 
обекта е около 10 млн. лв. 
За да се реализира проек-
тът, се е наложило да бъ-
дат отчуждени 10 имота. 
Той има за цел да облекчи 

трафика от централната 
част на града към перифе-
рията – натовареност-
та от бул. „Марица – юг“ 
през Водната палата и 
Панаира. Булевардът ще е 
пряка връзка между райо-
ните „Тракия“, „Източен“, 
„Централен“ и „Северен“. 
Кръгово кръстовище ще 

свързва моста Адата, бул. 
„България“, ул. „Рогошко 
шосе“ и новия булевард, за 
който все още няма избра-
но име и приемането на 
предложения продължава.

Изграждане на изцяло 
нов булевард в Пловдив не 
е правено повече от 30 го-
дини. 

На 28 март 2019 г. от 10.00 часа в зала „Ва-
рна“ на Община Варна ще се проведе среща на 
ръководството на Община Варна с представи-
тели на строителните фирми, организирана от 
ОП на КСБ – Варна, с медийното партньорство 
на вестник „Строител“.

На нея ще бъде представена Инвестицион-
ната програма на Община Варна за 2019 г. и ще 
бъдат дисутирани актуални въпроси, поставени 
от строителите.

КАНИМ ВИ ДА БЪДЕТЕ ПАРТНЬОР 

НА СЪБИТИЕТО

Цена 500 лв. без ДДС

МЕДИЕН ПАРТНЬОР

Срок за заявки и плащане - 26 март 2019 г.
За контакти: 0888 55 39 50
news.stroitel@gmail.com

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

Предлагаме Ви възможност да разположите рекламни 
ролбанери в залата, както и да представите Вашата 

фирма на 1 страница във в. „Строител“.
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ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ИНФРАСТРУКТУРНИ 
ОБЕКТИ

ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ

ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ГРАЖДАНСКИ 
ОБЕКТИ

МИННА ДЕЙНОСТ

ГЕОДЕЗИЧЕСКИ УСЛУГИ
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Започна изграждането 
на първия общински много-
етажен паркинг в Пловдив. 
Той се намира на ул. „Орфей“ 
в район „Западен“. Първата 
копка направиха кметът на 
града инж. Иван Тотев и кме-
тът на района Димитър Ко-
лев. Предвидената инвести-
ция е от общинския бюджет 
в размер на 3 390 000 лв., а 
срокът за изпълнение е 240 
календарни дни.

Сградата ще бъде на 
четири нива на 6000 кв. м 

и за общо 150 автомоби-
ла, като на партера ще 
има търговски площи – 
магазини и помещения с 
обществено предназна-
чение. За тяхното от-
даване ще бъдат органи-
зирани търгове. Доста 
хора вече са заявили ин-
терес пред районната 
администрация както 
за наемане на паркомес-
та, така и за търговски 
обекти. Паркингът ще 
действа автоматично, а 

контролът на достъпа ще 
се осъществява с бариера 
и електронна система с ка-
мери и връзка с оператор.

„190 000 са регистри-
раните моторни превозни 
средства, като 150 000 са 
леките автомобили, кои-
то домуват в града. Всяка 
година има увеличение на 
бройката, затова община 
Пловдив стартира поли-
тиката по изграждане на 
многоетажни паркинги“, 
заяви инж. Иван Тотев. По 

думите му цените за пар-
коместата се очаква да бъ-
дат от порядъка на 50 лв. 
на месец като абонамент. 

Кметът Тотев обяви, 
че са в ход процедурите 
и за други два паркинга в 
Пловдив, които също ще 
бъдат на няколко етажа. 
Изграждането им ще се 
финансира от Фонда на 
фондовете, като вноските 
по заемите ще се покриват 
от експлоатацията на съо-
ръженията.

Стартираха ремонтни дейности на близо 12 км 
общински пътища в Харманли, съобщиха от местна-
та администрация. Дадено бе началото на рехабили-
тацията на отсечката от града към с. Надежден, как-
то и на три километра на шосето за с. Доситеево.

Средствата за изпълнение на СМР възлизат на 
6 444 346 лв. и са осигурени като безвъзмездна фи-
нансова помощ от Програмата за развитие на сел-
ските райони (ПРСР), уточниха от кметството.

Строителните дейности ще обхванат и отсеч-
ката Българин – Шишманово, и пътя за с. Бисер, като 
навсякъде ще бъде направено цялостно преасфал-
тиране на платната. Предвидено е още полагането 
на хоризонтална маркировка и изграждането на во-
достоци, банкети и тръбна мрежа за широколентов 
интернет. В участъците, които попадат в регулация 
на селата Надежден, Бисер и Шишманово, ще бъдат 
направени бетонови бордюри и нови тротоари.

До месец в Сандански ще бъде 
направена първата копка по проект 
„Компостираща инсталация за раз-
делно събрани зелени и биоразградими 
отпадъци, инсталации за предвари-
телно третиране на битови отпадъ-
ци и съпътстваща инфраструктура 
за Регионална система за управление 
на отпадъците на общините Сандан-
ски, Струмяни и Кресна“. Стойност-
та му е над 9 млн. лв., като малко на 
7 млн. лв. са безвъзмездна финансо-
ва помощ от Оперативна програма 
„Околна среда 2014 – 2020“. Догово-
рът беше подписан от министъра на 
околната среда и водите Нено Димов 
и кметовете на Сандански Кирил Ко-
тев, на Кресна Николай Георгиев и на 
Струмяни Емил Илиев в края на 2017 г.. 

„Има избран изпълнител на обек-
та, всичко върви по план с процедура-
та. Тази инвестиция ще реши пробле-
мите ни в дългосрочен план”, съобщи 
Кирил Котев.  

Съоръженията ще бъдат в адми-
нистративните граници на община 
Сандански, като компостиращата 

инсталация ще е с капацитет 2623 
тона годишно и ще обслужва над 43 
хил. жители. Втората – за предвари-
телно третиране на смесено събрани 
битови отпадъци, ще е за 10 430 тона 
годишно и ще подобри живота над 47 
хил. жители.

Според министър Нено Димов с 
изпълнението на проекта ще се под-
помогне и постигането на целите, 
заложени в законодателството и в 
Националния план за управление на 
отпадъците 2014 - 2020. Целта е до 
2020 г. да се ограничи до 35% количе-
ството на депонираните биоразгра-
дими отпадъци в сравнение с 1995 г. 
До края на 2020 г. делът на рециклира-
ните битови отпадъци трябва да се 
увеличи до не по-малко от 50%.

Община Разград ще подобри енергийната ефектив-
ност (ЕЕ) на поредна детска градина с европейски сред-
ства. Мерки за ЕЕ ще бъдат внедрени в ДГ „Славейче“ в жк 
„Орел“, които се реализират в рамките на голям проект по 
Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ за 
обновяване на инфраструктурата в общо 11 обекта от 
системата на образованието.

Началото на строителните работи в детското заве-

дение бе поставено със символична първа копка от кмета 
на Разград д-р Валентин Василев. Той пожела успех на из-
пълнителите, за да извършат всички дейности в срок и с 
високо качество. „Това е ремонт, чакан 20 години, който ще 
бъде реализиран за няколко месеца, и след това децата ще 
растат в още по-добра среда“, каза кметът. 

Обектът е възложен на „САВ-Разград“ ООД, което 
трябва да осъществи СМР за 180 дни. Строителите ще 

направят нова хидроизолация от мембрана по покрива на 
сградата на детското заведение. Там ще се монтират 
и 18 слънчеви колектора за изграждане на инсталация за 
топла вода. Предмет на дейностите ще бъде и подмяна-
та на съществуващото осветление с енергоспестяващо. 
Старите чугунени радиатори ще се заменят с панелни. 
Предвижда се да се изградят още нова отоплителна ин-
сталация, а в двора – детски съоръжения.

Страницата
подготви
Елица Илчева

„Близо 7 млрд. лв. ще се 
инвестират в пътната 
инфраструктура на Север-
на България през следва-
щите години.“ Това е съоб-
щил председателят на УС 
на Агенция „Пътна инфра-
структура“ ( АПИ) Георги 
Терзийски на форума „При-
оритетна свързаност на 
Северна България“ в Русе, 
организиран от кмета на 
общината Пламен Стои-
лов, със съдействието на 
Института за пътна без-
опасност.

„С цялостното доиз-
граждане на АМ „Хемус“, 
на проектите Русе – Ве-
лико Търново, Видин – Бо-
тевград, обхода на Габро-
во и тунела под Шипка ще 
имаме пътни комуникации, 
с които ще се ускори раз-
витието на Северна Бъл-
гария. Ще се осигури и 
бърза и безопасна пътна 
връзка между София, Ва-
рна, Русе и Видин“, е зая-

вил председателят на УС 
на АПИ. Той е подчертал, 
че се работи по подго-
товката и стартирането 
на строителството на 
134-километровия участък 
на АМ „Хемус“ – от Боаза 

до връзката с пътя Русе 
– Велико Търново, за които 
правителството в края на 
м.г. осигури 1,3 млрд. лв. 
По думите му графикът, 
който АПИ е разработила, 
предвижда до края на ап-

рил да стартира изграж-
дането на две от общо 
6-те отсечки, на които е 
разделено цялото трасе. 
Това са зоните от Боаза 
до п.в. „Дерманци“ и от п.в. 
„Каленик“ до връзката с II-

35 Плевен – Ловеч. Техни-
ческото проектиране на 
участъци 4, 5 и 6, които 
са между Плевен – Ловеч 
и Русе – Велико Търново, 
ще бъде изпълнено през 
2019 г., а строителство-

то им ще започне през 
2020 г. Целта е АМ „Хемус“ 
от Боаза до пресичането 
с Русе – Велико Търново да 
е готова до 2023 г. „През 
есента, с близо половин 
година по-рано от предви-
деното по договор, ще за-
вършим 10-километровия 
участък от Ябланица до 
Боаза“, е казал още Тер-
зийски.

Плановете на АПИ са 
успоредно с АМ „Хемус“ 
да се реализира и най-ва-
жният проект за област 
Русе – АМ „Русе – Велико 
Търново“. „С изграждането 
й ще облекчим трафика от 
Дунав мост и ще повишим 
пътната безопасност, 
тъй като Русе – Бяла е 
една от най-натоваре-
ните и опасни отсечки в 
България с висока концен-
трация на тежки инци-
денти“, е обяснил Георги 
Терзийски. Той допълнил, 
че проектът за АМ „Русе – 
Велико Търново“, която ще 
бъде с дължина 133 км, все 
още е в плен на съдебните 
процедури. 

Георги Терзийски, председател на УС на АПИ: 
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Приоритетно ще се довършват започнали дейности през миналата година
Страницата 
подготви 
Елица Илчева

На 17 940 000 лв. възли-
за строителната програ-
ма на oбщина Несебър за 
2019 г., съобщи кметът на 
града Николай Димитров. 
Допълнително са планирани 
и 1 421 000 лв. за проекти-
ране на обекти, които ще 
се изпълняват в следващи-
те години. С приоритетно 
значение този сезон ще е 
довършването на започна-
тите през 2018 г. улици „Хан 
Крум“ и „Христо Ботев“. Ще 
бъде поставено и началото 
на реконструкцията на кръ-
говото кръстовище Несе-

бър - Слънчев бряг. Важна в 
строителната програма на 
местната администрация 
е и сградата на пощата в 
центъра на новата част 
на града. Първата копка 
на обекта беше направена 
преди година. В рамките 

на проекта се изгражда 
пристройка на 4 етажа и 
се прави реконструкция и 
модернизация на съществу-
ващата. 

През 2019 г. трябва да 
бъдат завършени още об-
щественият селищен парк 

с открити спортни терени 
в кв. „Черно море“, трибу-
ната „Запад“ в комплекса в 
Обзор и Северният около-
връстен път на Равда. 

Средства са осигурени 
и за довършителни дейнос-
ти в Центъра за култура и 

образование „Артиум“. Ще 
продължи и строителство-
то на спортно-рекреатив-
ния парк и прилежащото му 
футболно игрище на тери-
торията на Св. Влас и на 
Дома за стари хора в с. Ко-
шарица. През тази година 

Първата копка на проекта за изграждане на пристройка и реконструкция на пощата в Несебър бе направена преди година

9 жилищни сгради в До-
брич са с подобрена енергийна 
ефективност, съобщават от 
общината. Многофамилните 
здания са санирани с финансов 
ресурс от над 3 038 000 лв., 
осигурени от Оперативна 
програма „Региони в растеж 
2014 – 2020“ („ОПРР 2014 – 
2020“). Проектът е част Ин-
тегрирания план за градско 
възстановяване и развитие на 
Добрич. Блоковете са с обща 
площ от около 16 300 кв. м. След реализи-
раните конструктивни ремонти, топлоизо-
лации и други дейности потреблението на 
енергия в тях трябва да намалее с 1133 KWh 
на кв. м на годишна база.

ДОБРИЧ

Добрич започва обновяването на ту-
ристическа инфраструктура по партньор-
ски проект с румънската община Хършо-
ва, съобщават от кметската управа. 
Той е на обща стойност 1 477 000 лв. по 
Програмата за трансгранично сътрудни-
чество INTERREG V-A „Румъния – България 
2014 – 2020“. В рамките на инициативата 
у нас ще бъдат модернизирани читалищ-
ните сгради в селата Ловчанци и Черна, а 
в румънския град Хършова ще бъде рено-
вирана къщата на културата „Карсиум“.

Сградите на читалище „Нов живот 
1941 г.“ в с. Черна и на „Светлина 1940 г.“ 
в с. Ловчанци са строени през 60-те го-

Проектното предложение на община 
Добрич за изграждане на първи етап на 
канализацията в кв. „Рилци“ е одобрено 
от Предприятието за управление на дей-
ностите по опазване на околната среда 
(ПУДООС). Този етап включва изгражда-
не на 2,10 км трасе, 1,77 км тласкател 
и една канална помпена станция. Сума-
та, осигурена от ПУДООС, е 1 971 310 лв. 
Отделно общината ще предостави от 
бюджета си за 2019 г. 54 000 лв., които 

ще бъдат вложени в цялостно асфалти-
ране на улично платно на засегнатите 
участъци, изпитване на канализацията и 
изследване на новоизградените клонове 
с камера. 

Предвижда се целият проект за из-
граждането на битовата канализация в 
кв. „Рилци“ да се реализира на 6 етапа. 
Тя ще е с дължина 27 км. Общата стой-
ност на всички дейности ще възлезе на 
19 071 626 лв.

Община Ямбол завърши изпълнението 
на проект по Програмата за трансгра-
нично сътрудничество INTERREG V-A 
„България – Турция 2014 – 2020“. Наимено-
ванието му е „Ямбол и Одрин - два града 
на Тунджа“. Финансирането, осигурено 
от Европейския съюз, е 504 000 евро, а 
срокът за изпълнение – 2 години.

От пресцентъра на местната адми-
нистрация съобщиха, че със средства по 
проекта в Ямбол е реконструиран цен-
тралният мост на градския парк и при-
лежащото му пространство. Съответно 
в Одрин е обновена историческа сграда 
и превърната в информационен туристи-
чески център.

С откриваща прес-
конференция официално в 
Елена стартира проектът 
„Култура във вечността“, 
финансиран по Програмата 
за трансгранично сътруд-
ничество INTERREG V-A 
„Румъния – България 2014 
– 2020“ чрез Европейския 
фонд за регионално разви-
тие. На събитието кме-
тът на града инж. Дилян 
Млъзев подчерта, че този 
първи трансграничен про-
ект за Елена е важен за об-
щината по няколко причини.

Чрез него ще бъде въз-
становено емблематично-
то за града училище в пър-
воначалния му вид, което е 
изгоряло преди години. По 
думите на кмета благо-
дарение на европейската 
солидарност обектът ще 
се превърне в художест-
вена галерия и място за 
организиране на събития 
от културния календар на 
общината. 

Освен това проектът 
ще е от полза за насърча-
ване на културния туризъм 

и използване на на-
следството. Очак-
ва се той да доведе 
и до дълготрайно 
сътрудничество 
между двете об-
щини партньори по 
„Култура във веч-
ността“ – Елена и 
Меджидия.

Продължител-
ността на про-
екта е 36 месеца с краен 
срок за всички дейности 12 
септември 2021 г. Той е на 
обща стойност 1 411 373 

евро, от които 962 330 
евро са за община Елена. 
Над 183 000 евро е съфи-
нансирането от държав-

ните бюджети на България 
и Румъния, а собственият 

принос на партньорите е 
28 241 евро.

Плевен ще ремонтира 
със собствени средства 
историческа сграда, в коя-
то се помещава Център за 
работа с деца, съобщиха 
от общината. През минала-
та година по проект „Красива България“ 
(ПКБ) е направена фасадна реставрация 
и подмяна на дограмата на зданието. 
Местната администрация е кандидат-
ствала по ПКБ и за финансиране на необ-
ходимите дейности по покрива и вътреш-
ното пространство, но не е получила 
одобрение. За да бъде завършен цялост-
ният ремонт, са необходими 128 812 лв. 
Администрацията е заложила в бюджета 
си 70 847 лв., които е трябвало да осигу-

ри, в случай че получи средства по „Краси-
ва България“, т.е. половината от общата 
сума. За да приключи СМР, общината ще 
използва средства и от резерва си.

Зданието се намира в градската гра-
дина и е било Винарско училище от 1895 г. 
до 1898 г., като там е учил Александър 
Стамболийски. От 1946 г. до 1950 г. е 
изпълнявало функциите на Земеделска 
гимназия, в която е завършил актьорът 
Григор Вачков.

ще бъде дадено и началото 
на изграждането на подзе-
мен паркинг в кв. 51 по плана 
на новата част на Несебър.

Предвидени са и сред-
ства за изпълнението на 
многофункционални сгради 
с пенсионерски клубове в 
селата Оризаре, Тънково и 
Баня. 

Средства за проекти-
ране ще се насочат и към 
няколко обекта паметници 
на културата. Заложено е 
изработване на планове за 
консервация и реставрация 
на църквите „Христос Пан-
тократор“ и „Св. св. Архан-
гели Михаил и Гавраил“, как-
то и на Каменната мелница 
в североизточната част на 
полуострова и Каменната 
мелница на провлака.

дини на миналия век. През изминалите де-
сетилетия на обектите са правени само 
частични ремонти. 

Предвидено е и в двата обекта стро-
ителите да сложат топлоизолация и да 
обновят вътрешните мазилки, настилки, 
облицовки. Освен това ВиК и електриче-
ските инсталации ще бъдат изградени 
изцяло наново, а старите столове в зали-
те за зрители ще бъдат демонтирани. В 
читалището в с. Черна ще бъде оформена 
и музейна зала.

Местната администрация в Добрич 
е обявила обществена поръчка за стро-
ителните дейности в двете сгради за 
411 000 лв. Офертите ще бъдат отворе-
ни на 9 април.

От местната администрация съобща-
ват още, че други 41 жилищни блока в гра-
да се санират по Националната програма 
за енергийна ефективност на многофа-
милните жилищни сгради.
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Георги Сотиров

Община Сопот е разположе-
на в северната част на област 

Пловдив. В подбалканския град има 
специфична атмосфера. Той крие 
непознати измерения в бита и ду-
шевността на българите, сътво-
рили през годините редица строи-

телни шедьоври. През 1845 – 1846 г. 
в Сопот е издигната една от най-
големите възрожденски църкви по 
българските земи „Св. св. апостоли 
Петър и Павел“. Тук са и манасти-

Кметът Деян Дойнов:

Г-н Дойнов, Вие сте 

седмо поколение жител 

на Сопот и трето поко-

ление кмет. В началото 

на миналия век прадядо 

Ви е управлявал града, а 

дядо Ви – преди 26 годи-

ни. Явно сте традицио-

налист.

За мен и като човек, 
и като кмет на община-
та е изключително важно 
традициите да бъдат 
спазвани, обогатявани и 
надграждани. Да бъдат по-
читани по такъв начин, че 
да даваме пример на поко-
ленията след нас, на деца-
та, внуците и правнуците, 
за да могат да придобият 
представа за всичко оно-
ва, което тачим и ни прави 
нация. Радвам се, че давам 
това интервю за уважа-
вания от мен вестник на 
строителния бранш скоро 
след прекрасното отбе-
лязване в цялата страна 
на най-големия ни нацио-
нален празник - 3 март.

В нашата община всич-
ки значими тържества се 
организират с един наис-
тина неповторим и автен-
тичен стил, с който Со-
пот е известен. В такива 
дни градът сякаш става 
тесен за многобройните 
гости – роднини и близки, 
туристи и т.н.

Няма нищо по-велико 
от това българският дух 
да доминира над ежедневи-
ето и обикновените неща 
от живота. Освен това 
всеки, посетил Сопот, 
поглеждайки нагоре - към 
Балкана, ще види огромна-
та стилизирана компози-
ция „Аз съм българче”…

Големият надпис над 

града по-въздействащ ли 

е от прочутия „Холивуд“ 

в Лос Анджелис?

С поставянето на „Аз 
съм българче” осъществих 
детската мечта на мое-
то поколение сопотчани, 
а вероятно и не само на 
тях. Той е наистина вели-
чествен. За хората, кои-
то почитат историята, 
литературата, предците 
си, тачат и обичат своя 
съгражданин Иван Вазов, 
няма нищо по-въздейства-
що във всеки един момент 

те да си спомнят прекрас-
ното стихотворение. Тази 
творба на гениалния Вазов 
остава за вечни времена и 
преминава през поколени-
ята като неповторим из-
раз на родолюбие. Не бих 
могъл да сравнявам нашия 
надпис с този на Холивуд, 
защото той просто мар-
кира име, свързано със 
световната киноистория. 
Той е по-скоро туристиче-
ска атракция, докато „Аз 
съм българче” цели да ни 
обединява като нация.

Заглавието на друго 

стихотворение на Вазов 

„Не се гаси туй, що не 

гасне“ може ли по няка-

къв начин да се отнесе 

към амбициите на екипа 

Ви за изпълнението на 

общинския план месеци 

преди местните избори?

Не е никак случайно, че 
ние като административ-
но ръководство по всяка-
къв начин открояваме 
творчеството на Вазов. 

Стихът е част от герба 
на Сопот и това е нашата 
особена гордост. Но деви-
зът на общината и рабо-
тата на кметския екип 
не трябва да се свързват 
само с предстоящите 
избори. Това, в което се 
опитвам да убедя адми-
нистрацията, е винаги да 
работи от сърце. Не за 
днешния ден или за мест-
ния вот, а за нашия град, 
за хората в Сопот и с. 
Анево. Да изпълнява задъл-
женията си с мисъл за ут-
решния ден – за по-добър 
живот на съгражданите 
ни, с нови работни места, 
добри училища, благоус-
троени улици и квартали.

Когато се кандидати-
рах за кмет, съзнавах, че 
ако ме изберат, ще бъда 
натоварен с огромна от-
говорност и всичко, свър-
зано със Сопот, ще бъде 
моя грижа във всеки един 
момент.

Общината се състои 

от град и от едно село, 

а населението е близо 

10 000 души. Развитата 

икономика в района пред-

полага да няма безрабо-

тица.

Сопот се намира на 
стратегическо място в 
България. В социален, а и в 
чисто икономически план 
ние имаме много големи 
работодатели – Вазов-
ските машиностроителни 
заводи (ВМЗ), предприяти-
ето на световния лидер в 
производството на лаге-
ри, шведската група SKF, 
както и транспортни 
фирми, малки цехове, кои-
то създават достатъчна 
заетост за населението. 
В нашата община безра-
ботицата е нулева. Мога 
най-отговорно да заявя, 
че прехрана няма само за 
мързеливите, за тези, кои-
то не желаят да работят. 

Средното заплащане 
за целия регион е добро и 
използвам случая да изка-
жа своята благодарност и 
на големите компании, и на 
колегите им от малките 
фирми, че го подсигуряват. 
Икономиката ни се разви-
ва и това е безспорно. 

Водата, която тече 

гравитачно в градските 

чешми, е запазена марка 

на Сопот. Имате ли про-

блеми с ВиК мрежата? 

На територията на об-
щината има над 30 чешми, 
от които блика истинска 
старопланинска вода, и 
те наистина са емблема 
на града. Реализирани са 
два европейски ВиК проек-
та от моя предшественик, 
които не мога да определя 
като успешни. Не искам да 
гледам и да се връщам на-
зад в годините, но е хубаво 
понякога да го правим, за 
да си извлечем съответ-
ните поуки.

Животът продължава 
и ние трябва да отсто-
яваме принципите си, да 
работим така, че насе-
лението да не чувства, 
поне в значителна степен, 
че в един минал период 
управлението на община-
та не е било добро. Взел 
съм необходимите мерки 
това вече да не се случва. 
В пози порядък искам да 
изкажа своята благодар-
ност на целия кабинет на 
премиера Бойко Борисов, 
на ресорните министри, 
които имаха пряко отно-
шение към проектите, 
които реализираме. Пра-
вителството отпусна и 
безлихвен заем на Сопот 
за решаване на най-неот-
ложните проблеми, свърза-
ни със строителството 
на водопроводната мрежа. 
Това беше един жест към 
всички жители на нашата 
община в труден момент.

Има ли приказният 

град в подножието на 

Балкана проблеми с еко-

логията?

В момента съвместно 
с Регионалната инспекция 
по околната среда и во-
дите разработваме про-
грама за управление на 

отпадъците. Създадени 
са предпоставки и за раз-
делното събиране в цвет-
ни контейнери. От няколко 
години боклукът не е про-
блем на администрацията 
и смея да кажа, че ние сме 
една от най-чистите и 
подредени общини. 

Успях да наложа нов на-
чин на работа на общин-
ската администрация, 
който дава видими резул-
тати – няма струпване 
на отпадъци, забавено 
вдигане на контейнери-
те, нерегламентирани 
замърсявания и прочие. 
Сметоизвозването ста-
ва на Регионалното депо 
на територията на съ-
седната община Карлово. 
Нещо повече - закупихме и 
няколко камиона, с които 
извършваме тази важна 
за околната среда дей-
ност и поддържаме града 
и с. Анево в един приятен 
по отношение на чисто-
тата вид.

Какви са възможност-

ите на администрацията 

да реализира проекти по 

европейските програми? 

Обновихте ли блокове по 

Националната програма 

за енергийна ефектив-

ност на многофамил-

ните жилищни сгради  

(НПЕЕМЖС)?

През последните три 
години сме изпълнили ня-
колко проекта с пари от 
ЕС, а по НПЕЕМЖС обно-
вихме седем блока – пет 
в града и два в с. Анево. 
Няма как да не отбележа, 
че освен изцяло реновира-
не на тези жилищни сгра-
ди по моя идея на големите 
калкани изрисувахме целия 
Вазов род, а в с. Анево - и 
Васил Левски. Двама пло-
вдивски художници изогра-
фисаха огромен портрет 
на народния поет на фа-

Сградата на общината

Кинокомплекс „Александър Вазов”
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рът „Свети Спас“, в който на 7 де-
кември 1858 г. е замонашен Васил 
Левски, и девическият „Въведение 
Богородично“ (датиран от 1665 г.), 
част от 100-те национални турис-

тически обекта.
Сопот е и родното място на 

великия български поет и писател 
Иван Вазов. За патриарха на бъл-
гарската литература, за тради-

циите, за местните хора, за това 
какво прави администрацията за 
своите герои, и за още много други 
теми ни разказа кметът на общи-
ната Деян Дойнов.

садата на първия саниран 
блок в с. Анево. Картина-
та е насочена на север 
към планината и е повече 
от мащабна. Върху 10 - 12 
метра е изобразен Вазов в 
целия му ръст с тефтер в 
ръка, а над него е изписана 
строфа от „Опълченците 
на Шипка“. Сюжетът пре-
създава посещението на 
големия български творец 
в последните години от 
живота му на средновеков-
ната крепост до Сопот – 
Аневското кале.

Работим и по един 
проект за социален асис-
тент, който поддържам 
от първата ми година 
като кмет. В общината 
има доста хора, които се 
нуждаят от помощ, и на 
тях именно обръщаме вни-
мание с осъществяването 
на този проект. 

По подмярка 7.2 на Про-
грамата за развитие на 
селските райони имаме 
заявени три проекта – за 
енергийна ефективност 
на общински сгради, за 
инфраструктура на един 
от кварталите за подмя-
на на уличната настилка, 
както и за облагородяване 
на градската среда в цен-
тралната част на Сопот. 

Създават ли инвес-

тициите в общината 

работа на строителния 

бранш?

Като цяло разчитаме 
на развитието на мест-
ния бизнес в най-различни 
направления и затова из-
градих добре балансирана 
политика с работодатели-
те. Имаме доста общин-
ски обекти, които отда-
ваме под наем, и самите 
фирми подобряват сгради-
те. Ползата е двустранна 
и аз уважавам съпричаст-
ността на бизнеса към ви-
зията на нашия град. 

Добри думи мога да 
кажа и за инвеститорите 
и строителните компании, 
които изграждат къщи за 
гости, малки производ-
ствени цехове и други 
обекти за търговска дей-
ност като заведения за 
хранене и прочие. С общи 
усилия – на гражданите, 
на бизнеса, на местната 
администрация, Сопот 
върви напред, уверен, че 
общинският план е пока-
зал правилната посока, а 
досегашната работа на 
всички затвърждава това.

 
Приоритет ли е раз-

витието на туризма и 

опазването на културно-

историческото наслед-

ство?

Ние създаваме нови 
предпоставки за развитие 

на туризма в неговите 
най-разнообразни форми. 
Вече споменахме един от 
новите символи на Сопот, 
четиридесетметровия 
надпис „Аз съм българче”, 
който впечатлява всич-

ки, посетили или преми-
нали през нашия град, а и 
не само тях. Работим и 
за популяризирането на 
културно-историческо-
то наследство. Съвсем 
скоро ще открием новия 
туристически център, 
който гостите на града 
ще имат възможност да 
посещават и да получа-
ват там информация за 
всички забележителности 

в района. Добре функцио-
нират като елементи на 
опознавателния туризъм 
къщата-музей на Иван Ва-
зов, „Сопотския Еснафъ“ - 
сдружение на сопотските 
майстори и ценители на 

художествените занаяти, 
и Дядо Стояновата воде-
ница, която е описана и в 
романа „Под игото“. Тя се 
намира в близост до пътя, 
който води към начална-
та станция на седалковия 

лифт и е на около 150 м от 
портите на манастира 
„Св. Спас“.

Важен обект е и Анев-
ското кале, което е сред 
най-запазените крепости 
в страната. Останките 
от стените достигат ви-
сочина от 12 до 14 метра. 
В миналото съоръжението 
е ограждало двор от 5 де-
кара. Изградено е по вре-
ме на Второто българско 

царство. Там са и руините 
на 3-те основни квартала 
на средновековния град 
Копсис (днес Сопот). Ще 
направим и осветление за 
през нощта като допъл-
нителна атракция и визия 

на тази най-българска 
история, ще изградим и 
екопътека с Информацио-
нен център. Имам идея да 
построим и исторически 
музей, защото Сопот не е 
само Иван Вазов и негови-
ят род. Имаме още плеяда 
личности, които хората 
трябва да знаят и почи-
тат. 

Искаме да направим 
и една нова експозиция в 
Радиното училище. То е 
построено през 1850 г. и 
е едно от първите деви-
чески училища в България. 
Опожарено е през 1877 г. 
по време на Руско-турска-
та война заедно с църква-
та „Св. св. Петър и Павел“, 
а през 1879 г. е възстано-
вено. Експозицията ще съ-
държа огнестрелни бойни 
и хладни оръжия от Руско-
турската освободителна 
война, които ще наброя-
ват над 500 екземпляра.

Логично следва да Ви 

попитам какво е състоя-

нието на образователна-

та инфраструктура?

Средата, в която се 
обучават децата на об-
щината, е изключително 
благоприятна. На тери-
торията на града и с. Ане-
во има три училища, три 
детски градини и две ясли. 
Аз лично като човек, който 
е започнал обучението си 
тук, изпитвам определен 
респект и уважение към 
тези заведения и към пре-
подавателите в тях. На-
шите деца се възпитават 
в една наистина патрио-
тична обстановка.

Имаме и Професио-
нална гимназия „Ген. Вла-
димир Заимов” - училище, 
обърнато към предизви-
кателствата на XXI век, 
което успява да обособи 
собствено място в ис-
торията на българското 
образование. В това дър-
жавно заведение за първи 
път тази година ще се 
създадат условия за обуче-
ние на кадри за ВМЗ като 
основен работодател в 
нашата община. Там мла-
дите хора ще открият се-
риозните професии, онова, 

което години наред опре-
деля Вазовските машино-
строителни заводи като 
структуроопределящо 
предприятие в икономика-
та на държавата. 

 
Инвестира ли админи-

страцията в свободното 

време на младите хора. 

Изграждат ли се спорт-

ни площадки, фитнес на 

открито и т.н.?

Аз съм от хората, кои-
то обичат спорта, и с удо-
волствие, когато намеря 
свободно време, практику-
вам физически активнос-
ти. На територията на 
общината има много клу-
бове - по футбол, карате, 
лека атлетика, моторни 
спортове, парапланеризъм 
и др., и общината ги под-
държа според възможност-
ите си.

Тук е мястото да спо-
мена нещо много акту-
ално. Бюджетът за тази 
година беше приет с еди-
нодушие от Общинския 
съвет, който е напълно 
реалистичен и реализи-
руем. В него са заложени 
сериозни суми за подкрепа 
на спортния и културния 
календар на общината. 

През юни предстои ре-
публиканско първенство 
по карате-кудо, след това 
- национално състезание 
по ендуро-шампионат. На 
възстановеното от нас 
трасе в източната част 
на града за трета поредна 
година хората ще могат 
да видят и едно атрактив-
но мотосъстезание. 

Предстоят местни 

избори... 

Все още е рано да гово-
ря за предстоящия вот. Аз 
съм избран за настоящия 
си първи мандат от целия 
Сопот и от хората на с. 
Анево да служа и работя 
за тях с всичките си въз-
можности и затова първо 
искам да завърша набеля-
заното в управленската 
си програма. Все пак като 
млад човек с успешни че-
тири години зад гърба си 
би било логично да направя 
и следващата крачка. За-
щото с моя екип се спра-
вихме с тежкото финан-
сово наследство, което 
заварихме, и успоредно с 
това напредъкът за ця-
лата община е видим - и в 
инфраструктура, в благоу-
стройство, в цялостната 
визия на двете населени 
места, в грижа за соци-
ално слабите, в опазване-
то и популяризирането на 
културно-историческото 
наследство. Всичко това 
моите съграждани виждат 
и накрая те ще решат.

Снимки авторът

Къщата-музей на Иван Вазов

Една от многобройните чешми

Църквата „Св. Архангел Михаил“

Санираните блокове в с. Анево
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Росица Георгиева

Приключи разработва-
нето на третата стъпка 
от Дългосрочната визия 
за развитието на София 
и крайградските райони 
до 2050 г. Експертен екип 
е извършил 18 проучвания, 
обхващащи различни на-
правления. Изследванията 
са част от набавянето 
на актуална информация 
за състоянието на града. 
По време на обследване-
то на „Градска среда” са 
разработени тематич-
ни карти, които дават 
възможност за анализ на 
различни характеристики, 
като застрояване спрямо 
квартала, гъстота на на-
селението, концентрация 
на определени типове жи-
лищни сгради, източници 
на отопление и др. На ба-
зата на получените резул-
тати предстои да бъдат 
формулирани препоръки при 
планирането в София. 

В няколко броя на в. „Стро-

ител” ще Ви представим 

резултатите от проведе-

ните 18 проучвания 

и направените изводи, 
като първо ще се спрем на 
състоянието на градската 
среда и пешеходната свър-
заност на отделните ти-
пове обекти. Важна част 
от изследването по тема-
та разглежда концентра-
цията на жилищни сгради и 

това какви типове здания 
има в София, а също и как 
са разпределени те в раз-
личните пространства. 
Според получените данни 
жилищата в части от най-
многолюдните комплекси, 
като „Люлин“, „Надежда“ 
и „Дружба“, имат по-мал-
ка разгъната застроена 
площ (РЗП) в сравнение 
с други, като „Гоце Дел-
чев“, „Слатина“, „Редута“ 
и „Манастирски ливади“. 
Най-висока концентрация 
на жители има в компле-
ксите „Люлин“, „Младост“, 
„Надежда“, „Дружба“, „Овча 
купел“, „Студентски град“, 
„Слатина“ и кварталите в 
район „Подуяне“. Предпола-
га се, че в „Манастирски 
ливади” и „Витоша” напри-
мер има голям брой нео-
битаеми жилища, което 
е знак, че южните части 
на града имат капацитет 
да привлекат още повече 
хора. Териториите на юго-
запад от центъра, заклю-
чени между булевардите 
„Цар Борис III“, „България“, 
„Околовръстно шосе“, и 
в непосредствената им 
близост имат също висо-
ки стойности на гъстота 
на населението. Предвид 
актуалното продължава-
що жилищно строител-
ство в това направление 
и недотам ефективно 
запълнената РЗП, главно 
в „Манастирски ливади“, 
тези територии трябва 
да бъдат третирани със 
завишено внимание в бъ-

дещото развитие на гра-
да, включително тяхното 
социално обслужване и 
транспортно-комуника-
ционни връзки. По отноше-
ние на местообитанията 
се отчита, че общо 13 вида 
панелни конструкции са из-
градени на територията 
на столицата, най-попу-
лярните от тях са едро-
панелни от тип БС 69 СФ/
УД/ и „Земляне“ 2-64 /2-68/. 
Последните две съставят 
почти изцяло блоковете 
в три от най-големите 
комплекси - „Люлин“, „Овча 
купел“ и „Младост“, които 
предоставят дом на общо 
379 700 жители. Следова-
телно тези типове едропа-
нелно жилищно строител-
ство заслужават завишено 
внимание в анализите на 
жилищната среда и в оп-
ределянето на политики-
те за бъдещето на София. 
В рамките на проучването 
на градската среда в сто-
лицата е направен 

анализ на пространстве-

ната концентрация на 

населението 

по възрастова струк-
тура. С много малки изклю-
чения при хората на 65+ 
години се отчита концен-
трация в центъра и около 
него. От друга страна, 
най-много деца (0-14 г.) са 
в „Орландовци“, „Филипов-
ци“, „Факултета“ и „Христо 
Ботев“. Това е така пора-
ди доминиращата попула-
ция на ромско малцинство. 
„Манастирски ливади“, 
„Драгалевци“ и терито-
риите по протежението 
на бул. „Симеоновско шосе“ 
също отчитат сравнител-
но по-високи стойности на 
броя на децата от остана-
лите квартали в града. По 
отношение на население-
то в трудоспособна въз-
раст между 15 - 64 години 
може да се забележи тен-
денция на обособяването 
му в периферията на Со-
фия - в най-големите ком-
плекси „Люлин“, „Младост“, 
„Надежда“, „Дружба“, „Овча 
купел“ и „Студентски град“. 
Проучено е и разпределе-
нието на населението спо-
ред образователен ценз. 
Териториите с най-висока 
концентрация на жители 
без никакво или само с на-
чално образование отново 
са „Орландовци“, „Фили-
повци“ и „Факултета“. От 
друга страна, тенденци-
ята е хората с висше об-

разование (повече от 50%) 
да избират квартали за 
живеене на юг и югоизток 
от центъра. Прави впечат-
ление, че ориентацията 
юг-югоизток се запазва и 
когато става дума за по-
отдалечените райони на 
София, като „Манастирски 
ливади“, „Бояна“ и „Драгале-
вци“, които са с най-високи 
показатели в това отно-
шение, както и комплекси-
те „Младост“ и „Дружба“. 
В най-общ план може да се 
констатира, че повечето 
от тези територии се 
приемат за атрактивни 
в контекста на жилищния 
пазар на София и са разпо-
ложени до емблематични 
паркове (Южен, Борисова-
та градина или в полите на 

Витоша). 
По време на проучва-

нето е разгледано и прос-
транственото разположе-
ние на 

административните и 

бизнес сгради. 

Тук се обособяват ня-
колко ясно очертани ос-
новни тенденции. Концен-
трацията на тези видове 
здания е изразена в цен-

търа, Бизнес парк „Мла-
дост“, протежението на 
бул. „Цариградско шосе“ 
и югозападната част от 
бул. „Околовръстно шосе“. 
Струпването на сградите 
е в посока юг и югоизток 
за сметка на западните, 
северозападните и север-
ните територии на града. 
От друга страна, търгов-
ските сгради изглеждат 

по-равномерно разпределе-
ни в София. Свързаните с 
културата пък са предим-
но събрани в центъра с 
единични изключения като 
„Младост 4“. Относно 
зданията за социално об-
служване (вкл. за социални 
грижи, здравни и детски за-
ведения и такива за обра-
зование) може да се отбе-
лежи, че те са сравнително 
равномерно разположени в 
целия град. Разглеждайки 
локацията на сградите за 
производство, логистика 
и инфраструктура, може 
да се отчете, че тяхната 
концентрация е предимно в 
периферията на града. Все 
пак е важно да се отбеле-
жи, че при изчисленията на 
процентната РЗП на тези 

типологии, много от тях 
са в северните, североза-
падните и западните те-
ритории на града. 

Експертите, подгот-
вили доклада за градската 
среда в столицата, раз-
глеждат и пешеходната 
обвързаност между зда-
нията с различни функции 
- за образование, болнични 
заведения и местополо-
жението на спирките за 
масов градски транспорт. 

Главната цел е да се по-
стави основа на разви-
тието на управлението на 
пешеходната инфраструк-
тура. Анализите ще слу-
жат за формулирането на 
конкретни изводи и препо-
ръки в следващите стъпки 
от изготвянето на Визия 
за София. Като резултат 
от събраните данни става 
ясно, че голям процент от 
живущите в кварталите 
на столицата имат пеше-
ходен достъп до детски за-
ведения, училища и спирки 
на градския транспорт на 
по-малко от 400 м от дома 
си. В рамките на същия пе-
риметър 67,9% имат дет-
ска градина, 49,7% – учи-
лище, и 89,4% – спирка. За 
запазване и подобряване на 
тези резултати е необхо-
димо осигуряването на пе-
шеходна инфраструктура в 
кварталите със засилено 
жилищно строителство. 
На база данните от по-
следното преброяване на 
Националния статистиче-
ски институт от 2011 г. 
става ясно, че от всички 
1 127 756 жители на София 
765 822, или 67,9%, живеят 
на 400 м от детска гради-
на, а още 318 141, или 28,2% 
– на 800 м. Статистиката 
и пространственото раз-
пределение на обектите 
спрямо местоживеенето 
на хората показва, че 96% 
от тях обитават жилища, 
разположени на 12-минут-
на разходка до най-близ-
кото детско заведение. 
На не по-далеч от 1200 м 
до обект от същия тип 
живеят 31 469, или 2,8%, 
и едва 12 324, или 1,1%, са 
по-далеч от 1200 м. По от-
ношение на пешеходната Парковете в столицата са сравнително равномерно разпределени на територията на града
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достъпност до училища 
560 445 души, или 49,7%, 
пребивават на 400 м, а 
други 483 367, или 42,9% – 
на 800 м, от училище. На 
по-малко от 1200 м живеят 
още 72 635 (6,4%) и едва 
11 309 (1%) са на пешеход-
но разстояние, по-дълго от 
1200 м. С оглед на факта, 
че родителите ползват 
автомобилите си, за да 
возят децата до училища-
та през първите учебни 
години, е необходимо да 
продължи детайлното про-
учване на придвижванията 
и подобряване на достъпа 
до образователните ин-
ституции, за да се избегне 
генерирането на допълни-
телно количество трафик 
в пиковите часове на деня. 

Началните и основни учеб-

ни заведения са общо 79 

в рамките на град Со-
фия, като от тях 3 са на-
чални и 76 – основни. Те са 
концентрирани главно в 
центъра и прилежащите 
квартали. В отделни части 
от жилищни райони, като 
„Люлин”, „Младост”, „Овча 
купел”, както и в „Западен 
парк” и „Гео Милев” начални-
те и основните училища са 
на пешеходно разстояние 
от над 1200 м. Въпреки ни-
ския процент на граждани, 
които отстоят от учебно 
заведение на разстояние, 
по-дълго от 1200 м, е не-
обходимо да се продължи с 
активната политика за по-
добряване на пешеходната 
достъпност до тях. Така на 
практика „Кръстова вада“, 
„Бояна“ и други по-малки 
квартали, разположени в 
тази част на града, са об-
служвани единствено от 
частни детски заведения. 
Прави впечатление, че те 
са концентрирани основно 
в южните комплекси и но-
воизграждащите се такива 
– „Манастирски ливади – Из-
ток и Запад“, „Малинова до-
лина“, „Кръстова вада“, „Ви-
тоша“, централни зони от 
града и някои от панелни-
те квартали. В допълнение 
частните услуги са основно 
в зони, в които има голямо 
търсене и съответно цени-
те на имотите са по-високи 
от средните за столицата, 
което с оглед концентраци-
ята на живущи може да бъде 
отправна точка за изграж-
дане на нови детски заве-
дения в споменатите жи-
лищни единици. Това обаче 
трябва да става внимател-
но, с направа на детайлен 
анализ на демографията на 
кварталите, тъй като може 
да е необосновано да се 
влагат средства, ако няма 
достатъчно ползватели, 
което важи най-вече за по-
периферно разположените  
райони. 

Според изследователи-
те 

София е доста добре об-

служен пространствено с 

детски заведения 

и ако съществуват ня-
какви по-съществени про-
блеми с тази система, то 
те са породени от други 
специфики, като недостиг 
на свободни места, ниско 
качество на предлаганата 
услуга, генериране на заси-
лен автомобилен трафик, 
високи цени и др. 

При училищата ситуа-
цията е малко по-различна. 
Това може да бъде обяснено 
с факта, че след определе-
на възраст учениците за-
почват да се придвижват 
самостоятелно до тях. На-
чалните и основни учебни 
заведения са концентрира-
ни главно в централната 
градска част и прилежащи-
те й квартали. Останали-
те училища са разположени 
разпръснато в структура-
та на града, но е важно да 
се отбележи, че в части 
от големи райони, като 
„Люлин“, „Младост“, „Овча 
купел“, както и жилищните 
комплекси „Западен парк“ и 
„Гео Милев“ няма начални и 
основни училища или те са 
на пешеходно разстояние 
повече от 1200 м. С оглед 
на големия брой хора, оби-
таващи тези територии, и 
факта, че за изминаване на 
подобно отстояние с дете 
са нужни над 20 минути, 
се предполага, че подобна 
пространствена конфигу-
рация генерира сериозно 
количество трафик - ос-

новно автомобилен, в опре-
делени часове от деня. Пра-
ви впечатление, че доста 
от периферните квартали 
- „Горубляне“, „Абдовица“, 
„Димитър Миленков“, „Бен-
ковски“, „Илиянци“, „Фили-
повци“, „Суходол“, части 
от вилните зони, разполо-
жени в подвитошките те-

ритории, и южните райони 
- „Кръстова вада“, „Вито-
ша“ и „Манастирски лива-
ди – Изток“, нямат обекти 
на средното образование 
на пешеходно отстояние, 
по-малко от 1200 м. С ог-
лед спецификата на този 
вид услуга, а именно, че 
тя се използва от младе-
жи между 14 и 18 години, 
е належащо да се осигури 
удобен и редовен градски 
транспорт до описаните 
жилищни територии. Не-
обходимо е той да е макси-
мално съобразен с графика 
на учениците, за да бъде 
осигурено удобно извозва-
не от и до образовател-
ните заведения. Спирките 
на градския транспорт са 
сред обектите, които при-
вличат най-засилен пеше-

ходен трафик от и до тях. 
Изследването анализира 
пространственото раз-
пределение на спирки спря-
мо демографското покри-
тие в определени райони. 
Без временните и закрити-
те общият им брой в Со-
фия е 1893 според данните, 
предоставени от Центъра 

за градска мобилност с ак-
туалност към 25.10.2018 г. 
От анализа става ясно, 
че 1 008 131 (89,4%) души 
живеят до 400 м от спир-
ка, а още 115 938 (10,3%) 
обитават сгради на 800 м 
от такава. Това значи, че 
общо 99,7% от жителите 
имат спирка на градски 
транспорт не по-далеч от 
12 минути пеша от дома 
си. Освен пешеходната 
достъпност има и други 
фактори, които оказват 
влияние за ползването на 
транспорта, като често-
тата на преминаване, ско-
ростта на придвижване, 
състоянието на превоз-
ните средства, връзките 
между отделните линии, 
видовете превозни сред-
ства и др. За районите 

с висока концентрация 
на население, като „Мла-
дост“, „Люлин“, „Надежда“, 
„Красно село“ и „Дружба“, 
е видно, че освен перифер-
но те са добре обслужени 
откъм брой спирки и линии 
и вътрешноквартално. По-
ради тенденцията за прос-
транствено развитие през 
последните години в от-
делни части от „Триадица“, 
„Лозенец“ и „Студентски“, 
съществува необходимост 
от подобряване на транс-
портното им обслужване. 
Анализът показва, че 

повечето метростанции 

имат удобна връзка с други 

видове градски транспорт, 

през които преминават 
голям брой линии – „Лъвов 
мост“, „Стадион Васил Лев-
ски“, „Сердика“, „Младост I“, 
„Витоша“, „Опълченска“ и 
др. За някои метростан-
ции, като „Жолио Кюри“, 
„Ломско шосе“ и „Джеймс 
Баучер“, има по няколко 
спирки, обслужвани от 1 
или 2 линии, на по-малко 
от 400 м разстояние. „Му-
сагеница“ и „Младост 3“ 
имат най-близки спирки 
на наземен транспорт 
извън 6-минутния периме-
тър (400 м), но са на под 
800 м от тях. Това трябва 
да бъде синхронизирано и с 
още един важен фактор, а 
именно - качеството на пе-
шеходните маршрути меж-
ду спирките на публичния 
транспорт и училищата. 

При проучване на достъ-

пността на парковете  

в столицата 

става ясно, че те са 
сравнително равномерно 
разпределени на терито-
рията на града. В някои от 
панелните жилищни ком-
плекси липсват такива, но 
при тях фокусът може да 
се насочи към локалните 
градини и пространства-
та между сградите. В жк 
„Люлин“ и жк „Младост“ 
обособяването на нови 
входове, съответно към 
Западен парк и „Върто-
по“, е достатъчно начало 
за осигуряване на достъп 
до зелени площи, преди да 
се мисли за създаване на 
нови. Направено е проуч-
ване на достъпността до 
същите паркове през тех-
ните формални и нефор-
мални входове. От това 
става ясно, че достъпът 
до Западен парк откъм 
„Люлин“ е единствено през 
неформални входове и за-
труднени условия, което 
предполага изследване на 
възможностите за създа-
ване на формален вход и 
„отваряне“ на парка към 
района. С оглед, че „Люлин“ 
е един от най-големите 
квартали по население 
в столицата, в момен-
та той е изолиран откъм 
достъп до прилежащия 
му градски парк. Чисто 
пространствено „Върто-
по“ е от важно значение 
за районите „Младост“ и 
„Витоша“. След направе-
ния анализ за достъпност 
става ясно, че достига-
нето до него е само през 
неформални входове. Ако 
бъде отчетен и големият 
брой жители, обитаващи 
прилежащите квартали, 
е логично да се продължи 
работата в посока за не-
говото облагородяване. В 
този ред на мисли може 
да бъде взета предвид и 
северната му част, която 
би обслужила и свързала 
пешеходно „Мусагеница“ 
и „Дървеница“ от запад с 
„Младост 1“ от изток. Хо-
рата, които имат пешехо-
ден достъп до парковете 
Западен и „Въртопо“ през 
неформални входове, са 
74 958, което е още един 
аргумент за предприема-
не на описаните по-горе 
действия.

Снимки в. „Строител“

По време на проучването е разгледано пространственото разположение на административните и бизнес сгради

Началните и основни учебни заведения са концентрирани главно в центъра и прилежащите квартали
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Министерството на 
регионалното развитие 
и благоустройството 
(МРРБ) ще изработи нови 
правила за управление на 
етажната собственост, 
съобщиха от пресцентъра 
на ведомството. Целта е 
те да доведат до по-ка-
чествена поддръжка на 
сградния фонд и въвеждане 
на механизми на контрол 
за лицата, предоставящи 
услугите на професионал-
но управление на етажна-
та собственост. Предло-
женията ще са част от 
измененията и допълнени-
ята в Закона за управление 
на етажната собстве-
ност (ЗУЕС), по които 
МРРБ стартира общест-
вен дебат. От минис-
терството посочват, че 
в срок до 15 април 2019 г. 
на електронната поща 
zues2019@mrrb.government.
bg могат да бъдат подава-
ни идеи, експертни мнения 
и коментари за промени в 
разпоредбите на ЗУЕС. Те 
ще бъдат разгледани и об-

съдени при подготовката 
на промените в закона. 

„С предложенията се 
цели да бъдат направени 
изменения и допълнения 
на отделни разпоредби в 
ЗУЕС с цел постигането 
на по-голяма прецизност 

както по отношение на 
правомощията и задъл-
женията на етажната 
собственост, така и от-
носно осъществяването 
на контрол при изпълне-
нието на тези задълже-
ния. Промените ще са в 

посока прецизиране на 
правата на общото съ-
брание на етажната соб-
ственост и задължения-
та на собствениците на 
самостоятелни обекти и 
ползвателите в сградите 
в режим на етажна соб-

ственост“, поясняват от 
МРРБ.

Предвижда се да бъдат 
преразгледани и правила-
та за формиране на дължи-
мите суми за поддържане 
и управление на общите 
части в етажната соб-

ственост за справедли-
вото им разпределение. 
От ведомството посоч-
ват още, че е необходи-
мо да се засили ролята 
на публичните власти в 
прилагането на ЗУЕС чрез 
увеличаване правата и за-
дълженията на местните 
власти в контрола по при-
лагането на закона, което 
ще помогне за по-доброто 
управление на сградите 
в режим на етажна соб-
ственост. Идеята е да 
се въведе и регулиране на 
отношенията при упра-
влението на етажната 
собственост от разли-
чен характер – сгради със 
смесено предназначение 
(жилища, офиси, търгов-
ски площи), комплекси от 
затворен тип, ваканцион-
ни комплекси.

В секция „Жилищна по-
литика“, подсекция  „Ет-
ажна собственост“, на 
сайта на МРРБ са при-
ложени получените вече 
предложения от Национал-
но сдружение Недвижими 
имоти, Българската фаси-
лити мениджмънт асоциа-
ция и Фондация „Асансьор-
на безопасност“.

Стопаните на площад-
ки за игра ще изготвят 
и актуализират списък с 
поддържаните и контро-
лираните от тях съоръ-
жения. В плановете си за 
контрол и поддържане на 
площадките за игра те 
ще определят мерките, 
средствата, сроковете и 
отговорниците за поддър-
жането на площадките 
съобразно нормативните 
изисквания. Това предвиж-
дат промени в Наредба №1 
от 2009 г. за условията и 
реда за устройството и 
безопасността на пло-

щадките за игра, които 
Министерството на реги-
оналното развитие и бла-
гоустройството (МРРБ) 
предлага. От ведомство-
то посочват, че целта е 
да се повиши контролът 
на тези съоръжения. Про-
мените са публикувани за 
обществено обсъждане 
на Портала за общест-
вени консултации http://
www.strategy.bg и в сайта 
на МРРБ.

„Площадките за игра, 
които не са приведени в 
съответствие с изисква-
нията на наредбата до 

края на миналата година, 
ще трябва да бъдат вклю-
чени от стопаните в пла-
новете за контрол и под-
държане с необходимите 
за това мерки, финансови 
средства и срокове за из-
пълнение“, уточняват от 
ведомството.

Новост в проекта е 
контролът върху съставе-
ните от стопаните плано-
ве за поддръжка и тяхното 
изпълнение. Общинските 
съвети ще са отговорни за 
спазването им по отноше-
ние на площадките, чиито 
стопани са местните вла-

сти. За публично достъп-
ни обекти за игра, стопа-
нисвани от физически или 
юридически лица, контро-
лът ще се упражнява от 
Комисията за защита на 
потребителите по реда 
на Закона за защита на по-
требителите. Стопаните 
за своя сметка ще трябва 
да премахнат площадките, 
които не са в списъка и в 
плана за контрол и поддър-
жане, и ще бъдат отговор-
ни за обезопасяването им 
и недопускането на лица 
до тях.

От  1 до 5 месеца се 

Инж. Валентин Йовев, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството:

„Със заповед на ми-
нистъра на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството е създадена меж-
дуведомствена работна 
група с участието на 
представители на МРРБ, 
ДНСК, Камарата на ар-
хитектите в България, 
Камарата на инженерите 
в инвестиционното про-

ектиране, Камарата на 
строителите в България и 
Националното сдружение 
на общините в Република 
България, чиято задача е 
да се разработи цялост-
на концепция за ново за-
конодателство в облас-
тта на проектирането и 
строителството.“ Това 
каза зам.-министърът на 

регионалното развитие и 
благоустройството инж. 
Валентин Йовев по време 
на кръгла маса на тема 
„Проблеми в устройстве-
ното планиране, инвести-
ционното проектиране и 
строителството“, която 
се проведе в рамките на 
международното изложе-
ние „Архитектурно-стро-
ителна седмица“.     

Зам.-министър Йовев 
подчерта, че новото за-
конодателство цели да се 
постигнат необходимите 
нормативни промени и 
прилагането на добрите 
европейски практики, за 
да се стимулират инвес-
тиционните процеси в 
страната и да се улесни 
бизнесът при тяхното из-
пълнение.

На интернет страницата на Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) 
в раздел „Регионално развитие“ са публикувани Ме-
тодическите указания за разработване и прилагане 
на Общински планове за развитие (ОПР) и Интегри-
рани планове за градско възстановяване и развитие  
(ИПГВР) за периода 2021 – 2027 г.

От МРРБ посочват, че в ОПР ще се определят 
приоритетни зони за въздействие, където  ще се из-
пълняват мерките от програмата за реализация на 
плана. Това  са зони с по-голям потенциал за развитие, 
които ще позволят постигане на по-добър ефект от 
инвестициите предвид ограничения ресурс на общи-
ните. Подготовката на плановете за следващия про-
грамен период трябва да започне през настоящата 
година, тъй като през 2020 г. изтича прилагането на 
сега действащите.

ОПР ще се разработват от всички общини, дока-
то интегрираните планове за градско възстановява-
не и развитие ще се изискват единствено за общини-
те на градовете от 1-во, 2-ро и 3-то йерархично ниво 
съгласно Националната концепция за пространствено 
развитие 2013 – 2025 и ще бъдат част от ОПР. Във 
връзка с това и Методическите указания включват 
общи изисквания, приложими и за двата вида планове, 
и са базирани на действащия към момента Закон за 
регионалното развитие.

удължава времето за из-
вършване на периодичния 
контрол на състоянието на 
площадката от стопанина 
в зависимост от интензив-
ността на посещението 
й. Определени са по-сери-
озни контролни дейности 
с проверки на функциони-
рането и стабилността 
на площадката, състоя-
нието на настилките и 
оценка на безопасността 
й. Промените предвиждат 
и органът за контрол да 
уведоми производителя 
или доставчика, например 
на съоръжение за игра, ако 
при годишния контрол ус-
танови несъответствие 
с изискванията в техниче-

ската документация.
При изграждането и въ-

веждането в експлоатация 
на площадките за игра ще 
се изисква проверка за съ-
ответствие на съоръжени-
ята, настилките и елемен-
тите на обзавеждането с 
техническата документа-
ция на производителите 
им. В констативния акт за 
изпълнена площадка за игра 
ще бъдат включвани специ-
фични данни, като описание 
на монтираните съоръже-
ния, параметри на настил-
ките и съответствието 
им с инвестиционния про-
ект и предоставените за 
тях сертификати или до-
кументи.

Снимки в. „Строител“

КСБ участва с щанд на международното изложение 

„Архитектурно-строителна седмица“. Посетителите имаха 

възможност да се запознаят с дейността на организацията
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BG20102

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

BG.121357Q/U

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

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

®

С оглед времето, необходимо за подготовка на материалите, 
очакваме потвърждение до 25 март 2019 г. 
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Георги Сотиров

Доц. Тодоров, във 

факултет „Пожарна 

безопасност и защита 

на населението“ (ПБЗН) 

при Академията на МВР 

обучавате студенти по 

професионалното на-

правление 5.7. „Архитек-

тура, строителство и 

геодезия“. Те изучават 

всички предмети, които 

и бъдещите инженери 

усвояват във висшите 

строителни училища. 

Какво е различното при 

Вас?

Към настоящия мо-
мент в ПБЗН се провеж-
да обучение в peдoв-
н a  и  з a д o ч н a  ф op м a 
п о  c п e ц и a л н o c т и т е 
„Пoжapнa и  aвapийнa 
бeзoпacнocт“ и „Kpи-
зиceн мeниджмънт“. Фа-
култетът е носител на 
дългогодишна традиция 
в подготовката на инже-
нерни кадри за нуждите 
на пожарната и аварий-
ната безопасност в Бъл-
гария. През цялото време 
на своето съществуване 
ПБЗН е следвал стремежа 
да отговаря на необходи-
мите изисквания за обу-
чение. 

В тази връзка в учеб-
ните планове на специал-
ностите във факултета 
се изучават всички фун-
даментални и общоинже-
нерни предмети, нужни 
за получаване на образо-
вателно-квалификацион-
ни степени в областта 
„Технически науки“. До-
пълнително поради спе-
цификата на дейност 
на бъдещите кадри спе-
циалностите в ПБЗН са 
акредитирани в профе-
сионалното направление 
5.7. „Архитектура, стро-
ителство и геодезия“. На 
база на това при нас има 
и съответствие с обуче-
нието по дисциплините, 
които изучават бъдещи-
те инженери във висши-
те строителни училища 
у нас. Сходството се 
аргументира и с това, че 
болшинството от фун-
даменталните и общо-
инженерните дисциплини 
се преподават от утвър-
дени хабилитирани лица 
– доценти и професори 
от строителните вузо-
ве. Нека Ви припомня, че 
преди няколко години Ака-
демията на Министер-
ството на вътрешните 
работи настигна по рей-
тинг Университета по 
архитектура, строител-
ство и геодезия (УАСГ) 
в направлението „Архи-
тектура, строителство 
и геодезия“.

Безспорно специфи-
ката на дейността на 

нашите възпитаници 
налага и някои различия. 
Например предметът 
„Химия“ във факултета 
е профилиран и допълни-
телно развит от гледна 
точка на изследване на 
горенето в качеството 
му на химичен процес. 
Съответно се изучават 
явленията на възникване, 
развитие и прекратява-
не на горенето. Стро-
ителните конструкции 
при нас се разглеждат 
най-вече по отношение 
на натоварванията им 
при пожар. Това от своя 
страна е свързано с пове-
дението и състоянието 
на строителните мате-
риали при пожар. В реди-
ца от общоинженерните 
дисциплини решаваните 
задачи и даваните приме-
ри са именно в условията 
на пожарно въздействие.

Тематиката започва 

да се застъпва и в ня-

кои от другите вузове. 

Например ВСУ „Любен 

Каравелов“  въвежда 

„Строителна пожарна и 

аварийна безопасност“, 

във ВСУ „Черноризец 

Х р абър“  с е  и з у ч ав а 

ПБЗН, а в УАСГ - „Инже-

нерно осигуряване на 

защита от бедствия и 

аварии“. 

Правилото на акаде-
мичната автономност 
позволява на висшите 
училища да създават 
нови специалности и да 
организират обучението 
по тях. Безспорно в ус-
ловията на конкуренция 
и на нарастваща необ-
ходимост от инженери в 
областта на защита на 
населението от пожари, 
аварии, бедствия и дру-
ги кризисни ситуации се 
въвеждат сходни специ-
алности на тези в нашия 
факултет и в други вузо-
ве.

Затова ние се стре-
мим постоянно да пови-
шаваме качеството на 
обучението, следвайки 

най-добрите европейски 
и световни практики в 
областта, както и при-
държайки се към най-съ-
временните методи и 
форми на преподаване, 
като наблягаме най-вече 
на практическото усво-
яване на знанията чрез 
изпълнение на задачи в 
условия, близки до реал-
ните.

Какъв е приемът на 

нови студенти?

В условията на де-
мографски дефицит към 
настоящия момент фа-
култетът не търпи кри-
за по отношение на броя 
на студентите. Това се 
удостоверява и офици-
ално от проверките на 
Националната агенция 
за оценяване и акредита-
ция. Те показват, че има 
нулева безработица сред 
завършилите факултет 
ПБЗН в Академията на 
МВР, максимално прило-
жение на придобитото 
висше образование, как-
то и добра реализация и 
вpъзкa c пазара на труда. 

За последните 3 го-
дини съотношението на 
брой кандидат-студенти 
за 1 място е 1:5/1:6, кое-
то свидетелства за зна-
чителна осведоменост, 
активност и конкурент-
ност от страна на мла-
дите хора, които искат 
да учат при нас.

Доц. Тодоров, има-

те 35-годишна карие-

ра в сферата на ПБЗН, 

както и над 100 научни 

публикации, участвате 

в различни съвети, вкл. 

и като представител 

на България в Европей-

ската асоциация на по-

жарните колежи. Как 

се насочихте към тази 

специалност?

Моята любов към про-
фесията се зароди още 
от детството ми. Ба-
щината ми къща беше 
разположена в близост 
до пожарната служба в 

Чирпан и имах възмож-
ността да наблюдавам 
ежедневието на огнебор-
ците. Това създаде инте-
рес у мен. Впоследствие 
развитието ми премина 
през факултет „Пожарна 
безопасност и защита 
на населението”. Там бях 
привлечен от изследва-
нето на процесите, свър-
зани с поведението на 
строителните конструк-
ции при пожар. 

Цитираният от Вас 
брой научни публикации 
не са ми били самоцел. Те 
по-скоро са есенцията и 
резултатите от дългого-
дишни проучвания. Допъл-
нително считам за свой 
дълг да помагам на разви-
ващите се млади учени в 
областта на пожарната 
и аварийната безопас-
ност, поради което имам 
и богат опит с ръковод-
ството на докторанти. 
Натрупаната експерти-
за в тази област налага 
сама по себе си привли-
чането ми в различни на-
учни съвети, колективни 
органи, комисии, работни 
групи и други. Като добър 
пример мога да дам учас-
тието ми в Съвета на 
учените към министъра 
на околната среда и води-
те, който работи пълно-
ценно повече от година. 
Той заседава по актуал-
ни теми от национално 
и регионално значение, 
свързани с опазването на 
околната среда, и предла-
га становища.

Накрая да си пред-

ставим, че Ваши възпи-

таници и инженери от 

висшите строителни 

училища се срещнат на 

един обект. Дали ще си 

говорят на разбираем 

професионален език?

Практиката показва, 
че нашите кадри се впис-
ват напълно сред екс-
пертите, участващи в 
инвестиционния процес. 
В отговор бих добавил, 
че специалистите, пре-
минали обучение в нашия 
факултет, са неизменен 
елемент в контролната 
и разрешителната дей-
ност, във всичките ета-
пи на инвестиционния 
процес – проектирането, 
строителството и екс-
плоатацията на стро-
ежите. 

Освен това органи-
те, отговарящи за по-
жарната безопасност и 
защита на населението, 
участват постоянно в 
районните експертни съ-
вети по устройство на 
територията и работа-
та на държавните прие-
мателни комисии. Често 
те са привличани и за 
вещи лица по специфични 
въпроси, изискващи екс-
пертно заключение.

Като цяло кадрите 
ни показват потенциал 
за развитие във всички 
сфери на обществения 
живот. Редица от възпи-
таниците ни са участва-
ли или са в управлението 
на държавни структури, 
в частната сфера и не на 
последно място - в поли-
тическия живот. Всичко 
това говори за систем-
ността, последовател-
ността и традициите в 
нашия факултет, който 
нерядко и с основание е 
наричан „Ковачница на 
кадри“.

Комисар доц. д-р Иван Тодоров е декан на фа-

култет „Пожарна безопасност и защита на насе-

лението” в Академията на МВР. Той е роден през 

1960 г. в Чирпан, където завършва средното си об-

разование. По-късно следва в Академията на МВР 

и се дипломира по специалност „Противопожарна 

техника и безопасност“. През 1991 г. защитава 

докторска дисертация в Техническия университет 

– София. Доцент е по научна специалност „Техника 

на безопасността на труда и противопожарната 

техника“.

През периода 1998 - 2012 г. е ръководител на 

катедра „Противопожарна тактика и аварийно-

спасителна дейност“ във факултет ПАБ на Акаде-

мията на МВР, след което е бил зам.-декан, а сега и 

декан на факултет ПБЗН. Има над 100 научни пуб-

ликации у нас и чужбина.

Комисар доц. д-р  Иван Тодоров, декан на факултет 
„Пожарна безопасност и защита на населението” в Академията на МВР:

Статистиката показва, че има нулева безработица сред завършилите факултет ПБЗН

Снимка Румен Добрев
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Проф. д-р инж. 
Божидар Янев 

Виадуктът е мост с 
52 отвора. Извисява се 
до 25 м над квартала Лонг 
Айлънд Сити и най-дъл-
гият му отвор, около 50 м, 
минава над Холандския 
канал (Dutch Kills). Дъл-
жи името си на тунела 
Мидтаун, който свързва 
Куийнс с центъра на Ман-
хатън на запад. На изток 
бележи началото на Лонг 
Айлънд Експрес (ЛАЕ). 
Защо точно този мост е 
„виадукт”, а не например 
Гауанъс или някой от дру-
гите подобни, е една от 
непроницаемите градски 
мистерии. Стоманената 
му конструкция е изграде-
на през Втората светов-
на война. Поради военните 
икономии на материал се 
предвижда своеобразно 
напрягане на краищата на 
основните греди. То поз-
волява намалени сечения 
в центъра на отворите. 
Така се увеличава и сво-
бодният отвор под моста 
за евентуални плавателни 
съдове със защитна цел. 
Каналът не е плавателен, 
поради което икономията 
е също символична. 

Конструкцията оче-
видно не се съобразяваше 
с проекта. На една ръка 
разстояние беше ясно, 
че някои от обтегачите 
в краищата на гредите, 
вместо да носят проек-
тирания опън от около 
25 т, висяха свободно и 
подрънкваха при вятър 
като камбани. Други бяха 
натиснати до изкълчване. 
Мъдрите проектанти оче-
видно не се бяха доверили 
на своя план „А” и като 
план „Б” „икономичните” 
централни сечения все пак 
работеха самостоятелно.

Проф. инж. Гео Стефа-
нов от софийския Минно-
геоложки университет и 
Инженерно-строителния 
институт казваше, че 
когато една конструкция 
падне, рано или късно се 
разбира защо, но никога не 
е ясно със сигурност защо 

някоя от тях не пада. Ми-
налите катастрофи раз-
криват поучителни уроци, 
но успехите крият свои-
те. В тях са интегрирани 
неизброими щастливи съв-
падения. Мъдростта успя-
ва, защото използва и зна-
нието, и невежеството. 

Инспекциите на мо-
стове ни учат да търсим 
критичните съвпадения 
зад всички успехи и прова-

ли. Затова не формулирам 
по-радикални професио-
нални мнения, ако нямам 
поне две причини. Намерих 
ги на КМТВ, за да препо-
ръчам ограничение на тра-
фика по моста и под него, 
както и ускоряване на вече 
планираната реконструк-
ция. Изпълнението на пър-
вата препоръка затор-
мози движението в този 
ключов район, а втората 

блокира 100 милиона дола-
ра от щатския бюджет за 
спешно капитално строи-
телство. Приеха се. 

Първата причина за 
моето недоверие към кон-
струкцията бяха „безра-
ботните” обтегачи, кои-
то, вместо да помагат 
на основните греди, ги 
претоварваха по закона 
на Мърфи, който гласи, че 
всичко, което може, ще се 
обърка. Той следва директ-
но от принципа за съхра-
нение на енергията. Дока-
то ние чакаме природата 
и обществото да реали-
зират най-трудоемкото, 
те правят най-лесното. 
Поради своята общова-
лидност законът има мно-
го вариации и следствия. 
Твърди се например, че из-
между всичко, което може 
да се обърка, обърква се 
най-вредното. Още по-
субективно изневярата 
се оразмерява като 1% 
вдъхновение и 99% въз-
можност. Мърфи (ако има 
такъв) е бил самолетен 
инспектор през Втората 
световна война, така че е 
квалифициран за покрови-
тел на мостоваците. 

Детайлите биха рабо-
тили според проекта, ако 
бяха идеални. Но съобраз-
но с Мърфи обтегачите 
се бяха разтегнали, а оп-
орните лагери – слегнали. 
Реалните напрежения и 
деформации бяха различни 
от - и дори противополож-
ни на - изчислените. Пре-
товарването явно не беше 
надминало капацитета на 
моста, но може би набли-
жаваше границите на не-
говото търпение.

От терена обтегачи-
те изглеждаха малки, но 
отблизо доминираха със 
своите 2,2 м. Често се 
застоявах на гредите бли-
зо до тях, за да ги усетя. 
Мястото беше проветре-
но, сенчесто, удобно за 
снимки, скици и бележки. 
Разбира се, в такива слу-
чаи кафезът се намираше 
плътно до гредата, на коя-

то сядах. В него бяха моят 
верен асистент Сомпонг 
Сирасетабут (Сам) и 
операторът на камиона. 
После скачах в кафеза и 
операторът ни сваляше 
на земята. 

По щракането на каме-
рата заключих, че Сам ме 
снима. Без да вдигам гла-
ва от бележника, казах, че 
не си струва, защото от 
2 м разстояние снимката 
няма да покаже нищо ин-
тересно. 

– Сетих се! – възкликна 
операторът.

– Не! – чух да отсича 
Сам.

След кратка пауза, 
без да ги погледна, се из-
върнах към кафеза, за да 
скоча вътре. Вместо него 
пред мен зейна 25 м празно 
пространство, приканва-
що директно към асфалта. 
Центърът на тежестта 
ми беше вече леко измес-
тен в това направление 
и единият ми крак висе-
ше тенденциозно. В тази 
поза ме фотографираха 
моите сътрудници от ка-
феза, отдалечен на 15 м. 
На снимката се вижда 
замръзналата ми без-
смислена усмивка, но не и 
студеният душ, който ме 
окъпа за част от секунда-
та от глава до пети. 

В кафеза пътят до зе-
мята ми се стори прият-
но дълъг. Сам проявяваше 
нетърпение. Операторът 
се учуди защо веднага му 
забраних да работи в бъ-
деще с нас. С присъщия 
си такт, може би усвоен 
в родния му Тайланд, Сам 
поясни:

– Защото теб ще те 
пратим в Китай с бавна 
лодка. 

Ако тази първа при-
чина за резервите ми 
дойде от конструкцията, 
втората тръгна от те-
орията за изкълчване и 
устойчивост. Изкълчва-
нето е по-мистериозно 
от съпротивлението на 
материалите, защото ос-
вен от количеството на 

напрежението то зависи 
и от качеството на енер-
гията. Ако злоупотребим с 
формата, която сме дали 
на конструкцията, тя си 
намира своя, без да пита. 
При опън прав прът се 
удължава, докато се скъ-
са. Под натиск, ако му ом-
ръзне да се скъсява, може 
да се огъне. Въпрос не на 
якост, а на стройност. 

Стройните колони на 
КМТВ бяха укрепени с ди-
агонални връзки. Влагата 
и корозията, също почи-
татели на Мърфи, бяха 
намерили своя път към 
дискретните точки на 
контакт и ги бяха отсла-
били. Всичко изглеждаше 
нормално, без диагоналите 
да помагат при нужда на 
колоните. Мостът би бил 
привидно устойчив, дока-
то някой заблуден камион 
блъсне колона, диагоналът 
се откачи и тя се изкълчи. 

Инженерите с мъка 
обясняват закона на Мър-
фи на счетоводители и по-
литици. В диалога помежду 
ни помогна популярен при-
мер от учебната практи-
ка. Ако не е деформиран, 
празен кен от „Кока-Кола” 
издържа концентричен 
товар от човек със сред-
но тегло. Нищо не загатва 
за латентната неустой-
чивост, но при минимал-
но странично докосване 
на кенчето теглото го 
смазва. Катастрофата 
е моментална, защото 
кеновете за газирани 
напитки не са колони, а 
цилиндрични черупки, кои-
то са още по-деликатни. 
Без да се впускам в тези 
технически подробности, 
стъпих на един кен в каби-
нета на градския комисар 
по транспорта, уважаван 
професор по право, и той 
сам предизвика малкия 
срив. Комисарят забеляза 
аналогията и насрочи сре-
ща под моста с отговорни 
специалисти. На обекта 
извади колекция от праз-
ни кенчета и ме помоли да 
повторя демонстрацията. 
Щатният фотограф доку-
ментираше. 

Аргументът подейс-
тва. Мостът беше рекон-
струиран своевременно, 
неудачните детайли бяха 
заменени, гредите и коло-
ните – укрепени. Времето 
и поддръжката ще пока-
жат как се справят нови-
те. Подлата корозия вече 
се промъква. Не след дълго 
администрацията се сме-
ни. Преди да се оттегли, 
комисарят ми изпрати 
снимка с посвещение от 
въздушната разходка, 
която му бях устроил на 
моста. На социални сре-
щи 25 г. по-късно той не 
пропуска да ме представи 
като „доктор, който мачка 
кенчета от „Кока-Кола”. 

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“. 
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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 Елхово от лицензионната територия 
на ЕР Юг ЕАД

Наименование: Инженеринг (проектиране, извършване на строи-
телно-монтажни работи и упражняване на авторски надзор) за създа-
ване на Център за върхови постижения – Русе, за целите на Център за 
върхови постижения – УНИ

Наименование:  Изграждане на инсталация за очистване на ди-
мните газове от серни окиси (SOх) при изгаряне на въглища от находи-
ща мина „Боров дол” и ОЕГ от „Брикетна фабрика“ ...

Наименование:  Строително-монтажни работи на обект сграда 
№11 - „учебно-спортен комплекс“ във войскови район №1315 - ВВМУ „Н. 
Й. Вапцаров” - гр. Варна

Наименование:  Основен ремонт на общинска инфраструктура 
(улична и пътна мрежа и съоръжения към тях) на територията на Об-
щина Трявна за 2019 г. по 7 обособени позиции

Наименование:  Извършване на ремонтно-строителни дейности 
в административни сгради, стопанисвани и управлявани от Министер-
ство на околната среда и водите, с включени две обособени позиции

Наименование:  Извършване на СМР във връзка с Модернизиране 
на туристическата инфраструктура в две обособени позиции

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

Наименование: Инженеринг (проектиране, авторски надзор и 
изпълнение на СМР) - Възстановяване на част от площадки, тераси, 
хидроизолация и отводняване на част от лоджии и тераси в сградата 
на МВнР – ЦУ

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

Наименование: Изпълнение на строително-монтажни работи за 
закриване и рекултивация на съществуващо депо – Община Етрополе

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: Електроразпределение 
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: 5 932 315.71 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. Дано“ №37, гр. 
Пловдив

Дата: 05/04/2019   Местно време: 11:30 
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=898877&mode=view

Възложител: Столична община - район „По-
дуяне”
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 2 055 611 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 120
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 11/04/2019    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: гр. София, ул. „Пла-

калница“ №51, ет. 3, зала 321
Дата: 12/04/2019    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=898931&mode=view

Възложител: Министерство на външните 
работи
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 300 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 03/04/2019    Местно време: 
17:30 
Отваряне на офертите: гр. София, ул. „Алек-

сандър Жендов“ №2, стая М 22-24
Дата: 04/04/2019    Местно време: 14:00
За контакти: Станислава Костова
Факс: +359 29483078
Адрес: ул. „Александър Жендов“ №2
Адрес на възложителя: https://www.mfa.bg
Телефон: +359 29482910
E-mail: stanislava.kostova@mfa.bg 
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=899729&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

Възложител: Община Етрополе
Oсн. предмет: 45112350
Прогнозна стойност: 949 650.39 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 42
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 27/03/2019   Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: в сградата на Об-
щинска администрация - Етрополе, на Адрес: 

гр. Етрополе, пл. „Девети септември” №1, 
зала №312
Дата: 28/03/2019    Местно време: 10:00 
За контакти: инж. Стефан Борисов - зам.-
кмет
Факс: +359 72065011
Адрес: пл. „Девети септември“ №1
Адрес на възложителя: http://www.etropolebg.
com/

Телефон: +359 72068204
E-mail: obstina@etropolebg.com

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=899428&mode=view

Възложител: Русенски университет „Ангел 
Кънчев“
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 611 330.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 430
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 15/04/2019    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: Русе, ул. „Студент-
ска“ №8, Централен корпус, стая №1.330

Дата: 16/04/2019    Местно време: 14:00 
За контакти: Зорница Георгиева Дочева
Факс: +359 82888570
Адрес: ул. „Студентска“ №8
Адрес на възложителя: https://www.uni-ruse.
bg/
Телефон: +359 82888403
E-mail: zdocheva@uni-ruse.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=899682&mode=view

Възложител: Топлофикация Русе ЕАД
Oсн. предмет: 45300000
Прогнозна стойност: 600 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 4 
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 10/04/2019    Местно време: 16:00 
Отваряне на офертите: Заседателна зала 
на трети етаж в административна сграда 

на Топлофикация Русе ЕАД, ул. „ТЕЦ Изток”
Дата: 11/04/2019    Местно време: 10:00 
За контакти: Методи Тодоров Неделчев
Факс: +359 82884069
Адрес на възложителя: www.toplo-ruse.com
Телефон: +359 82883334
E-mail: tedo@toplo-ruse.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014
&id=899448&mode=view

Възложител: ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 600 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 120
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 27/03/2019    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: административна-
та сграда на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, ул. „Ва-
сил Друмев“ №73

Дата: 28/03/2019    Местно време: 10:00 
За контакти: Борис Борисов
Факс: +359 52303163
Адрес: ул. „Васил Друмев“ №73
Адрес на възложителя: http://www.naval-acad.
bg/
Телефон: +359 52552239
E-mail: naval_acad_legal@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=899290&mode=view

Възложител: Община Трявна
Oсн. предмет: 45233000
Прогнозна стойност: 508 255.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 70
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 28/03/2019    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. Трявна, ул. „Ан-
гел Кънчев“ №21, зала 403

Дата: 29/03/2019    Местно време: 10:00 
За контакти: Стела Пенчева - 0897478107
Факс: +359 67762149
Адрес: ул. „Ангел Кънчев“ №21
Адрес на възложителя: http://www.tryavna.bg
Телефон: +359 67762310
E-mail: obtryavna@unicsbg.net
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=899690&mode=view

Възложител: Министeрство на околната 
среда и водите
Oсн. предмет: 45212000
Прогнозна стойност: 423 692.41 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 5
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 28/03/2019   Местно време: 
16:00 
Отваряне на офертите: град София, МОСВ, 
бул. „Княгиня Мария Луиза” №22

Дата: 29/03/2019    Местно време: 11:00 
За контакти: Милена Кънчева, главен екс-
перт, дирекция Обществени поръчи
Факс: +359 29807041
Адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза“ №22
Адрес на възложителя: http://www.moew.
government.bg
Телефон: +359 29406506
E-mail: mkancheva@moew.government.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=899051&mode=view

Възложител: Община Добричка
Oсн. предмет: 45200000
Прогнозна стойност: 411 042.14 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 120
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 08/04/2019    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: Община Добричка, 
гр. Добрич, ул. „Независимост” №20, стая 108

Дата: 09/04/2019   Местно време: 15:00 
За контакти: Даниела Тодорова
Факс: +359 058600180
Адрес: ул. „Независимост“ №20
Адрес на възложителя: www.dobrichka.bg
Телефон: +359 058601311
E-mail: obshtina@dobrichka.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=899600&mode=view
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Елица Илчева

Наскоро светът на 
дизайна загуби една от 
най-емблематичните си 
личности – италианеца 
Алесандро Мендини, ар-
хитект, изкуствовед, ис-
торик и теоретик. След 
неговата кончина на 18 
февруари т.г. ще напра-
вим преглед на творчест-
вото му, ретроспекция на 
нещата, които постига за 
своите 87 г. 

През 70-те и 80-те го-
дини на ХХ век, когато е на 
върха на успеха си, Менди-
ни тръгва срещу потока, 
чертае нови насоки, коор-
динира много професио-
нални програми и създава 
радикален безкомпромисен 
дизайн. Той е известен 
като идеологически вдъ-
хновител на емблематич-
ни асоциации и публикации, 
които под негово ръковод-
ство се превръщат в 

предвестник на авангар-

дния стил. 

Алесандро Мендини 
е сред основателите на 
Global Tools, училище за 
радикална архитектура и 
антидизайн. В края на 70-
те той се присъединява 
към групата „Алхимия“ и 
скоро става неин творче-
ски лидер. 

Като теоретик той е 
бил редактор на италиан-
ските списания Casabella, 
Modo и Domus през 70-те 
и 80-те години и вероятно 
тъкмо това му дава осно-
вание на финала на жизне-
ния си път многократно да 
заявява, че новите издания 
в тази сфера регистри-
рат обекти и събития, но 
им липсва дори и минимал-
на доза анализ. За ролята 
на медиите в дизайна той 
твърди „Имаме дигитал-
ни издания, сайтове като 
Dezeen, показващи новите 
неща. Но ги няма списани-
ята, които се занимаваха 
с критика. Вече липсва 
идеология. Целият свят 
е изключително объркан, 
с твърде много различни 
възможности. Така че, да 
направя списание сега би 
било немислимо. Списани-
ята днес може да са много 
по-качествени, защото 
хартията е по-хубава и 
техниката е развита, но 
от съдържателната им 
страна те са каталози“.

Италианецът е прочут 
с влиятелни творби в ар-
хитектурата и дизайна, 
включително 

сградата на музея  

„Грьонингер” в Холандия 

(1989 - 1994 г.) и креслото 

„Пруст”.

Алесандро заедно с 
брат си Франческо осно-
вава „Ателие Мендини“. 
Понятията „ре-дизайн“ и 
„банален дизайн“ са тясно 
свързани с дейността на 
това студио. В него става 
традиция да се преработ-

ват произведения на кла-
сиците по начин, който ги 
превръща в нови, иронични 
обекти. Ре-дизайнът на 
стола „Тонет”, който пра-

вят през 1979 г., е тъкмо 
пример за така наречения 
„банален дизайн“, който 
Алесандро определя като 
синтез на обикновеното и 

елитното, на кич и уникал-
ност. Най-яркият пример 
все пак е креслото „Пру-
ст”, което се смята за 
един от най-революцион-
ните предмети на ХХ век. 
В него Мендини комбинира 
привидно несъвмести-
ма тапицерия в стила на 
поантилизма, в който се 
усеща пейзажът на френ-
ския неоимпресионист Пол 
Синяк, със сложните баро-
кови форми. Според авто-
ра моделът на креслото е 
правен с мисъл за Марсел 
Пруст, в чест на когото е 
получил името си. „Моят 
начин на работа е да наме-
ря връзка между предмети-
те, които създавам, и хо-
рата, които ми харесват. 
За мен това не е само за-
бавно, но и сериозно, пре-
цизен метод на работа. 
През 1978 г., когато реших 
да правя стола „Пруст”, 
исках да реализирам един 
много загадъчен предмет: 
не живопис, не индустриа-
лен дизайн, не скулптура, 
а нещо много смесено. За-
щото се интересувам от 
превръщането на обекти-
те в романи, това е лите-
ратурен начин на правене 
на дизайн. Предметите ми 
са като личности, всич-
ките са знаци. Едното е 
добро, другото е лошо. 
Това е един вид комедия и 
трагедия. В същото вре-
ме вниманието ми беше 
насочено да мисля какво 
може да се случи, ако на-
правя стол за г-н Пруст. 
Това беше интелектуално 
упражнение, защото тези 
мебели са много скъпи и 
нямат функция. Те са само 
за забавления“, споделя 
Алесандро Мендини в едно 
от последните си интер-
вюта. 

Масовият потребител 
е запознат с друг шедьо-
вър на Алесандро, който 
също става икона – 

това е тирбушонът  

на Анна, 

създаден през 1994 г. 
за  известната марка 
Alessi. 

До края на живота 
си великия творец брани 
безкомпромисно гледната 
си точка и вярва, че след 
2000 г. италианският ди-
зайн е на погрешен път. 
„Вече има много логика и 
малко душа. Сигурен съм, 
че в някакъв момент е до-
пусната грешка. Прека-
лено лесно се отказахме 
и приехме идеята за лукс. 
Знам, че на моята възраст 
е твърде късно да се за-
емам с решаването на 
такъв въпрос, но трябва 
да се обърне внимание на 
младите хора“, казва Але-
сандро. Самият той про-
дължава да бъде активен 
до последните си дни като 
автор на много обекти за 
известни световни марки 
и участва в различни ин-
териорни проекти. Финал-
ният е подготовката на 
собствената му изложба 

Мендини през 2016 г. на изложението iSaloni Milano представя 

свой проект за Kartell

При получаването на една от последните награди - 

Европейската награда за архитектура - 2014 г.

Тирбушон от серията „Анна”, 1994 г. за Alessi

Диванът „Кандински”, 1979, за „Алхимия“

Ре-дизайн на стола Tonet, 1979

Най-известният му предмет – креслото „Пруст”

Музей „Грьонинген”, Холандия, 1989 - 1994

Mondo Mendini („Светът 
на Мендини“). Тя ще бъде 
открита тази есен в му-
зея „Грьонинген”, който ще 
отбележи 25-годишнината 
си със събитието, както и 
времето на ползотворно 
сътрудничество с май-
стора, макар и без него. 

Колкото странно и 
авангардно да е, творчест-
вото на Алесандро Менди-
ни, то винаги е било високо 
ценено сред професионал-
ните среди и той неведнъж 
е получавал почетни отли-
чия. Една от последните 

е Европейската награда 
за архитектура, която му 
бе присъдена през 2014 г. 
Журито я обоснова със 
следния приветлив текст: 
„След Франк Лойд Райт 
светът не познаваше архи-
тект, който да е толкова 
дълбокомислещ и мощен 
с теорията си, колкото 
Мендини. Той привнесе ис-
тински човешки ценности 
и хуманизъм на възрожден-
ските майстори в самото 
сърце на дизайна, замъглено 
от меркантилизма и функ-
ционализма“. 



25СВЯТ & ИНОВАЦИИпетък, 15 март 2019 Ñòðîèòåë

Страницата 
подготви 
Мирослав Еленков

Световната банка 
(СБ) обеща да инвестира 
200 млрд. долара в мерки 
за опазване на климата за 
периода 2021 - 2025 г. Това 
означава удвояване на се-
гашното петгодишно фи-
нансиране.

Разбивката на въпрос-

ните 200 млрд. долара ще 
включва приблизително 
100 млрд. долара пряко 
финансиране от СБ, се 
посочва в изявлението на 
Световната банка. Около 
една трета от останали-
те средства ще дойдат 
от две агенции на Групата 
на Световната банка. Ос-
таналите пари ще са час-
тен капитал.

„Ако не намалим емисии-

В  б ли з к и те 
шест години Ки-
тай планира да 
пусне в орбита 
около Земята ня-
колко слънчеви 
електроцентрали, 
а до средата на 
века да изгради подобна станция от гигаватов клас. 
Създаването на експериментална инсталация вече 
е започнало. Очаква се в периода от 2021 до 2025 г. 
да бъдат стартирани няколко малки и средни елек-
тростанции, които ще се използват за тестване на 
технологията.

Но още през 2030 г. Китай ще пристъпи към строи-
телство на мегаватова орбитална слънчева електро-
централа, а до 2050 г. по план трябва да бъде готова 
първата гигаватова инсталация.

Станциите ще се разположат в орбита около 
Земята на височина 36 000 км. Отсъствието на ат-
мосфера и начинът на разполагане ще позволят непре-
къснато генериране на енергия, при това с по-голяма 
ефективност, отколкото инсталациите на сушата. 
Предаването на енергията към Земята ще става по-
средством лазери или с използване на микровълново 
излъчване. Към момента няма конкретни данни за ефек-
тивността на системата, но като се има предвид 
високата стойност на космическите проекти, трудно 
ще се постигне икономия. Проблем например е маса-
та на електростанциите. Според предварителните 
разчети съоръжение от този вид ще тежи около 1000 
тона. Китайските учени разглеждат възможността 
за изграждане на станциите директно в орбита с по-
мощта на 3D принтери и роботи. 

Проектът Raffles City 
Chongqing в китайски, 
град Чунцин се смята за 
инженерно чудо. Състои 
се от 8 кули и гигантски 
мост, който ги свързва и 
прилича на „хоризонтален” 
небостъргач.

„Небесният мост“ е с 
дължина 350 м и се намира 
на надморска височина от 
250 м. След отварянето 
си той ще включва най-ви-
соката платформа за на-
блюдение в Западен Китай, 
градини, плувен басейн с 
невероятна гледка и ня-
колко ресторанта. През 

нощта „Небесният мост“ 
ще се превръща в гигант-
ски лъч, който ще прониз-
ва небето със светлинно 
шоу. Строителството е 

почти завършено, но има 
още работа по вътрешна-
та декорация.

Raffles City ще отво-
ри за посетители през 

Докато във Венеция въвеждат такса за влизане в града, 
в Дубай строят собствена столица на любовта. В разкош-
ния курорт ще бъдат изградени 414 апартамента, разполо-
жени на четири нива. Един от тях ще бъде под вода. Почти 
половината ще бъдат обособени като СПА салони, фитнес 
зали и магазини. Превозването на гостите от вестибюла 
до апартаментите ще бъде осъществявано с гондоли по 
изкуствени канали.

Грандиозният обект е на стойност 680 млн. долара. Той 
ще бъде завършен през 2021 г. „Плаващата Венеция“ е част 
от проекта „Сърцето на Европа“. Става дума за изкуствен 
комплекс, посветен на европейските страни и градове. Той 
включва в себе си 7 острова, оформени в архитектурните 
традиции на Германия, Холандия, Швеция, Швейцария, Мона-
ко, класическа Европа и дори Санкт Петербург.

Обединените арабски емирства планират да по-
строят десетки хиляди жилища за местни граждани, 
като за целта правителството е предвидило 8,7 млрд. 
долара. Това се посочва в план, обявен от вицепрези-
дента и премиер на страната шейх Мохамед Бин Рашид 
ал Мактум.

Според него ще бъдат изградени 34 000 домове 
през следващите шест години. Таванът на доходите 
за местните жители, които ще могат да придобият 
такова жилище, е повишен от 10 000 дирхама на 15 000 
месечно, а максималният заем, който ще могат да те-
глят, е повишен от 800 000 на 1,2 млн. дирхама.

Турските власти представиха план за развитие 
на туризма в град Газипаша. Там ще бъдат изграде-
ни близо 50 нови хотела, като строителството на 
първия от тях започва още този месец. Срокът за 
завършване на новия курорт не се съобщава.

Според министъра на външните работи на Тур-
ция Мевлют Чавушоглу бъдещият курорт може да 
бъде сравнен с популярния туристически град близо 
до Анталия - Белек. „Посетителите ще се насладят 
на живописното крайбрежие, равнинна брегова линия 
и непокътнати заливи. Освен това в него ще рабо-
тят около хиляда души“, добавя министърът.

Газипаша се счита за една от най-запазените 
зони по цялото крайбрежие на провинция Анталия. 
Градът граничи на запад с района на Алания. През 
2010 г. тук беше открито удобно за туристите ле-
тище.

Малта е най-бързо на-
растващият жилищен па-
зар в света с повишаване 
на цените от 10,48% през 
четвъртото тримесечие 
на миналата година. Спря-
мо третото тримесечие 
на 2018 г. стойностите 
на имотите в островна-
та страна са отбелязали 
ръст от 5,70%. Малта е 
единствената държава, 
която регистрира двуциф-
рено увеличение в края на 
миналата година. На вто-

ро място са Филипините, 
като се имат предвид 

конкретно цените на имо-
тите в централния бизнес 

квартал на град Макати. 
Там годишният ръст на 
стойностите на жилища-
та е достигнал 9,91% през 
четвъртото тримесечие 
и 5,55% спрямо третото 
на 2018 г.

В десетката попадат 
още Холандия (+8,49%), 
Сингапур (+7,32%), Чили 
(+6,94%), Германия (+6,78%), 
Ирландия (+5,81%), Пор-
тугалия (+5,39%), Слова-
кия (+5,27%) и Испания 
(+5,25%).

Половината от тях ще са пряко финансиране те и не изградим адаптация 
сега, през 2030 г. ще имаме 
100 млн. повече бедни хора“, 
предупреждава Джон Роме, 
старши директор на Све-
товната банка по въпроси-
те на климатичните проме-
ни. „Знаем също, че колкото 
по-малко се занимаваме с 
този проблем проактивно в 
тези три региона – Африка, 
Южна Азия и Латинска Аме-
рика, толкова по-сигурно е, 
че ще имаме 133 млн. кли-
матични мигранти“, казва 
още Роме.

2019 г. Неговият дизайн е 
вдъхновен от традицион-
ните китайски ветроход-
ни кораби в знак на почит 
към миналото на Чунцин 
като търговски регион. 
Амбициозната сграда се 
намира в центъра на юго-
западния китайски град.

Според дизайнерите на 
проекта след шест годи-
ни строителство, използ-
вайки най-съвременните 
инженерни технологии, 
Raffles City Chongqing ще 
бъде представен като 
уникална архитектур-
на форма, наподобяваща 
мощно платно. Като цяло 
комплексът ще включва и 
търговски център, жилищ-
ни апартаменти, луксозен 
хотел и офис простран-
ство.
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Феноменалният сръбски 
музикант Неманя Радулович 
и неговият оркестър Double 
Sens ще представят у нас 
шоуто „Огнени струни“ на 
23 юни в Зала 1 на НДК, 
София. Гостуването им е 
част от програмата на 
тазгодишното издание на 
„Европейски музикален фес-
тивал“.

Н е т р ад и ци о н н и я т 
класически изпълнител е 
завършил Парижката кон-
серватория, но това не му 
пречи да излиза на сцената 
с кожени дрехи и високи бо-
туши. Детето чудо Неманя 
Радулович напуска родина-
та си през 1999 г. след бом-
бардировките в Белград по 
време на войната в Косово. 
Днес световноизвестният 
артист изнася между 100 
и 130 концерта годишно. 
Специалистите отбеляз-
ват, че той притежава не 
само изумителна техника, 
но умее чрез изпълнението 
си да „разказва истории“, 
както го правят само най-
големите майстори на ци-
гулката. Неманя Радулович 
се стреми да разшири гра-
ниците на класическата 
музика, докосвайки сърцата 

на слушателите със своята 
изумителна артистична 
енергия и харизма.

Той неслучайно е но-
сител на званието Best 
Instrumental Soloist of the Year 
през 2014 г. от Victoires de la 

musique classique.
„Аз съм отворен към раз-

лични музикални стилове. 
Освен класическата харес-
вам поп, рок и хеви метъл. 
Чувствам се комфортно 
на сцената с ботуши и ко-

жени панталони, свирейки 
Чайковски или Вивалди.  За 
мен това не е самоцел. Ва-
жно е да се покажеш такъв, 
какъвто си в действител-
ност, а не просто да се 
преструваш. Само така 
можеш успешно да общуваш 
с аудиторията и да преда-
деш своето настроение на 
хората“, споделя Неманя Ра-
дулович.

Програмата на шоуто, 
което ще представи у нас, 
е експлозивна смес от кла-
сика и балкански фолклор в 
специални аранжименти, 
създадени заедно с неговия 
оркестър. Цигуларят ще 
свири хитове като „Годиш-
ните времена“ на Вивалди, 
„Шехерезада“ на Римски-
Корсаков, „Танц със саби“ на 
Хачатурян и други любими 
на публиката пиеси, но също 
така сръбски народни пес-
ни с огнен ритъм. Част от 
репертоара е включен в по-
следния албум на артиста – 
Baika, издаден през ноември 
2018 г. 

Билетите за концерта 
на Неманя Радулович в „Ев-
ропейски музикален фести-
вал“ са на цени между 30 и 
80 лева. Те могат да бъдат 
намерени на Ticketsbg.com, 
на касата на „Кантус Фир-
мус“ в зала „България“ и в Би-
летния център на НДК.

Професор Ричард Докинс, най-известният съ-
временен учен, коментира случващото се в света 
– науката, религията, живота както на Земята, 
така и във Вселената като цяло, политиката и 
още куп интересни теми в сборника с есета „На-
ука в душата”. Събраните в книгата текстове 
са 42 и са публикувани в оригинал през лятото 
на 2017 г.

Докинс разглежда знакови за специализацията 
си области – еволюцията от научна и от религи-
озна гледна точка, фанатичните камикадзета и 
11 септември 2001 г., пише „отворено писмо до 
принц Чарлз” и честити иронично Коледа на Дей-
вид Камерън. Част от текстовете са публикувани 
в престижни издания като Free Inquiry или са из-
вадки от серия от лекции, организирани от BBC и 
предавани по Radio 3, и др.

Книгата започва с думите „В памет на Кристо-
фър Хичънс” – друга важна фигура в света на ра-
ционализма, чийто основополагащ труд „Бог не 
е велик” излезе на български език преди месеци. 
Последното есе в „Наука в душата” също е посве-
тено на Хичънс.

С неподражаемото си чувство за хумор Ричард 
Докинс обобщава: „Аз съм се занимавал с науч-
нообразователна дейност през целия си живот, 
а повечето от есетата, събрани тук, датират 
от годините, когато бях първият професор по 
обществено разбиране на науката в Оксфорд – 
пост, учреден от фонд на Чарлз Симони. Когато 
популяризирам науката, аз застъпвам така нари-
чаната от мен „мисловна школа на Карл Сейгън“ 
- визионерската, поетична страна на науката, 
онази, която разпалва въображението за разлика 
от „тефлоновата“ школа. Под последното разби-
рам тенденцията да се оправдават разходите на 
космическите изследвания например, като се по-
сочват странични ползи от рода на тиганите с 
незалепващо покритие”.

Цигуларят с „дяволска“ техника 
е сравняван с Дейвид Гарет и 
Найджъл Кенеди

на Us той дава задача на 
всички членове на снимач-
ния екип да изгледат де-
сет филма, за да работят 
на „общ език“. Това са „От-
ново мъртва“ (1991), „Си-
янието” (1980), „Бабадук” 
(2014), It Follows (2014), 
„Приказка за Две Сестри“ 
(2003), „Птиците“ (1963), 
„Забавни игри“ (2007), 
Martyrs (2008), „Покани ме 

да вляза“ (2008) и „Шесто 
чувство“ (1999).

Действието в Us се 
развива в настоящето и 
представя един прекрасен 
ден на Аделайд (Лупита 
Нионго) и Гейб Уилсън (Уин-
стън Дюк), които отиват 
с двете си деца на плажа 
в Северна Калифорния. 
Докато почиват на мор-
ския бряг в компанията на 

семейство Тайлър (Елиза-
бет Мос и Тим Хайдекър), 
Аделайд, която е имала 
травмираща случка в ми-
налото си, е обзета от 
параноя, че нещо лошо ще 
се случи с най-близките 
й хора. И ето че вечерта 
семейството се натъква 
на фигурите на четирима 
души, които се държат 
безмълвно за ръце...

Us

Титаните на прогресив метъла Dream 
Theater издадоха 14-ия си студиен албум. Гра-
фичната визия на Distance over Time е дело 
на дългогодишния сътрудник на групата Хю 
Сайм, работил още с Rush, Iron Maiden и Stone 
Sour.

Dream Theater споделят, че новият албум 
е с по-тежко звучене, „стегнат и фокуси-
ран“ в сравнение с предишния им проект The 
Astonishing (2016). Първата песен, която на-
писват за диска, е At Wit's End, като целият 
творчески процес за създаване на Distance 
over Time протича само за 18 дни. Това става 
през юни 2018 г., когато музикантите се съби-
рат в частно имение в Ню Йорк, а парчетата 
са записани в студиото в съседство. 

„Беше истински летен лагер. През цяло-
то време бяхме заедно и това направи създа-
ването на албума едно наистина вълнуващо 
преживяване. Мисля, че песните отразяват 
енергията, която се роди там. Беше забавно 
на този етап от кариерата ни да се впуснем 
в подобно приключение“, разказва вокалис-
тът Джеймс Лабри. Музикантите добавят 
още, че по отношение на звученето и бър-

Distance over Time е  
записан само за 18 дни

зината, с която е направен, 
Distance over Time се доближа-
ва до концепцията на Train of 

Thought от 2003 г. 
Като част от своето ма-

щабно турне в подкрепа на но-

Джордан Пийл, който 
нашумя с хоръра „Бягай!“, 
се завръща с втория си 
режисьорски филм. Пре-
ди началото на снимките 

вия албум Dream Theater 
ще свирят и у нас. Те ще 
зарадват българските си 
фенове на 3 юли в София. 
Шоуто ще бъде в Зала 1 
на НДК.

Пионерите на прогре-
сив метъл музиката имат 
две номинации за „Грами“, 
повече от 15 милиона про-
дадени копия от албуми. 
Images & Words, който из-
лиза през 1992 г., става 
златен и влиза в класа-
цията на списание Rolling 
Stone „100-те най-велики 
метъл албума на всички 
времена“. Списание Guitar 
World поставя следващия 
им Awake на първо място в 

класация за 50-те албума, 
които определят звучене-
то на 1994 г. През 2002 г. 
телевизия NBC използва 
песента им A Change of 
Seasons за саундтрак, 
докато предава състеза-
нията при ски пусканията 
от Зимната олимпиада. 
Същата година техният 
Metropolis Pt. 2: Scenes 
from a Memory (1999 г.) е 
определен за най-добрия 
прогресив рок албум на 
всички времена в допит-
ване на списание Rolling 
Stone. През 2010 г. група-
та е въведена в музикал-
ната Зала на славата в 
Лонг Айлънд.
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собствен университет и 
средни училища. През XVII 
- XVIII в. градът е център 
на въстания против Хабс-
бургите и своеобразна 
столица на метежника 
Ференц II Ракоци.

Следващите два века 
населеното място се 
радва на мир и прогре-
сивен растеж, при който 
бароковата архитекту-
ра процъфтява, следвана 
от неокласицизма и ро-
мантизма. Аристокра-
цията се премества в 
града, насърчават се из-
куствата, театралните 
спектакли и социалният 
живот. Именно в Кошице 
през 1919 г. е провъзгла-
сена Словашката съвет-
ска република. В периода 
1938 г. - 1944 г. градът е 
в състава на Унгария, а в 
края на Втората светов-
на война Кошице за из-
вестно време е столица 

на повторно създадената 
Чехословакия. 

Днес населеното мяс-
то привлича туристите 
с красивите си общест-
вени и частни сгради, 
изградени в най-различни 
стилове. Те са съсредо-
точени в историческия му 
център, където изключи-
телно привлекателни са 

пеещите и танцуващите 

фонтани. 

Те са разположени на 
основния площад точно 
срещу държавния театър, 
построен през 1899 г. в 
необароков стил. Наб-
лизо се намира извест-
ната кула на св. Урбан, 
издигната през XVI  в. 

като готическа 
камбанари я .  В 
същия ансамбъл 
от историческия 
център е и мону-
ментът, който 
напомня за чу-
мата, върлувала 
през 1710 - 1711 г. 
– статуята Има-
кулата, датира-
ща от 1723 г. Зад 
чумната колона 
погледа привлича 
великолепният 
неоренесансов 
дворец „Андра-
си”.

И с т и н с к и 
п о п у л я р н и я т 
и с т о р и ч е с к и 
паметник  на  града  е 
най-голямата църква в 
Словакия – 

готическата катедрала 

на епископията в Кошице 

„Св. Елизабет” 

от XIV в. Първоначал-
но била създадена в ро-
мански стил и е носела 
името на свети Михаил, 
но след това е обновена 
и преименувана. От осо-
бен интерес за посети-
телите в катедралата 
са криптата на принц 
Ракоци, както и кулата 
с височина от 55 метра, 
на върха на която всеки 
може да се изкачи по уни-
кална вита стълба. От 
първоначалната църква е 
оцелял само един параклис 
на свети Архангел Миха-
ил, построен също през 
XIV век.

Освен катедралата 
„Св. Елизабет” в Кошице 
има църкви на различ-
ни ордени – йезуитска и 

францисканска, както и 
доминиканската, която 
е най-старата сграда в 
града.

В историческия цен-
тър на Кошице все още 
могат да се видят час-
ти от средновековната 

отбранителна систе-
ма. Особено интересен 
е Бастионът на Палача. 
Други паметници и сгра-
ди с културно и историче-
ско значение са бившето 
кметство, старият уни-
верситет, Капитанският 
дворец, както и Площа-
дът на освобождението. 
Много красив е и дворе-
цът „Якоби”, използван за 
официални държавни ме-
роприятия.

Но Кошице не разчита 
само на старата си сла-
ва. През 2013 г. градът е 

Европейска столица на 

културата.

През периода Кошице е 
не само домакин на много 
фестивали за разнородна 
публика, но и реализира 
проект, който цели да го 
превърне в постиндус-
триален град с творчески 
потенциал и нова култур-
на инфраструктура. Осъ-
ществена е концепция 
за творческа икономика 

- сливане на индустрия-
та с изкуствата, където 
трансформираното град-
ско пространство насър-
чава развитието на оп-
ределени сфери - дизайн, 
медии, архитектура, му-
зика и филмова продукция, 
креативен туризъм. 

Благодарение на този 
проект старите казарми 
от XIX в. са преобразува-
ни в център на съвремен-
ното изкуство с излож-
бени и концертни зали и 
работилници за креатив-
ната индустрия. Цялото 
пространство напомня за 
виенския MUMOK (центъ-
ра за модерни изкуства).

Друг акцент е 

инициативата SPOTs.

Чрез нея излезли от 
употреба топлообмен-
ници от 70-те и 80-те 
години на миналия век са 
превърнати в културни 
места в кварталите от 
комунистическата епоха. 
Освен това фабриката за 
тютюн от XIX в. „Табачка” 
е преобразена в център 
за независима култура, а 
затворен басейн от 60-
те години на миналия век 
– в първия за цяла Слова-
кия Салон на изкуствата. 
При подготовката за Ев-
ропейска столица на кул-
турата са обновени още 
парковите пространства, 
реконструирани са Улица-
та на занаятите и замъ-
кът на Кошице.

За малките туристи 
интерес представляват 
5-те км на детската жп 
линия в 14-километровата 
долина Чермел.

Светослав Загорски

Наскоро град Кошице 
привлече внимание към 
себе си. Той бе домакин 
на срещата на високо 
равнище във формат Б9, 
по време на която Бъл-
гария, Естония, Латвия, 
Литва, Румъния, Слова-
кия, Унгария, Чехия и Пол-
ша обсъдиха въпроси на 
сигурността в рамките 
на колективния подход на 
НАТО. Населеното място, 
което бе избрано за съ-
битието, е и интересна 
туристическа дестина-
ция. Кошице е вторият по 
големина град в Словакия. 
Разположен е в източна-
та част на държавата 
край река Хорнад близо 
до границата с Полша, 
Унгария и Украйна. Той е 
важен търговски и индус-
триален център, в който 
е добре развит и тури-
змът. 

Кошице е основан от 
германски колонизатори 
от Долна Саксония за-
едно с местни славянски 
заселници около 1243 г. 
Предполага се, че през 
1290 г. на населеното 
място са дадени права да 
организира пазари и пана-
ири, да събира данъци и да 
изгражда крепостни сте-
ни. По-късно Кошице полу-
чава статут на свободен 
кралски град и се превръ-
ща в един от водещите 
центрове на Унгарското 
кралство. Още през XIV 
век Кошице става втори 
по значение град на Сло-
вакия, която тогава е в 
състава на Унгария. Ин-
тересен факт е, че през 
1369 г. крал Людовик Маг-
нус издава разрешение на 

Кошице за собствен герб, 
което го прави първият 
град в Европа, използвал 
такъв символ въз основа 
на царска заповед. Мест-
ните жители и до днес се 
гордеят с този момент 
от историята си, 

а статуята, изобразява-

ща герба, 

може да се види на 
централния площад.

Кошице  преживява 
тежки времена през XVI - 
XVII в. по време на осман-
ската инвазия и религиоз-
ните конфликти в Европа. 
Въпреки многократните 
въоръжени сблъсъци йе-
зуитите изградили в него 
седалище за обучение със 

 

Катедралата „Св. Елизабет” Театърът и красивите 

пеещи фонтани

Гербът на Кошице

Дворецът „Якоби”

Кошице е Европейска столица 

на културата 2013

Статуята Имакулата и 

дворецът „Андраси”
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Превод Радостина Иванова

The Parliament made decision:

Construction works for over 100 square meter can be 
implemented only by companies registered in the CPRC
The adopted amendments in the SDA are success of Chamber 
in its fight against the grey sector in the industry

The National Assembly 
at second reading has ap-
proved the amendments in 
the Spatial Development Act 
(SDA), suggested in a report 
by tee Parliamentary Com-
mittee on Regional Policy, 
Urban Developments and 
Local Self-Government, in 
which were integrated five 
bills submitted by deputies 
and the MRDPW. Within the 
Transitional and Condluding 
Provisions of SDA were made 
amendments to the Bulgarian 
Construction Chamber Act, 

providing that low-rise build-
ing works of residential and 
villa-houses and suplemen-
tary buildings, not included in 
the sixth category group, as 
well as reconstructions, re-
organisations, overhauls and 
changing the intended use 
of these buildings with an 
overal built-up area up to 100 
square meters may be car-
ried out by also by construc-
tors that are not registered in 
the CPRC. 

With 74 votes „for“ of 
76 members present in the 

parliamentary hall, decision 
was made that in article 14, 
paragraph 2 of the BCC Act, 
§ 26 (that becomes § 52) is 
amended in this way: „(2) 
Low-rise construction works 
of residential and villa-hous-
es as well as the construction 
works as per art. 137, para 1, 
point 5, letters „c“ и „d“ under 
the Spatial Development Act, 
and with an overal built-up 
area up to 100 square me-
ters, may be carried out by 
also by constructors that are 
not registered in the CPCR.“ 

„As a result of the ef-
forts made by the BCC and 
with the support of the re-
sponsible institutions and 
partners the amendment of 
art. 14, para 2 of Construc-
tion Chamber Act is already 
a fact“, the Chairman of the 
MB of BCC Eng. Iliyan Ter-
ziev commented for „Stroitel“ 
Newspaper. „This is a great 
success for the Chamber, for 
the entire MB and it is in the 
interest of all construction 
companies, especially of the 
small ones, and of the light 

business, working in accord-
ance with legislation. This is 
a worthy acievement of BCC. 
I would use the opportunity 

to thank all the partners, who 
supported us in our battle 
against the grey sector“, he 
added.

BCC and the institutions are discussing the European 
solidarity within the EC's investment policy

EURO 400 Million are needed to complete the 
railway connection with the North Macedonia

development of the city by 2050 is completed

For the fifth consecu-
tive year the Bulgarian Con-
struction Chamber (BCC) 
and the Chair of the Com-
mittee on Regional Devel-
opment (CRD) of the Euro-
pean Parliament (EP) Iskra 
Mihaylova, in a partnership 
with the „Stroitel“ newspa-
per organise an interna-
tional conference. The topic 
of this year’s forum will be 
„European solidarity in EU 
investment policy“. Discus-
sion will take place on 15th 
March in the Sredets Hall of „Sofia 
Hotel Balkan“.

The event will be opened by 
the Chairman of BCC Eng. Iliyan 
Terziev together with the Chair of 
the CRD in the ЕP Iskra Mihaylova 
and the Deputy Prime Minister of 

the Republic of Bulgaria Tomis-
lav Donchev. Participation will 
take Rosen Zhelyazkov, Minister 
of Transport, Information Technol-
ogy and Communications, Denitsa 
Nikolova, Deputy Minister of Region-
al Development and Public Works, 

Vazil Hudák, Vice-President 
of the European Investment 
Bank, representatives of the 
European Commission. 

Corina Cre u, an Europe-
an Commissioner for Region-
al Policy, had sent specially 
for the forum her greetings 
(as a video message), that 
is included in the event's pro-
gram.

The purpose of this con-
ference is to present the re-
sults of the EC investment 
policy, realised in Bulgaria 

through the construction industry, 
and to allow opportunity to the busi-
ness to become acquainted with the 
European Union vision of Cohesion 
policy development 2021 – 2027, 
as well as with the new funding op-
tions.

For the further construction and 
modernisation of the railway line 
from Sofia to the border with the 
North Macedonia, EURO 400 Mil-
lion will be needed. It is envisaged 
that the funding will be provided by 
the European funds during the next 
2021 – 2027 programming period. 
This was announced to the journal-
ists by the Minister of Transport, 
Information Technology and Com-
munications Rosen Zhelyazkov, in 
Skopje, prior to the first sitting of 
the joint Bulgaria-North Macedonia 
Intergovernmental Commission on 
Economic Cooperation. Commission 
is co-chaired by Rosen Zhelyazkov 
and by the Minister of Economy of 
North Macedonia Kreshnik Bekteshi.

 „Analogic amount for construc-
tion of the railway track from the 

border to Skopje is envisaged 
on the behalf of North Mac-
edonia“, specified Zhelyazkov 
and added that the expected 
average speed of trains along 
the track is 160 km/h. Accord-
ing to his words up to 2025 the 
connectivity with our neighbor-
ing country will be established  
and based on the capacity of 
the new infrastructure the trip 
from Sofia to Skopje will take 
no longer than 1 hour. Minis-
ter Zhelyazkov underlined, that the 
railway line Sofia – Pernik – Ra-
domir – Gyueshevo – border is of 
extreme importance, as it is part of 
the Transport Corridor № 8.

What remains to be built on the 
Bulgarian side is another 2 km, but 
on the Macedonian side the most 

of the track between the border and 
Skopje yet has to be constructed. 
The cross-border tunnel under 
the Osogovska mountain is also 
to be constructed and thus to pro-
vide connection between the two 
countires, with no station or border 
checkpoint.

The elaboration of the third step 
of the long-term vision on Sofia and 
suburban areas development by 
2050 is completed. A team of experts 
had conducted 18 studies, compris-
ing various areas. The researches 
are part of gathering up to date infor-
mation about the state of the town. 
During the „Urban environment” sur-
vey, thematic maps had been elabo-
rated, which provide the possibility 
to analyse different features, like for 
instance: degree of built up areas per 

a particular district, population den-
sity, concentration of certain types of 
residential buildings, heating sources, 

etc. On the basis of the results ob-
tained, recommendations for plan-
ning in Sofia are to be formulated.

Eng. Glosov, on 3rd April the 

BCC's publication turns 10 years. 

During six of them you was the 

Chairman of the Chamber. It was 

a period of our extremely ben-

eficial common work and of suc-

cessful realisation of number of 

significant initiatives. But I would 

ask you to look backwards, in the 

time when you were Chairman of 

the Sofia RO. The first RO Chair-

man, who came to the newspa-

per's office when the old editorial 

office was located in the premises 

of the University of Architecture, 

Civil Engineering and Geodesy, 

with congratulations for us and 

brought us the Bull of Sofia RO - 

the first award for „Stroitel“ News-

paper. What could you remember 

from that period?

At that time Eng. Simeon Pe-
shov was Chamber's Chairman. 
But the idea about a newspaper as 
an organ of the Chamber existed 
before the establishment of new 
organisation. The Bulgarian Con-
struction Chamber used to have a 4 
pages bulletin, issued by a privately 
owned company. This was insuffi-
cient and was not adequate as for 
a serious organisation, which we 
wanted the construction Chamber 
to be. The positive thing is that after 
the adoption of the law and registra-
tion of BCC we managed to realise 
the idea of having Chamber's own 
newspaper, and I believe that this 
was the most successful way to 
realise the publication. A lot of op-
tions of names had been discusses, 
but my opinion is that „Stroitel“ is 
still the most realistic one. When it 
appeared, another rival newspaper 
was already on the market, but the 
themes covered by „Stroitel“ were 
different, and specialised in the 
area, which is of present interest 
for construction companies and 
construction industry. We started 
with 24 pages. I remember the 
first issue, that was shown to the 
Management Board in the town of 
Kyustendil. Then Simeon Peshov, 
as Chairman of Chamber of Con-
structors, raised up the newspaper, 
showing it to all and said – this is 
our newspaper. This photograph 
should be kept somewhere. I re-
member it very well. The edition 
was welcomed with a big enthu-

siasm by all members of the MB, 
and by the construction companies. 
During the years „Stroitel“ had be-
come a very popular newspaper - 
in municipalities, state institutions, 
construction companies, that had 
subscribed for it. I hope it will con-
tinue to develop in same way. The 
subjects were constantly changing, 
the content of the newspaper has 
been refreshed. Next to the serious 
themes, on the pages intended for 
relaxation and entertainment were 
published many fresh jokes. One of 
them I still use to tell.

What „Stroitel“ Newspaper 

means to you?

„Stroitel“ Newspaper is the or-
gan of the Bulgarian Construction 
Chamber and it is the voice of con-
struction industry. It is our newspa-
per, that shows the essence of our 
work, the good results, the issues, 
the achievement of Bulgarian build-
ers. It is a publication that should 
exist and we must support it so that 
it continues to develop. It is inextri-
cably bound up with the Chamber, 
it has played an essential role for 
its recognition during the years, and 
nowadays it has important functions 
in organisation and has the capac-
ity to develop and to be successful 
in future.

And your wishing to the team?

My wishing to the members of 
team of „Stroitel“ Newspaper is they 
always having young souls, to be 
cheerful, hard-working and smiling. 
After 10 years I will expect you to 
invite me again to anniversary, after 
another 10 year – again, afterwards 
we will see.

Eng. Svetoslav Glosov, Honorary Chairman 
of BCC, former Chair of the RIA's MB:

„Stroitel“ Newspaper has an important role 
in promoting the industry's achievements 
and in protecting the guild's interests 
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Обратите в 1/8-финал-
ната фаза на Шампионска-
та лига продължават с пъл-
на сила. След шокиращото 
отпадане на „Реал“ (Мадрид) 
и ПСЖ, „Ювентус“ сътвори 
истински подвиг. Италиан-
ският шампион спечели с 
3:0 реванша срещу „Атле-
тико“ (Мадрид) и изхвърли 
„дюшекчиите” от турнира с 
общ резултат 3:2. В герой 
за домакините на „Алианц 
Стейдиъм” се превърна голямата звезда 
на тима Кристиано Роналдо. Португале-
цът изигра поредния си блестящ мач в 
тази надпревара и отбеляза и трите гола 
за своя отбор.

„Юве“ откри резултата в 27-ата ми-
нута. Федерико Бернардески центрира в 
наказателното поле, където Роналдо се 
извиси и отблизо с глава успя да порази 
противниковата врата.

Още в началото на второто полувре-
ме „Юве” стигна до втори гол и отново 
негов автор бе Кристиано Роналдо. В 
85-ата минута, когато изходът от сре-
щата бе решен, неуморимият Федерико 
Бернардески напредна на скорост отляво, 
нахлу в наказателното поле, където бе 

съборен за дузпа. Кристиано Роналдо се 
нае с изпълнението на наказателния удар 
и безпощадно реализира за 3:0. 

Това бе негов 8-и хеттрик в турнира, 
като той има и 61 попадения в елимина-
ционната фаза. Освен това сметката му 
срещу „дюшекчиите” набъбна на 24 гола.

Кристиано бе привлечен в Торино 
именно за да решава подобни мачове, и 
огромната инвестиция започва да се от-
плаща. Успехът на „Старата госпожа” е 
исторически, тъй като наруши негатив-
ната традиция отборът да отпада от 
турнира винаги когато губи първия мач 
с 0:2. В същото време пък „Атлетико” за 
пръв път няма да продължи напред, след 
като е победил в първия двубой у дома.

Министърът на младежта и спорта Кра-
сен Кралев награди с почетен плакет на ММС 
европейската шампионка в тласкането на 
гюле от шампионата под покрив в Глазгоу 
(Шотландия) Радослава Мавродиева. Отли-
чие получи и треньорката й Валентина Же-
лязкова. Това е трети медал за Мавродиева 
от първенство на континента в зала, след 
като досега имаше сребро и бронз. За евро-
пейската си титла тя ще получи премия от 
ММС на стойност 20 000 лв. 

„Поздравления за постигнатия успех. Това 
е поредно доказателство, че когато се ра-
боти съвестно и упорито, резултатите са 
налице“, каза министър Кралев. 

Мавродиева и Желязкова обявиха, че всич-
ките им нужди за провеждане на подготовка 
са задоволени. Базата в Сливен, където те 
тренират, е изцяло реновирана, а впослед-
ствие и газифицирана от Министерството 

на младежта и спорта. 
Следващата голяма цел пред тласкачка-

та е добро класиране на Световното първен-
ство на открито, което ще се проведе от 
28 септември до 6 октомври в Доха (Катар). 

Нормативи в тласкането на гюле за 
Олимпийските игри в Токио през 2020 г. за-
почват да се покриват от 1 юли, като стан-
дартът при дамите е 18,50 м - Мавродиева 
спечели европейската си титла с 19,12 м. В 
Япония ще участват 32 гюлетласкачки. Ако 
покрилите норматива са по-малко, бройката 
ще бъде допълнена според класирането в 
ранг листата. 

Българските атлети ще преследват 
участие на олимпиада и по време на Балка-
ниадата за мъже и жени, която е на 2 и 3 сеп-
тември в Правец. Това ще бъде и последна 
възможност за покриване на нормативи за 
Световното в Доха.

Владимир Илиев спечели сребърен ме-
дал на 20 км на Световното първенство 
по биатлон в Йостерсунд. Това е първи 
медал за България при мъжете от шам-
пионат на планетата в този спорт. „Из-
ключително постижение за българските 
зимни спортове“, коментира на Фейсбук 
страницата си министър Красен Кралев.

Илиев допусна само една грешка при 
втората си стрелба и остана на 1:08.7 
мин от шампиона Арнд Пайфер (Герма-

ния), който стреля без пропуск.
В борбата за сребърния медал бълга-

ринът изпревари със само 4 десети Тарей 
Бьо от Норвегия. Наскоро Бьо загуби бит-
ката и с Красимир Анев, който го победи 
при спечелването на европейската тит-
ла от същата дисциплина в Минск.

Още двама българи се класираха в Топ 
30 от общо 103 стартирали биатлонис-
ти - Димитър Герджиков е 21-ви, а Краси-
мир Анев зае 27-а позиция.

Министърът на младежта и спорта 
Красен Кралев се срещна с джудистите 
Ивайло Иванов и Янислав Герчев, които за-
писаха отлично представяне на турнира от 
сериите Гран при в Маракеш. В категория 
до 81 кг Иванов спечели титлата, като по-
стигна пет поредни победи, а на финала се 
наложи над Ведат Албайряк (Турция) с ипон в 
третата минута на двубоя. В категория до 

60 кг Герчев завоюва бронзово отличие, след 
като спечели четири срещи и допусна една 
загуба, а в мача за третото място надделя 
над Йоре Верстратен (Белгия) с „вазари“. 
Надпреварата носи точки за класиране на 
Олимпийските игри в Токио 2020. Квотите в 
джудото се печелят на база ранглиста, като 
окончателният състав на олимпийския тур-
нир ще стане ясен през май 2020 г. В момен-
та и двамата ни спортисти са на позиции, 
които им осигуряват визи за Токио. Важно е 
обаче и представянето в състезанията през 
последната година преди Олимпиадата, за-
щото те носят най-много точки. Първите 8 
пък получават предимство при жребия. 

    Министър Кралев изрази увереност, че 
няма да имат проблем със спечелването на 
квоти за Олимпийските игри. 

Отборът на „Ливърпул“ спечели по ка-
тегоричен начин - с 3:1, реванша срещу 
„Байерн“ (Мюнхен) от 1/8-финала в Шам-
пионската лига. След неособено интерес-
ното нулево реми от първия мач в Англия 

срещата този път предложи доста по-
вече емоции. Мърсисайдци бяха по-добре 
организираният отбор на „Алианц Арена” 
и напълно заслужено успяха да стигнат 
до победата. Садио Мане се изяви с два 
гола в 27-ата и 84-тата минута, а освен 
него за гостите се разписа и Вирджил 
ван Дайк в 69-ата минута. Попадението 
в полза на баварците също бе отбеляза-
но от футболист на „Ливърпул“. В 39-ата 
минута Жоел Матип си вкара автогол, но 
той не се оказа фатален за неговия тим, 
който елиминира противника си.

„Ливърпул“ вече е на 1/4-финал и стана 
четвъртият английски представител в 
тази фаза на турнира.

Отборът на „Барселона“ ще 
брани честта на Испания на 
1/4-финалите в Шампионската 
лига след победа с 5:1 над гос-
туващия „Лион“ в мач реванш от 
1/8-финалите. 

Лионел Меси блесна с две 
попадения (18‘ – дузпа, и 78‘) и 
две асистенции, отговаряйки на 
хет трика на Кристиано Ронал-
до, реализиран 24 часа по-рано. 
Филипе Коутиньо (31‘), Жерард 
Пике (81‘) и Усман Дембеле (86‘) се при-
съединиха към головия празник на „Камп 
Ноу“. За гостите точен беше Люка Ту-
сар в 58-ата минута.

В крайна сметка „Барса“ остава 
единственият испански тим измежду 
осемте, които ще се борят за европей-
ската корона. Каталунците продължа-
ват борбата на три фронта, а невед-
нъж заявиха, че тази година голямата 
им цел е трофеят в Шампионската 
лига.

Отборът на „Манчестър Сити“ 
също даде сериозна заявка за Купата 

на ШЛ, надделявайки безпощадно  над 
„Шалке 04“ в реванша. След драматич-
ното 3:2 в Германия сега воденият от 
Джосеп Гуардиола тим показа смазваща 
разлика в класите и разгроми герман-
ците със 7:0 на „Етихад“. Домакините 
решиха мача още през първата част. 
Головете за „Сити“ отбелязаха Серхио 
Агуеро (35’-дузпа, 38’), Лерой Сане (42’), 
Стърлинг (56’), Бернардо Силва (71’), 
Фил Фодън (78’) и Габриел Жезус (84’).

Така „Сити“ се присъедини към вече 
станалите известни четвъртфиналис-
ти в Шампионската лига.

Тенис турнирът от сериите АТР 250 в София 
догодина ще започне на 28 септември, стана 
ясно от обявения календар за сезон 2020 г. на 

официалния сайт на Мъжката асоциация. 
Досега събитието в българската столица 

се провеждаше след Australian Open през февру-

ари, но сега е преместено за след US Open и 
между турнирите в Шънду и Жухай, които са на 
открито.
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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 
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ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

Елица Илчева

В историята на ав-
томобилната индустрия 
има множество дизайне-
ри визионери. Световно-
известните Хенри Форд, 
Престън Тъкър, Ферди-
нанд Порше, Брус Макла-
рън и Енцо Ферари доми-
нират в ХХ век и сякаш е 
трудно да се добави нещо 
след тях. Поне до поява-
та на Илон Мъск с „Тесла” 
или Джонатан Уорд с не-
говото студио Icon 4x4 за 
възстановяване на коли. 
Специално място в тази 
велика група си е запазил 
и американецът Стивън 
Хол като основател и 
създател на уникална 

пермутация между 

мотоциклет и авто-

мобил

п о д  м а р к а т а 
Vanderhall. Това хибридно 
превозно средство взема 
най-доброто от света на 
колите и този на мото-
циклетите, а с винтидж 
излъчването си и с из-
ползваните нови техно-
логии сякаш свързва ми-
нало и бъдеще.

Тази година на паза-
ра - засега само в САЩ, 
трябва да се появи моде-
лът Carmel, а на хоризон-
та се задава и електри-
ческа версия Ed Edison2, 
която ще излезе през 
2020 г. или може би по-
рано. Carmel е изграден 
върху каросерията на 

предходния – Venice, под 
капака му е монтиран 
1,5-литров турбодви-
гател, който развива 
мощност от 203 коня и 
275 Nm максимален вър-
тящ момент. Той работи 
в съчетание с 6-сте-
пенна автоматична ско-
ростна кутия. Ускоре-
нието от място до 96 км 
отнема 4,5 сек, 

а максималната ско-

рост е 222 км. 
Базовото оборудва-

не на Vanderhall Carmel 
включва климатик, ото-
пление на седалките, ау-
диосистема с Bluetooth, 
LED светлини, електри-
чески усилвател на вола-
на, тракшън контрол 
и 19-инчови джанти. 
Цената на превозното 
средство започва от 
29 950 долара и дос-
тига 39 950 долара с 
различните екстри. 

Първоначалната 
мотивация на Сти-
вън Хол, който има 
страст към моторни-
те спортове от дете, 
е да направи нещо 
уникално, което да 
предизвиква усещане 
в шофьорите, че упра-
вляват ретро автомо-
бил, без да имат гла-

воболията, които би им 
създал той. После дошло 
изискването да внесе и 
усещането за свобода и 
допир с асфалта и възду-
ха. Като цяло желанието 
на Хол било да създаде 
завладяващ хибрид, нещо, 
на което всеки би могъл 
да се наслади.

През 2010 г. в Прово, 
щата Юта, САЩ, той се 
заел да направи визията 
си реалност и след две 
години експерименти ус-

пял да стигне до 

най-удачната комби-

нация на мощност и 

въртящ момент. 

Това е и времето, през 
което той добавил втора 
седалка. В началото запо-
чнал с Yamaha двигател, 
но липсвала достатъчно 
стабилност, затова ре-
шил да мине на предно 
задвижване. 

Шасито, каросерията, 
окачването в по-голяма-
та част от автомобила 
са създадени от нулата. 
Интериорът също бил 
уникално предизвикател-
ство заедно с окачване-

то, което трябвало да 
падне достатъчно ни-
ско заради естетиката. 
Дали е постигнато всич-
ко това – всеки може да 
се увери сам.

Vanderhall Carmel –

10 ГОДИНИ В. „СТРОИТЕЛ“ КСБ – ФОРУМ МАРШРУТИ
Валентин Николов, 
председател на Контролния съвет на КСБ:

Във време на свръхинформация чрез вестник 
„Строител“ Камарата намери начин целенасочено 
да стига до своите членове и партньори

Петата международна конференция 
„Европейската солидарност в 
инвестиционната политика на ЕС, 
реализирана в България“

Варанаси – 
свещеният град 
на Ганг
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СУДОКУ

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой

Лесно Трудно

Забавен кадър

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

всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

Виц  Бисери от кухнята

Преносим 
дом с 

естествена 
плетена 
сграда

Група италианци стоят 
пред Ниагарския водопад. 
Екскурзоводът им обяснява:

- Намирате се пред най-
големия водопад в Северна 
Америка. Всяка секунда от 
височина 55 м се изливат 3000 
куб. м вода, тътенът му се чува 
на 32 км и ако замълчите  
за малко, ще го чуете!
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          6. ПУБЛИКУВАНЕ НА НОВИНА В САЙТА

Обем  до 2500 знака + 1 снимка
Цена 60 лв.

          7. ВЛОЖКИ ДО 50 Г, ДО А4

Тираж 5000 бр. 0,25 лв./бр.
Тираж до 2500 бр. 0,40 лв./бр. 
Тираж над 2500 бр. 0,30 лв./бр. 

          8. АБОНАМЕНТ ЗА PDF ИЗДАНИЕТО НА В. „СТРОИТЕЛ“

Цена за 1 година 125 лв. 

           9. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

Фотозаснемане до 4 часа и обработка на материала   350 лв. 
Фотозаснемане до 8 часа и обработка на материала   650 лв. 
Видеозаснемане 1 ден, монтаж и тиражиране 1000 лв. 

          1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО 

Пълноцветно лого до 8 кв. см (само с едногодишен договор)

          2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

              РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

Цяла страница  254x377 мм  1000 лв.
1/2 страница  254х187 мм 500 лв.
1/4 страница  125х187 мм 250 лв.
1/8 страница  125х93  мм 125 лв.

          3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА ЗА СЪБИТИЕ, 

          ПОЗДРАВ

Максимален обем 1/2 страница 500 лв.

          4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 25 кв. см  50 лв. 

          5. ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР В САЙТА  

          (www.vestnikstroitel.bg)

Размер  298х55 пиксела
Цена 150 лв./месец

 

ПОЖАРЕН ХИДРАНТ 
НАДЗЕМЕН 

Тип „ХН“ за пожарогасене 
и инсталиране във 

водоснабдителните 
системи, DN 80 PN10/16

ОТ ГОРЕЩО 
ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА

ПРОИЗВЕДЕН  
В БЪЛГАРИЯ 

НОВ 

Сертификат за постоянство 
на експлоатационните 

показатели 1814 – CPR-
169 съгласно БДС EN 

14384:2005

„ОРУДИЦА-2000“ ООД – гр. Елхово, е из-
вестна и утвърдена на българския пазар 
като производител на свързващи елемен-
ти за водопреносни мрежи и системи за 
питейно-битово водоснабдяване и напои-
телни системи:

✓ Чугунени отливки – фасонни части и 
водопроводна арматура – жиба, фланцови 
съединения, скоби водовземни, чугунени 
фланци, капаци шахтови, скари шахтови, 
охранителни гърнета за спирателен кран 
и др.

✓ Стоманени фланци и изделия за  
водопроводи.

✓ Пожарен хидрант надземен с пета.

гр. Елхово, ул. „Ал. Стамболийски“ №169 
тел./факс: 0478 / 88 132, GSM: 0888 78 79 52 
e-mail:orudica@mail.bg   web:www.orudica.com
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ПЕТА ЗА 
ПОЖАРЕН 
ХИДРАНТ

Може да се абонирате чрез сайта на вестника 
www.vestnikstroitel.bg/abonament/

или чрез заявка на редакционния e-mail
 news.vestnikstroitel@gmail.com

АБОНАМЕНТ
ЗА ВЕСТНИК

 

50За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова

                           0884 20 22 57 – Калоян Станчев

Вестникът излиза всеки петък, материалите за публикации-
те (дизайн, текст) се подават до вторник същата седмица.

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, 

ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, 

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ
%

BG20102

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

BG.121357Q/U

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

Забележка: Посочените цени не включват ДДС.

Целогодишен (52 броя) – 134,68 лв. с ДДС


