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Десислава Бакърджиева
На 3 април вестник „Строител“ – официалното издание на Камарата на строителите в
България, отбеляза своя десети рожден ден с
коктейл в „София хотел Балкан“. Заедно с екипа на изданието събитието отпразнуваха ръководството на Камарата на строителите в
България (КСБ), областни председатели на ОП
на КСБ, партньори и рекламодатели, представители на централната и местната власт, на
работодателски и браншови организации, на
синдикати и на научната общност.
Официални гости на събитието по повод
юбилея бяха зам.-министърът на регионалното
развитие и благоустройството инж. Валентин
Йовев, зам.-министърът на икономиката Александър Манолев, зам.-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева,
Георги Терзийски, председател на УС на Агенция

„Пътна инфраструктура” (АПИ). КСБ бе представена от председателя на УС инж. Илиян
Терзиев, зам.-председателите на УС Владимир
Житенски, инж. Христо Димитров, който е и
председател на ОП на КСБ – Варна, и инж. Николай Николов – председател и на ОП на КСБ –
Бургас, почетните председатели на Камарата
инж. Симеон Пешов и инж. Светослав Глосов,
изп. директор на КСБ инж. Мирослав Мазнев,
доц. д-р инж. Георги Линков, председател на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС, Валентин Николов, председател
на Контролния съвет (КС) на КСБ, инж. Розета
Маринова, член на УС на КСБ и председател на
Комисията по професионална етика, д-р инж.
Владимир Вутов, член на КС на КСБ, членове на
УС и ОП председатели на организацията. Сред
гостите бяха и бившият министър на регионалното развитие и благоустройството Лиляна
Павлова, инж. Николай Станков, бивш председа-

тел на УС на КСБ, сега съветник в МРРБ, и др.
Рожденият ден на в. „Строител“ беше
уважен и от Искрен Веселинов, председател
на парламентарната Комисия по регионална
политика и местно самоуправление, Халил
Летифов, председател на парламентарната
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения, инж. Галина Василева,
ръководител на Управляващия орган на ОП
„Транспорт и транспортна инфраструктура
2014 – 2020“, проф. д-р инж. Стоян Братоев,
изп. директор на „Метрополитен“ ЕАД, инж.
Иоанис Партениотис, вицепрезидент на КТ
„Подкрепа“, Силвия Георгиева, изп. директор
на Националното сдружение на общините в
Република България, проф. д.а.н. арх. Борислав
Борисов, ректор на ВСУ „Любен Каравелов“,
проф. д-р инж. Иван Марков, ректор на УАСГ,
председателя на УС на КИИП д-р инж. Иван
Каралеев, и много др.
` стр. 3

България е на 8-о
място по дял на
договорени средства
от общия бюджет
на оперативните
програми
` стр. 6-7
КСБ
Община Варна представи
инвестиционната си
програма за 2019 г. на
среща с ОП на Камарата
в морската столица
` стр. 8-11

BG.121357Q/U
Вестник „Строител“ е произведен в условията на
система за управление, сертифицирана от
Bureau Veritas Certification по стандарта ISO 9001.
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СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА КАЧЕСТВОТО
ПО БДС EN ISO 9001:2015

ȾɈ
ȽɇɊɈɋȿɇɀȿɅəɁɄɈȼ
ɆɂɇɂɋɌɔɊɇȺɌɊȺɇɋɉɈɊɌȺ
ɂɇɎɈɊɆȺɐɂɈɇɇɂɌȿɌȿɏɇɈɅɈȽɂɂɂ
ɋɔɈȻɓȿɇɂəɌȺ

ɉɨɡɞɪɚɜɢɬɟɥɟɧɚɞɪɟɫ
ɍɜɚɠɚɟɦɢɝɧɀɟɥɹɡɤɨɜ
ɂɦɚɦɭɞɨɜɨɥɫɬɜɢɟɬɨɨɬɢɦɟɬɨɧɚɍɋɧɚɄɋȻɢɥɢɱɧɨɨɬɦɨɟɢɦɟɞɚɨɬɩɪɚɜɹɧɚɣɫɴɪ
ɞɟɱɧɢɩɨɡɞɪɚɜɢɩɨɩɨɜɨɞɪɨɠɞɟɧɢɹȼɢɞɟɧ
ɂɡɩɨɥɡɜɚɦɫɥɭɱɚɹɞɚȼɢɛɥɚɝɨɞɚɪɹɡɚɟɠɟɞɧɟɜɧɚɬɚɪɚɛɨɬɚɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨɢɦɨɞɟɪɧɢɡɢ
ɪɚɧɟɬɨɧɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɬɚɜȻɴɥɝɚɪɢɹɉɪɟɞɫɬɨɹɬȼɢɦɧɨɝɨɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɬɟɥɫɬɜɚɫɜɴɪɡɚɧɢ
ɫɭɫɩɟɲɧɨɬɨɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɧɚɈɉÄɌɪɚɧɫɩɨɪɬɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ±³
ɢɧɚɩɪɨɟɤɬɢɬɟɩɨɆɟɯɚɧɢɡɦɚɡɚɫɜɴɪɡɚɧɚȿɜɪɨɩɚɤɚɤɬɨɢɩɨɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɬɚɧɚɛɴɞɟɳɚɬɚ
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚɡɚɩɟɪɢɨɞɚ±ɝɇɢɟɜɹɪɜɚɦɟɱɟɳɟɭɫɩɟɟɬɟɜɴɜɜɫɢɱɤɢ
ɧɚɱɢɧɚɧɢɹɂɫɤɚɦɞɚȼɢɭɜɟɪɹɱɟɜɥɢɰɟɬɨɧɚɄɋȻɢɦɚɬɟɧɚɞɟɠɞɟɧɩɚɪɬɧɶɨɪɜɪɟɚɥɢɡɢ
ɪɚɧɟɬɨɧɚɩɨɫɬɚɜɟɧɢɬɟɰɟɥɢɇɚɞɹɜɚɦɟɫɟɱɟɫɨɛɳɢɭɫɢɥɢɹɳɟɩɪɨɞɴɥɠɢɦɞɚɪɚɛɨɬɢɦɡɚ
ɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟɬɨɧɚɦɨɞɟɪɧɚɩɴɬɧɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɜɫɬɪɚɧɚɬɚɡɚɞɢɝɢɬɚɥɢɡɚɰɢɹɢɜɴɜɟɠɞɚɧɟ
ɧɚɰɢɮɪɨɜɢɬɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɜɫɟɤɬɨɪÄɋɬɪɨɢɬɟɥɫɬɜɨ³
ɉɨɠɟɥɚɜɚɦɟȼɢɦɧɨɝɨɡɞɪɚɜɟɫɢɥɢɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢɭɫɩɟɯɢɢɭɞɨɜɥɟɬ
ɜɨɪɟɧɢɟɨɬɩɨɫɬɢɝɧɚɬɨɬɨɇɟɤɚɧɟɫɬɢɯɜɚɬɢɥɢɱɧɢɬɟȼɢɩɨɜɨɞɢɡɚɪɚɞɨɫɬɢɳɚɫɬɢɟ
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7 април
Инж. Георги Изворов, председател на ОП на КСБ – Разград
8 април
Цветан Цветанов, зам.-председател на ПП ГЕРБ
Валентин Димов, член на УС на КСБ
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Домакини на партито по повод юбилея на
медията бяха инж. Пламен Пергелов, председател на СД на „Вестник Строител“ ЕАД,
инж. Любомир Качамаков, член на ИБ и на УС
на КСБ, председател на ОП на КСБ – София, и
прокуристът и главен редактор на в. „Строител“ Ренета Николова. Третият член на СД
инж. Благой Козарев поради ангажимент не
присъства на събитието.
Празненството започна с кратко представяне на дейността на изданието на КСБ
от водещия Драгомир Симеонов, който припомни първите стъпки на вестника. След
това той покани на сцената за приветствие
инж. Пламен Пергелов. „Благодаря на нашия
принципал – Камарата на строителите в България, на председателя на УС инж. Илиян Терзиев, на Управителния съвет, на Областните
представителства, на строителните фирми,
на рекламодателите ни, които винаги ни подкрепят във всички начинания и неизменно са
до нас. А когато сме заедно, сме силни и всичко можем да постигнем“, заяви инж. Пергелов
и даде думата на инж. Илиян Терзиев. „Искам
да Ви благодаря за огромните усилия, които
полагате, и за всичко, което вестникът прави
за Камарата. Продължавайте в същия дух, не
спирайте да се развивате и да търсите нови
предизвикателства. Честит празник и бъдете живи и здрави“, каза инж. Терзиев.
Поздравите към в. „Строител” и неговия
екип продължиха с видео обръщение от Искра
Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент.
След това приветствие по повод рождения
ден отправи зам.-министър Валентин Йовев.
„Чувствам се поласкан от възможността да
Ви поздравя за юбилея. За мен действително
е огромна чест да бъда гост на това важно
тържество по повод 10-ата годишнина на
вестник „Строител“ - едно от най-престижните издания с фокус върху цялостния спектър на инвестиционните проекти. Достойна
възраст, зад която се крие богат и разностранен път на развитие. Вие допринасяте
изключително много за качеството на жи-
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вот на всички български граждани. Защото
правилната и обективна информираност за
процесите в страната са от ключово значение за цялото общество“, посочи той.
„Преди 10 години България нямаше нито
една изцяло завършена автомагистрала. За
това време се изградиха стотици километри
магистрали, жп линии, тунели, мостове, съоръжения. Браншът успя не само да се обедини в една национална организация - Камарата
на строителите в България, но и да създаде
общност. И един от най-важните инструменти за това е именно официалният му вестник. Честит празник и продължавайте своята мисия още поне 10 по 10 години“, пожела
зам.-министър Александър Манолев.
Председателят на УС на АПИ Георги Терзийски също поздрави в. „Строител“. „Честит десети рожден ден на екипа, който ни
събира на този много специален ден. Особена е символиката на датата 3 април, на която преди 136 г. княз Батенберг издава указа,
с който създава пътната администрация
у нас. Като българин и председател на УС
на АПИ аз съм горд да бъда част от тази
история“, каза той.
По време на събитието домакините инж.
Пламен Пергелов, инж. Любомир Качамаков
и Ренета Николова връчиха почетни грамоти и плакети на партньорите на изданието.
Всеки гост на тържеството получи подарък
– специално подготвен за юбилея алманах
„10 години вестник „Строител“, който проследява историята – създаването и развитието на медията, успешно организираните
през годините форуми, отразените събития,
наградите, партньорствата, творческата
дейност. На коктейла бе представено и
кратко видео, подготвено по повод десетата годишнина. В края на официалната част
инж. Илиян Терзиев, почетните председатели инж. Симеон Пешов и инж. Светослав
Глосов, Съветът на директорите и целият
екип на „Строител“ разрязаха празничната
торта. Партито продължи с изпълнения на
групата ROLLING OVER.
Повече подробности четете в следващия
брой на в. „Строител“.
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ȾɈ
ȾɊɂɇɀȼɅȺȾɂɆɂɊȼɍɌɈȼ
ɑɅȿɇɇȺɄɋɇȺɄɋȻ
ɂɁɉȾɂɊȿɄɌɈɊɇȺÄȽȿɈɋɌɊɈɃ³ȺȾ

ɉɨɡɞɪɚɜɢɬɟɥɟɧɚɞɪɟɫ
ɍɜɚɠɚɟɦɢɢɧɠȼɭɬɨɜ
ɈɬɫɜɨɟɢɦɟɢɨɬɢɦɟɬɨɧɚɍɋɧɚɄɋȻɢɦɚɦɭɞɨɜɨɥɫɬɜɢɟɬɨɞɚɨɬɩɪɚɜɹ
ɧɚɲɢɬɟɧɚɣɫɴɪɞɟɱɧɢɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɹɩɨɩɨɜɨɞɪɨɠɞɟɧɢɹȼɢɞɟɧ
ɂɡɩɨɥɡɜɚɦɫɥɭɱɚɹɞɚȼɢɛɥɚɝɨɞɚɪɹɡɚɧɟɩɪɟɤɴɫɧɚɬɢɬɟɭɫɢɥɢɹɤɨɢ
ɬɨɩɨɥɚɝɚɬɟɤɚɬɨɱɥɟɧɧɚɄɨɧɬɪɨɥɧɢɹɫɴɜɟɬɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨɧɚɄɋȻɢɡɚ
ɭɬɜɴɪɠɞɚɜɚɧɟɬɨɧɚɚɜɬɨɪɢɬɟɬɚɧɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɬɚɤɨɹɬɨɪɚɛɨɬɢɡɚɹɫɧɢ
ɩɪɚɜɢɥɚɥɨɹɥɧɚɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹɢɩɪɨɡɪɚɱɧɚɛɢɡɧɟɫɫɪɟɞɚɜɛɪɚɧɲɚɇɚɞɹ
ɜɚɦɫɟɨɳɟɞɴɥɝɢɝɨɞɢɧɢɡɚɟɞɧɨɞɚɞɨɩɪɢɧɚɫɹɦɟɫɴɫɫɜɨɹɬɚɞɟɣɧɨɫɬɡɚ
ɩɪɨɫɩɟɪɢɬɟɬɚɧɚɫɟɤɬɨɪÄɋɬɪɨɢɬɟɥɫɬɜɨ³ɚɫɧɟɝɨ±ɢɡɚɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɹ
ɪɚɫɬɟɠɧɚɫɬɪɚɧɚɬɚ
ɉɨɡɞɪɚɜɹɜɚɦȼɢɢɡɚɜɥɚɝɚɧɢɹɨɬȼɚɫɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɢɡɴɦɨɩɢɬɢɤɨɦ
ɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɜɪɚɛɨɬɚɬɚɛɥɚɝɨɞɚɪɟɧɢɟɧɚɤɨɢɬɨÄȽɟɨɫɬɪɨɣ³ȺȾɟɪɟɚɥɢ
ɡɢɪɚɥɨɢɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚɞɚɫɬɪɨɢɜɩɟɱɚɬɥɹɜɚɳɢɨɛɟɤɬɢɫɛɟɡɤɨɦɩɪɨɦɢɫɧɨ
ɤɚɱɟɫɬɜɨɜɰɹɥɚɬɚɫɬɪɚɧɚ
ɀɟɥɚɹȼɢɡɞɪɚɜɟɥɢɱɧɨɳɚɫɬɢɟɢɤɴɫɦɟɬȻɴɞɟɬɟɜɫɟɬɚɤɚɭɫɩɟɲɟɧɜ
ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɟɧɢɥɢɱɟɧɩɥɚɧ







ɋɨɮɢɹ
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ɂɧɠɂɥɢɹɧɌɟɪɡɢɟɜ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɧɚɍɋɧɚɄɋȻ

ëùąĆüĆĄĂúøùāøùāāôøĄüāúÖÿôøüĀüĄÖćĆĂö
üĂĆùþüăôāôö«åĆĄĂüĆùÿ¢
Уважаеми д-р инж. Вутов, пожелаваме Ви здраве, сили,
енергия и късмет, за да реализирате всички настоящи и много
бъдещи проекти!
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ʨʪʙʗʝʜʤʟʜǡ
ʡʟʧʟʢʛʥʣʪʨʮʟʜʙ
ʦʧʜʛʨʜʛʗʩʜʢʤʗʡʧʟʘ

ǷȘȍȏȋȝȐȓȌțȠȐȡȍ
ȘȈȉȖȚȧȚȊșȍȒȚȖȘÄǹȚȘȖȐȚȍȓșȚȊȖ´
șȗȖȘȍȌȗȘȖțȟȊȈȕȍȕȈȗȈȏȈȘȈȕȈȚȘțȌȈ
Снимка авторът

Росица
Георгиева
Строителството ще продължава да има
значимо влияние
на пазара на труда. Очаква се през
2022 г. в сектора
да бъдат заети
246,2 хил. души,
а през 2032 г. 250,6 хил. Това
показват средносрочните и дългосрочните прогнози на развитието
на пазара на труда в България, които бяха
представени по време на
конференция в София. Изследването е направено по
искане на Министерството на труда и социалната
политика, като финансирането му е от Европейския
социален фонд по проект
на ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020“.
„Подготвените от изследователския екип прогнози показват посоката
на развитието на търсенето и предлагането на
труд. Резултатите показват, че тенденциите
са неблагоприятни, т.е.
икономически активното
население ще намалява”.
Това каза при откриване
на конференци ята Бисер Петков, министър

на труда и социалната
политика. Той подчерта,
че се очертава недостиг
на работещи със средно
образование, който ще
бъде запълнен от лица с
по-високо или по-ниско образование. Според представените данни в периода от 2018 до 2032 г.
се очаква повишаването
на заетостта в сектор
„Строителство” да е с
13,4 хил. души, или да има
ръст от 7,6%. Предвижда
се през 2022 г. в бранша
да липсват 25,6 хил. работници с основно или
по-ниско образование, докато техният брой през
2032 г. ще нарасне до
26 хил. души. По отношение на заетостта според
възрастовата група на

участващите на пазара
на труда се прогнозира
увеличаване на възрастта на работещите в
сектора. Ако през 2022 г.
в групата между 20 и 29 г.
попадат 33,2% от всички
заети в сферата, то през
2032 г. техният дял ще се
повиши до 33,8%. Броят на
строителите между 30 и
39 години от 60,2 % ще нарасне до 61,3%. Възрастовата група между 40 и 49
години също бележи ръст
- от 62,7% през 2022 г. до
63,8% през 2032 г. С близо
2% ще нарасне броят на
работещите между 50 и
59 години - от 60,9% през
2022 г. до 62% през 2032 г.
Във възрастовата група
60+ години броят ще се
повиши от 29,4% до 28,9%.
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ǭǹȡȍȜȐȕȈȕșȐȘȈȐȏȋȘȈȎȌȈȕȍȚȖȕȈ
ȋȈȏȖȗȘȖȊȖȌȔȍȎȌțǩȢȓȋȈȘȐȧȐǫȢȘȞȐȧ
Мартин Славчев
Европейската комисия взе решение по
линия на политиката на сближаване да се
инвестират средства в размер на 33 млн.
евро, с които ще се финансира изграждането на трансграничен междусистемен газопровод с дължина 182 км между Комотини,
Гърция, и Стара Загора. Това е европейски
проект от общ интерес, допринасящ за
постигането на целите на Енергийния съюз
(ЕС). Газовите системи на двете държави
ще бъдат свързани за пръв път. Така ще се
диверсифицират енергийните източници в
региона и ще се повиши енергийната сигурност. По-голямата конкуренция на пазара
на газ ще доведе до по-ниски цени за потребителите.
България е една от десетте държави от
ЕС, в които Комисията ще инвестира общо
4 млрд. евро за 25 големи инфраструктурни
проекта. Те обхващат широк кръг от области – здравеопазване, транспорт, научни из-

следвания, околна среда и енергетика. Като
се прибави националното финансиране, общите инвестиции в тези проекти възлизат
на 8 млрд. евро.
„Обектите са пример за това как ЕС
работи за подобряване на живота на гражданите – от повишаване на качеството на
питейната вода и бързината на железопътния транспорт до модернизиране на болници. През настоящия бюджетен период сме
одобрили отпускането на средства от ЕС
в размер на 32 млрд. евро за 258 големи инфраструктурни проекта. Те са „посланици“
на политиката на сближаване и аз се гордея
с всеки един от тях“, заяви комисарят по
въпросите на регионалната политика в ЕП
Корина Крецу.
Две оферти са подадени за проектирането и строителството на газовата връзка с
Гърция. Едната е на българо-италианското
обединение между „Джи Пи Груп” АД, „Главболгарстрой” АД и Bonatti, а другата - на гръцката „Джей енд Пи – Авакс”.

ǵǲǹǪȐȕȐȞȐȐȘȈȗȖȌȗȐșȊȈȕȍȚȖȕȈ
ȔȍȔȖȘȈȕȌțȔȏȈșȢȊȔȍșȚȕȈȌȍȑȕȖșȚ
Мартин Славчев
По идея на Националния клуб на строителите ветерани (НКСВ) ръководствата на
НКСВ, Камарата на строителите в България
(КСБ), Научно-техническия съюз по строителство в България (НТССБ), Съюза на архитектите в България (САБ), Камарата на
инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) и Камарата на архитектите
в България (КАБ) подписаха меморандум за
съвместна дейност. Той ще послужи за даването на общи предложения за почетни граждани, за наименование на улици, за поставяне
на паметни плочи на значими сгради и паметници, както и на домове, в които са живели

заслужили строители и архитекти. Ще бъдат организирани чествания на юбилейни годишнини, колективно участие на структури
по места със становища по проблемите на
градовете, издаване на спомени, биографии и
история на строителството. За всяко предложение във връзка с меморандума е желателно да се постига консенсус при вземане
на решението, се посочва в документа.
Меморандумът е подписан от инж. Тодор
Топалски, председател на УС на НКСВ, инж.
Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ,
акад. Ячко Иванов, председател на НТССБ,
арх. Георги Бакалов, председател на САБ,
инж. Иван Каралеев, председател на КИИП, и
арх. Борислав Игнатов, председател на КАБ.
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Ивелина Василева, председател на парламентарната

     £ÜÍÅÂÒÊáÇÏÂÐÎáÓÔÐÑÐÆáÍÏÂ 
       ÏÂÐÑÇÒÂÔÊÄÏÊÔÇÑÒÐÅÒÂÎÊ
Имаме дългогодишно и
изключително успешно
сътрудничество с КСБ

Снимки Румен Добрев

Мирослав Еленков

Г-жо Василева, какви
ще са приоритетите
Ви като председател на
Комисията по околната
среда и водите в Народното събрание (НС) до
края на настоящия парламентарен сезон?
Заедно с колегите от
парламентарната Комисия по околната среда
и водите продължаваме
активно да работим по
законодателството и
темите, които са свързани с опазването на
околната среда. Знаете, че съвсем наскоро
приехме измененията в
Закона за чистотата
на атмосферния въздух.
Това е тема с висок приоритет. С промените
бяха въведени нови моменти, касаещи контрола и ограничаването на
използването на замърсяващи въздуха горива за
битово отопление. Заложени са и изисквания за
действията, които трябва да бъдат извършвани
от местните власти,
както и санкциите при
неизпълнение. Необходимо е Министерството
на земеделието, храните
и горите (МЗХГ) да разработи наредба, която
да регламентира контрола и разпространението
на дървата, използвани
за битово отопление.
Ние, народните представители от ГЕРБ, предложихме местните власти
да имат възможност да
получат подкрепа в борбата срещу замърсяването на въздуха. По този
начин част от глобите,
наложени на замърсяващи въздуха предприятия,
ще отиват директно в
бюджетите на общините и ще могат да бъдат
използвани за действия,
свързани с преодоляването на този проблем. И не
на последно място, в закона ясно са посочени ангажиментите на всички
отговорни институции.
Очакваме в НС да бъде
внесен и законопроектът
за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие,
чрез който ясно трябва
да се регламентира начина на управление на
екологичната мрежа „Натура 2000“.
По време на изслушване в НС посочихте, че
очаквате да бъде внесена за разглеждане и приета от Министерския

съвет Националната
програма за подобряване качеството на атмосферния въздух. Какво ще включва тя?
Националната програ ма за подобряване
качеството на атмосферния въздух е ключов
документ. Това, което
беше представено от
е ко м и н и с т е р с т в о т о
в Комиси ята по околната среда и водите,
е програма с хоризонт
до 2024 г., съдържаща
мерки, които трябва да
бъдат предприети от
всички институции и на
всички нива. Разбира се,
когато говорим за качеството на атмосферния въздух, основното
предизвикателство за
България са превишенията на съдържанието
на фини прахови частици. Това е и предмет на
наказателна процедура
от страна на Европейската комисия, както и
на произнасяне на Европейския съд. Факт е, че
се регистрира положителна тенденция, но все
още трябва да се рабо-

ти за решаване на този
проблем. В програмата
са заложени конкретни
стъпки, в това число и
законодателни. Ние вече
изпълнихме част от тях,
касаещи усъвършенстване на нормативната
уредба, чрез приемане на
изменението и допълнението на Закона за чистотата на атмосферния
въздух. Необходимо е да
се продължи работата
с въвеждането на наредбите от страна на
Държавна агенция за метрологичен и технически
надзор, която трябва да
определи допустимото
ниво на сяра и пепел във
въглищата и брикетите,
които се използват за
битово гориво, както и
от страна на МЗХГ за
организиране и регулиране на дървата за битово
отопление. Освен това,
в програмата се залага
и въвеждане на по-ранен
ет ап н а из ис кването
към производителите
на печки за отопление,
да прилагат специален
екостандарт за недопускане на замърсяване.

Европейският регламент
за това влиза в сила през
2022 г. и колкото по-рано
бъде заложен в България,
толкова повече ще има
гаранция, че когато отидете да си купите нова
печка – тя ще отговаря
на екологичните изисквания.
Знаете, че мерките
за ограничаване на замърсяванията в населените места, са свързани
и с транспорта - с обособяване на зони с ниски
емисии и ограничаване
движението на замърсяващи превозни средства.
Това са действия, които
местните органи и властите могат да предприемат, ако има превишаване на нормите на
тяхна територия. Що се
отнася до пътните превозни средства, в компетенциите на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
и на Министерството
на вътрешните работи
е контролът по отношение на регистрацията, техническите пре-

гледи и недопускането
за движение. Това също
са допълнителни мерки, които са заложени в
Националната програма
за подобряване качеството на атмосферни я
въздух. Очакваме тя да
бъде приета от Министерския съвет и съгласно текстовете в закона
министърът на околната
среда и водите ежегодно
трябва да отчита изпълнението й.
Кръговата икономика ще е от голямо значение през следващия програмен период, какво е
Вашето мнение за прилагането й в България?
Кръговата икономика
предполага ангажимент
към околната среда на
институциите, бизнеса,
а и на всеки един от нас.
Това е предизвикателство, но и възможност,
з а щ ото при н ци п ъ т,
който е заложен в тази
концепци я, е преминаването к ъ м мо дел н а
икономиката, при който
ресурсите да се оползотворяват в максимална

степен. На европейско
ниво през изминалата
година бяха приети много важни и стратегически документи - това
са пакетът „Отпадъци“,
както и Стратегията
за пластмасите в кръговата икономика. Те се
обвързват с актове на
европейско ниво, които
ще бъдат транспонирани и в българското законодателство и изискват
много амбициозни цели,
които трябва да бъдат
постигнати. Като тези,
които са заложени по отношение на рециклирането на битови отпадъци
до 2035 г. - 65 %. Необходимо е да вървим и към
свеждане до минимум на
депонирането на отпадъци. От гледна точка на
анализите, които се правят на европейско ниво,
ползите от изпълнението на пакета „Отпадъци“
ще бъдат изразени чрез
създаването в ЕС на около 100 хил. нови работни
места до 2035 г. Това е
стимул за икономически
растеж, въвеждане на
нови технологии и еко-
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иновации. Разбира се, ще
се ограничат и вредните
емисии от въглероден
диоксид. Изчисленията
показват, че до 2035 г.
могат да бъдат спестени 300 млн. тона емисии
въглероден диоксид. Така
че това, което предстои
като законодателни инициативи, е на национално
ниво да се транспонират
актове, приети в Европа. Смятам, че е редно
да отчетем усилията на
страната ни по време на
първото Българско председателство на Съвета
на ЕС, когато бяха положени значими усилия за
приемането на тези актове от ЕС.

Вие сте и зам.-председател на Комисията
по европейските въпроси и контрол на европейските фондове,
където проследявате
изпълнението на оперативните програми. Как
се справя България към
този момент?
Наскоро проведохме
заседание на Комисията, по време на което
беше приет годишният
доклад с отчитане на
изпълнението на оперативните програми към
края на 2018 г. Това, което става ясно, е доброто
изпълнение от страна на
България. Що се отнася
до финансовата част
и а нг а ж и м е н т и т е н а
държавата - няма нито
едно загубено евро през
2018 г. Тоест, задачите
по отношение на финансовите цели се постигат. България стои добре и спрямо останалите
държави членки. Статистиката сочи, че страната ни е на 8-о място по
дял на договорени средства от общия бюджет
на оперативните програми. Конкретно по отношение на представянето
ни по Европейския фонд
за регионално развитие
ние се нареждаме на 2-ро

ʧʜʦʪʘʢʟʡʗʘʱʢʚʗʧʟʶ
ʮʜʩʟʧʟʛʜʨʜʩʟʮʜʩʙʱʧʩʥʤʗʧʥʛʤʥʨʱʘʧʗʤʟʜ
ʡʥʣʟʨʟʶʦʥʥʡʥʢʤʗʩʗʨʧʜʛʗʟʙʥʛʟʩʜ
ʛʥ
ʟʤʝǤʦʢʗʣʜʤʦʜʧʚʜʢʥʙ
ʦʧʜʛʨʜʛʗʩʜʢʤʗʨʱʙʜʩʗʤʗʛʟʧʜʡʩʥʧʟʩʜʤʗ
Ƿʙʜʨʩʤʟʡʨʩʧʥʟʩʜʢǲʜʗʛǡ
ʚǦʝʗʧʜʤʜʩʗʤʟʡʥʢʥʙʗ
ʦʧʥʡʪʧʟʨʩʟʚʢʗʙʜʤʧʜʛʗʡʩʥʧʤʗʙǤǷʨʩʧʥʟʩʜʢǲǡ
ʜʡʟʦʗʤʗʙʜʨʩʤʟʡǷʨʩʧʥʟʩʜʢǲ
Заседание на парламентарната Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските
фондове

място по договорени и на
5-о по разплатени средства.
Към нача лото на
2019 г. договорените
средства общо по всички оперативни програми
достигат 65% от бюджетите им. В зависимост от спецификите
при част от тях процесите се движат по-бързо. Традиционно например
Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020“
е с много добро темпо,
както и ОП „Иновации и
конкурентоспособност
2014 - 2020“. В същото
време програми, които
са обвързани с по-сложни,
тежки и мащабни проекти, отбелязват по-бавен
напредък, но това, което
имаме към настоящи я
момент, е добро ниво на
договаряне и на разплащане. Важно е да запазим
този темп и системите
за управление да продължават да работят, така
както и досега. Контролните органи отчитат,
че нивата на грешки са
в рамките на допустимите и са сравнително ниски спрямо останалите
европейски държави.
Какво е Вашето мнение относно изпълнението на Оперативна

програма „Околна среда
2014 - 2020“ (ОПОС)?
ОПОС в голямата си
част е посветена на инвестиции във ВиК сектора. Това са може би
най-сложните и тежки
проекти. През този програмен период знаете, че
бенефициенти са и ВиК
дружествата. Програмата към настоящия момент се движи добре. Над
100% от бюджета са обявени за кандидатстване.
Договорените средства
възлизат на 51%. Големите очаквания са успешно да стартират и да
бъдат изпълнени проектите във ВиК сектора.
Има открита покана за
проектни предложения
към ВиК дружествата,
които да кандидатстват
с регионалните проекти. Те трябва да бъдат
изпълнени в рамките на
програмния период.
Срокът за кандидатстване е втората
половина на април. Към
настоящия момент вече
има подадени осем предложения, което показва
и мотивация от страна
на ВиК дружествата да
изготвят проектите си
и да започнат тяхното
изпълнение. Първият такъв беше за регион Смолян. Впоследствие бяха
подадени и проектите

Ивелина Василева бе гост на годишния Бал по повод Деня на строителя 26.10.2018 г.

за Русе, Враца, Ямбол,
Перник, Силистра и др.
Важна е мобилизацията,
добрата координация и
взаимо действие меж ду Министерството на
околната среда и водите
(МОСВ) като финансиращ орган, Министерството на регионалното
развитие и благоустройство като институцията, която отговаря за
политиката във ВиК сектора, бенефициентите,
както и техните партньори – общините. Наистина задачата е трудна,
но аз вярвам, че ще бъдат направени необходимите усилия всички проекти да бъдат изпълнени,
защото тяхната значимост е подобряване на
стандарта на живот на
хората и, разбира се, изграждането на базисна
инфраструктура, която
е важна и за икономиката ни.
Как въпросите, касаещи околната среда,
могат да станат поблизки до хората?
Моето твърдо убеждение е, че хората имат
силна чувствителност
към природата и опазването на околната среда
и пример за това е широкият дебат, който се
води по различни теми.
Смятам, че най-добрият
начин тези теми да станат близки до всички, е
обществото да полага усилия за промяна на
модела си на поведение.
Това трябва да бъде заложено още в най-ранна
възраст при възпитанието и обучението на
децата. Затова за мен
винаги е бил изключително важен въпросът в
детските градини и училищата подрастващите по разбираем начин
да научават повече за
природата и ползата от
опазването й. Разбира се,
това трябва да бъде заложено и в учебните програми и извънкласните
дейности. В тази посока
проведох поредица от
срещи през изминалите

ʪʙʗʝʗʜʣʟʚʥʨʦʥʛʟʤʦʜʧʚʜʢʥʙǡ
ʪʙʗʝʗʜʣʗʚʥʨʦʥʝʥʤʟʡʥʢʥʙʗǡ
ʪʙʗʝʗʜʣʟʛʗʣʟʟʚʥʨʦʥʛʗʥʩʜʡʟʦʗ
ʤʗʙǤǷʨʩʧʥʟʩʜʢǲǡ

ʦ˛˓ː˗ː˝ː˗˙˓˝ː˘ˋ˔Ǧ˜˥˛ˏːˢ˘˓˚˙˒ˏ˛ˋˍ˖ː˘˓˪˚˙
˚˙ˍ˙ˏ͡͠Ǧˋ˝ˋˎ˙ˏ˓ˣ˘˓˘ˋ˘ˋˍː˜˝˘˓˕Ƿʨ˝˛˙˓˝ː˖ǲǨ
ʛː˜ː˝ˎ˙ˏ˓˘˓˜ˋ˚˙ˍ˙ˏ˒ˋ˛ˋˍ˘˙˜˗ː˝˕ˋǡˋ˒ˋʙˋ˜
˜ˋ˚ː˛˓˙ˏ˘ˋ˚˙˜˝˓ˑː˘˓˪˓˞˜˚ːˠ˓Ǥʞˋ˝˙ˍˋˍ˛ː˗ː
ˍː˜˝˘˓˕˥˝˒ˋːˏ˙˜˝˙˔˘˙˗˪˜˝˙˘ˋ˗ːˏ˓˔˘˓˪˚ˋǦ
˒ˋ˛˓˞˝ˍ˥˛ˏ˓˜ˍ˙˪ˋˍ˝˙˛˓˝ː˝˘ˋ˓˒ˏˋ˘˓ː˜ˍ˓˜˙Ǧ
˕˓˜˝ˋ˘ˏˋ˛˝˓˒ˋ˚˛˙˟ː˜˓˙˘ˋ˖˓˒˥˗˓ː˝˓˕ˋǤ
ʘː˒˜˚˙˛ː˘ː˚˛˓˘˙˜˥˝˒ˋ˝˙ˍˋ˘ˋˡː˖˓˪ː˕˓˚˘ˋ
ˍǤǷʨ˝˛˙˓˝ː˖ǲǡ˕˙˔˝˙˜ː˙˝˖˓ˢˋˍˋ˜˥˜˜ˍ˙˪˝ˋː˕˜Ǧ
˚ː˛˝˓˒ˋ˓˕˙˛ː˕˝˘˙˜˝Ǥʙ˝˙ˍˋ˜˥˗˜ː˞ˌːˑˏˋˍˋ˖ˋ
˗˘˙ˎ˙˕˛ˋ˝˘˙ǡ˙ˌˤ˞ˍˋ˔˕˓˜˚˛ːˏ˜˝ˋˍ˓˝ː˖˓˘ˋ˓˒Ǧ
ˏˋ˘˓ː˝˙ ˕ˋ˕˝˙ ˕ˋ˝˙ ˚˛ːˏ˜˝ˋˍ˓˝ː˖ ˘ˋ ˓˒˚˥˖˘˓Ǧ
˝ː˖˘ˋ˝ˋ˓˒ˋ˕˙˘˙ˏˋ˝ː˖˘ˋ˝ˋˍ˖ˋ˜˝ǡ˝ˋ˕ˋ˓˕ˋ˝˙
ˎ˙˜˝˘ˋ˗˘˙ˎ˙ˌ˛˙˔˘˓˝ː˓˒˘ˋˢ˓˗˓˟˙˛˞˗˓ǡ˕˙˓˝˙
˙˛ˎˋ˘˓˒˓˛ˋǤ
ʦ˙˒ˍ˙˖ː˝ː ˗˓ ˏˋ ʙ˓ ˚˙˒ˏ˛ˋˍ˪ ˓ ˒ˋ ˕ˋˢː˜˝ˍː˘˓˪
˚˛˓˘˙˜˒ˋ˚˙ˍ˓ˣˋˍˋ˘ː˘ˋ˙ˌˤː˜˝ˍː˘˙˝˙˒˘ˋ˘˓ː˚˙
˝ː˗˓˝ːǡ ˜ˍ˥˛˒ˋ˘˓ ˜ ˙˕˙˖˘ˋ˝ˋ ˜˛ːˏˋǡ ˜˝˛˙˓˝ː˖Ǧ
˜˝ˍ˙˝˙ǡ ˛ːˎ˓˙˘ˋ˖˘˙˝˙ ˛ˋ˒ˍ˓˝˓ː ˓ ˓˘˟˛ˋ˜˝˛˞˕Ǧ
˝˞˛ˋ˝ˋǤ ʛ˥˖ˌ˙˕˙ ˍ˪˛ˍˋ˗ǡ ˢː ˕˙˗˚ː˝ː˘˝˘˙˝˙ ˓
ˌː˒˚˛˓˜˝˛ˋ˜˝˘˙˚˙ˏ˘ˋ˜˪˘ː˘ˋ˓˘˟˙˛˗ˋˡ˓˪˝ˋ˓˗ˋ
˒ˋ˚ˋ˒ː˘˙ ˏ˙˜˝˙˔˘˙ ˗˪˜˝˙ ˘ˋ ˚ˋ˒ˋ˛ˋǤ ʥˤː ˚˙ˍːˢːǡ
˕˙ˎˋ˝˙ˑ˓ˍːː˗ˍ˗ːˏ˓˔˘ˋ˜˛ːˏˋǡ˘ˋ˜˓˝ː˘ˋ˜˚˛ːˏ˓˒Ǧ
ˍ˓˕ˋ˝ː˖˜˝ˍˋ˝ˋ ˘ˋ ˟ˋ˖ˣ˓ˍ˓˝ː ˘˙ˍ˓˘˓ ˓ ˛ˋ˒˚˛˙˜Ǧ
˝˛ˋ˘ː˘˓ː˝˙˘ˋ˓˘˟˙˛˗ˋˡ˓˪ˌː˒˪˜ː˘˓˒˝˙ˢ˘˓˕Ǥ
ʦ˙ˑː˖ˋˍˋ˗ ʙ˓ ˙ˤː ˗˘˙ˎ˙ ˚˥˝˓ ˚˙ ˏː˜ː˝ ˎ˙ˏ˓Ǧ
˘˓ˏˋ˛ˋˌ˙˝˓˝ːˍ˜ː˝ˋ˕ˋ˙˝ˏˋˏː˘˙˒ˋ˕ˋ˞˒ˋ˝ˋ˘ˋ
˚˛˙˟ː˜˓˙˘ˋ˖˓˒˗ˋǡ ˛ˋ˒ˍ˓˝˓ː˝˙ ˓ ˞˝ˍ˥˛ˑˏˋˍˋ˘ːǦ
˝˙˘ˋ˕ˋˢː˜˝ˍː˘ˋ˝ˋˑ˞˛˘ˋ˖˓˜˝˓˕ˋǨ
ʝː˖ˋ˪ ˘ˋ ʙˋ˜ ˓ ˍ˜˓ˢ˕˓ ˛ˋˌ˙˝ːˤ˓ ˍ˥ˍ ˍː˜˝˘˓˕
Ƿʨ˝˛˙˓˝ː˖ǲ˒ˏ˛ˋˍːǡˤˋ˜˝˓ːǡ˕˥˜˗ː˝˓˗˘˙ˎ˙˚˛˙˟ːǦ
˜˓˙˘ˋ˖˘˓˞˜˚ːˠ˓Ǩ
ʟʙʜʢʟʤʗʙʗʨʟʢʜʙʗǡ
ʦʧʜʛʨʜʛʗʩʜʢʤʗʡʥʣʟʨʟʶʩʗʦʥ
ʥʡʥʢʤʗʩʗʨʧʜʛʗʟʙʥʛʟʩʜʙ͠͠ǧʩʥʩʥ
ʤʗʧʥʛʤʥʨʱʘʧʗʤʟʜ

седмици с представители на Министерството
на образованието и науката, където срещнах
добър отклик и желание
темата да бъде застъпена много по-сериозно
във възпитанието и обучението на децата ни.
Мисля, че трябва да продължим работа в тази
посока.
Как ще продължите
сътрудничеството си с
Камарата на строителите в България (КСБ)?
Ние имаме дългогодишно и изключително
успешно сътрудничество с КСБ. Аз разчитам на
експертизата на бран-

ш ов ат а ор г ан и з аци я .
Убедена съм, че нашето
взаимодействие ще продължи. В разработването и обсъждането на
общественозначимите
въпроси е изключително
важно винаги да се чува
мнението на всички заинтересовани страни и
на експертите. В този
смисъл насърчавам участието в работни групи и представянето на
становища по време на
разглеждането на законопроекти. Това е част
от общото усилие в максимално прозрачен дух на
диалог да работим върху
усъвършенстване на законодателството.
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Форумът се провежда за трети път и предоставя широка платформа за дискусии

Екип в. „Строител“
О б л ас т н о т о п р е д ставителство на Камарата на строителите в
България във Варна (ОП
на КСБ – Варна), проведе работна среща с ръководството на община
В арн а. С ъ б и т ието с е
състоя за трета поредна година в морската
столица. На него традиционно местната администрация прави преглед
на изпълненото по инвестиционната програма
за предходната година
и представя най-важните обекти в сферата
на строителството за
текущата. Съорганизатор и медиен партньор
на събитието е вестник
„Строител“.
Форумът бе открит
от кмета на Варна Иван
Портних и от инж. Христо Димитров, зам.-председател на Управителния съвет (УС) на КСБ
и председател на ОП на
КСБ – Варна. Гости на
срещата бяха инж. Илиян Терзиев, председател
на УС на КСБ, и инж. Мирослав Мазнев, изп. ди-

ректор на Камарата. В
нея се включиха и зам.кметът на града инж.
Христо Иванов, членове
на Областния съвет на
ОП на КСБ - Варна, Ренета Николова – прокурист
и главен редактор на в.
„Строител“ и ПР на КСБ,
както и представители
на строителни фирми от
региона.
„Радвам се, че отново имаме възможност да
проведем работна среща

с Камарата на строителите в България в община Варна. Усилията на
местната администрация са пряко свързани с
дейността на фирмите
членове на КСБ за обновяване на града ни и превръщането му в по-добро
и красиво място за живеене“, заяви кметът Иван
Портних.
Той припомни, че бюджетът на Варна за т.г.
е почти половин милиард

лева, като макрорамката е увеличена двойно
спрямо 2013 г. „Работим
активно за осигуряване
на финансови средства
от европейски проекти
и програми, за привличане на финансиране от
държавата и увеличаване
на местните приходи без
повишаване на данъците.
На тази база можем да
кажем, че Варна е град в
развитие“, каза кметът.
Той посочи, че в момента на територията
на града се работи едновременно по 12 обекта от уличната инфраструктура, сред които
б ул . „ В ас и л Лев с к и “ –
най-мащабният проект
на Варна, бул. „Народни
будители“ в „Аспарухово“, бул. „Осми Приморски полк“ – от бул. „Васил Левски“ до бул. „Хр.
Смирненски“; бул. „Съборни“; ул. „Цар Симеон I“; ул.
„Георги Бенковски”; Морската градина; ул. „Михаил Колони“ и площад
„Екзарх Йосиф“; IV микрорайон, „Владиславово“,
ул. „Баба Тонка“. В процес
на реализация са обекти
от образователната инфраструктура, предстои
модернизация на филиала
на Драматичния театър
„Стоян Бъчваров“. В ход
са процедури за реализиране на проекти като
новото Рибарско пристанище Карантината,

новите сгради на Математическата гимназия и
на Регионалната библиотека „Пенчо Славейков“.
Кметът посочи още,
че в

капиталовата програма на общината
са включени и редица
обекти от спортната
инфраструктура,
тъй като Варна е Европейски град на спорта
за 2019 г.
„Имаме три по-големи проекта. Единият е
за спортен комплекс в
район „Владислав Варненчик”, където изграждаме
многофункционална закрита зала и прилежащи
игрища за различни спортове. Подобен обект се
реализира и на ул. „Студентска” и в кв. „Виница“, заяви кметът. Той
припомни, че общината
е реализирала пилотен
проект, свързан с обновяването на 10 училищни
двора с изграждането
на нови спортни игрища.
„Считаме, че тази инициатива е изключително
удачна, защото децата
ползват една прекрасна
база в рамките на учебния процес, а извън часовете тя се превръща в
място за масов спорт за
хората, които живеят в
тези райони. През 2019 г.

сме амбицирани да ремонтираме и всички останали спортни обекти
в училищата и част от
съоръженията за игра в
детски ясли и градини.
Портних допълни, че
друг акцент в бюджета
е след приключването на
мащабните пътни проекти инвестициите да
се насочат към междублоковите пространства,
малките улички и създаването на паркоместа.
Той обясни, че тези дейности са изключително
важни, защото от десетилетия в тази посока
не се е правило почти
н и щ о и съ щ е с тв уват
проблеми в целия град.
„В момента изпълняваме
такъв пилотен проект в
четвърти микрорайон в
район „Владислав Варненчик”.
„Предстоят ни много предизвикателства,
по които да работим.
Естествено, разчитаме
на активното сътрудничество с КСБ, на каквото сме се радвали и до
този момент. Надявам
се до дни да започнем изграждането на рибарското пристанище в местността Карантината,
защото Варна е морска
столица и е недопустимо
да няма такова съоръжение. Предстои и продължаване на процеса на
социализация на зоната

на пристанище Варна-изток, т.е. превръщането
му в част от градската
среда. Знаете, че след
дълги години и перипетии една малка зона се
отвори за гражданите.
Ви д я с е, че и варне н ци, и гостите на града
припознаха това място
като свое за разходка,
рекреаци я, за спорт“,
коментира кметът, който бе категоричен, че
този процес трябва да
се ускори. Той обясни, че
подобни инициативи са
реализирани във всички
развити морски градове
– старите пристанища
са превърнати в атрактивната зона на града,
след като са преместени
пристанищните мощности. По думите на Портних има опция съоръженията от Варна-изток да
се изместят на пристанище Варна-запад, с което да се даде развитие
на терминал Варна-запад. „Определено има потенциал за надграждане
и вярвам, че зоната ще
се превърне във визитната картичка не само
на нашия град, но и на
България. Собствеността там е изключително
държавна и естествено
това развитие трябва
да бъде решено след широк обществен дебат“,
убеден е Иван Портних.
Той съобщи още, че пред-
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стои и сериозна работа
по отношение на

социализация на обектите на културноисторическото наследство във Варна.
Според него морската
столица има какво да покаже и с какво да се гордее, но голяма част от
обектите не са социализирани. Кметът изрази надежда съвсем скоро
общината да получи финансиране, за да може да
започне реални действия
по тези обекти.
Зам.-председателят
на УС на КСБ и председател на ОП на КСБ –
Варна, инж. Христо Димитров от своя страна
също благодари на Иван
П орт н и х з а с р е щ ат а,
както и на ръководството на Камарата.
„На подобни събития
ние винаги се запознаваме с инвестиционната
програма на общината.
От този наистина сериозен бюджет, който има
морската столица,

ние, строителите,
очакваме не само
работа, но и добра инвестиционна среда.
Видно е, че в рамките на само 3 - 4 години
бюджетът на общината
за капиталови разходи е
нараснал в пъти. От срещите с местната власт
очакваме информация и

обмяна на мнения“, каза
инж. Димитров. Той засегна темата за пътните ремонти по т.нар.
вътрешни райони извън
големите артерии. Според него елементарните
повреди на настилките е
възможно да се оправят
от кметствата и с минимални разходи. „Някои
неща могат да се реализират много по-бързо и
евтино, за да няма дупки,
да има хубави бордюри и
т.н. Общините са способни да го реализират“,
заяви той.
Инж. Христо Димитров с по дели о щ е, че
членове на Камарата на
строителите в България,
на Камарата на архитектите в България и на

Камарата на инженерите в инвестиционното
проектиране биха могли
да бъдат в голяма помощ
на местната администрация. „Вие трябва да
решавате много въпроси,
а ние смятаме, че имаме потенциал, с който
да сме полезни. Отново
благодаря за срещата.
Тя е традиционна. Надявам се, че винаги когато
имаме възможност, ще
може очи в очи да споделяме мнения за инвестиционната програма, належащи проблеми и други
въпроси“, каза още инж.
Димитров.
„Позволете ми първо
да поздравя кмета на
община Варна г-н Иван
Портних и неговия екип,
ка к т о и з а м . - п р е д с е дателя на Камарата и
председател на структурата на организацията във Варна инж. Димитров за добрия стил на
комуникация, който сте
наложили между местната власт и строителния
бранш в региона. Това е
третата среща, която
се провежда на такова
ниво, и втората, на която аз присъствам, затова използвам възможността да изразя моята
и на УС на КСБ подкрепа
за подобен род инициативи“, каза председателят на УС на КСБ инж.
Илиян Терзиев. Той посочи, че преди броени дни
на среща с областните
председатели на Камара-

та от цялата страна е

дал за пример Варна
като начин на работа, активен диалог и
обсъждане на актуалните за строителите
и за общината теми
от общ интерес.
„За ръководството на
КСБ областните структури са от изключително
значение, те са най-пряката връзка с фирмите
по места. Ние приветстваме и настояваме за
по-широкото включване
н а пр е д с т ави тели н а
организацията в изготвянето на местните бюджети и формирането на
инвестиционните поли-

тики на общините, както и по всички въпроси,
засягащи строителните фирми“, сподели инж.
Терзиев. „За нас е важно
и да имаме информация
за проектите, които се
изпълняват, и тръжните процедури, които се
предвижда да бъдат обявени“, добави той.
„Не мога да не отбележа, че след големи усилия, които КСБ положи,
НС вече прие промяната
в ЗУТ, с която се променя
и чл. 14, ал. 2 от ЗКС, и
обекти над 100 кв. м ще
могат да се строят само
от вписани в ЦПРС фирми. Това ще наложи засилване на контрола както на централно, така и
на местно ниво. Вашата
подкрепа и в тази насока ще ни е много нужна“,
каза още председателят
на УС на Камарата.
„ И з р а з яв а м г о т ов н о с т т а н а КС Б да
съдейства при необходимост с целия си експертен потенциал както
на ОП Варна, така и на
община Варна по всички
възникнали въпроси и за
реа лизаци ята на съвме с т н и и н и ци ат и ви “ ,
каза още инж. Терзиев.
Изп. директор на Камарата инж. Мирослав
Мазнев представи още
някои направления от работата на КСБ.
„В края на миналата
година по инициатива
на КСБ в Закона за обществените поръчки
бяха променени три важ н и точ к и з а с е к тор
„С т р о и т ел с т в о “ . Н а шата цел е да има ясна
регламентация за малкия
и средния бизнес. Досега имаше изисквания в
тръжните документи по
отношение на това да
се обявяват всички подизпълнители. Това вече
отпадна и по време на
строителството допълнително могат да бъдат
вписвани всички подизпълнители съгласно вида
раб от а, ко я то те щ е
изпълняват, а не според
категорията на обекта.
По този начин ние дава-

КСБ

ме на малките и средните фирми възможност за
развитие, защото те ще
получат и референции за
своя труд“, заяви изп. директор на Камарата. Той
изтъкна и промените по
отношение на т.нар. девизни цени, които трябва
да бъдат образувани на
база на пазарните правила, а не на исторически
данни за обектите, реализирани във времето.
„Даде се и възможност за предоговаряне
стойността на проекта
при изменение на някои
от структуроопределящите цени – горива, арматура и др. Безспорно
това е нелека задача за
инвеститора, защото

ветният бюджет. Това е
борба и против дъмпинга
и да защитим нашите
работни места“, каза
инж. Мазнев.
Той сподели, че

той работи с определен
бюджет, но тази разлика
не трябва да се прехвърля при нас, строителите.
Когато има такъв случай,
или средствата трябва
да бъдат увеличени, или
да се подпише Акт 10 и
изпълнението да се спре,
докато се намери съот-

усъвършенстването на
нормативната уредба,
касаеща строително-инвестиционния процес“,
добави изп. директор на
Камарата.
Главни ят редактор
на в. „Строител” Ренета
Николова заяви, че публикуването на инвести-

КСБ продължава дейността си, свързана
със законодателните
инициативи и през
2019 г.
Браншовата организация планира да разработи единни трудови
норми и правилник за изпълнение и приемане на
СМР.
„Разчитаме особено
на големите възложители като община Варна да ни помогнат при
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ционната програма на
община Варна на страниците на вестник „Строител“ се оценява като
много полезно от членовете на организацията и
всички строителни компании. Тя изрази очакване, че инвестиционната
програма и тази година
ще бъде предоставена на
изданието на Камарата,
за да бъда публикувана
и да достигне до широк
кръг заинтересовани
фирми.
Срещата продължи с
отчет на изпълнението
на строителната програма на община Варна
за 2018 г. и представяне плана за дейностите
през 2019 г. Подробна информация по двете теми
даде зам.-кметът инж.
Христо Иванов. В началото на презентацията
си той съобщи, че местната администрация е
сключила договор за изменение и надграждане
на Интегрирания план за
градско възстановяване
и развитие (ИПГВР) на
Варна. „Това е една изключително важна тема,
по която предстои да
започнем работа. Трябва
да направим правилните
и точни ходове, защото
ИПГВР ще даде основат а з а ра з ви т ието н а
морската столица през
следващите години“,
каза инж. Иванов и обясни, че планът ще даде
насока за това как ще
се усвояват средства по
оперативните програми
през програмен период
2021 - 2027 г. „В известна степен ще има промяна в структурата на финансиране. След 2020 г.
ще се наблегне повече
на участието на частния
капитал и на обединение
на интересите на община или държава с бизнеса
и привличане на заемни
средства от Фонд на
фондовете, който вече
функционира в България.
В момента изпълняваме
няколко обекта чрез Фонда“, обясни зам.-кметът
` стр. 10
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нашата гордост е новият парк в кв. „Възраждане“, за реализацията на
който бяха вложени доста усилия през последните години. Смятам,
че стана добре и той
обслужва една голяма
жилищна зона“, съобщи
зам.-кметът и допълни,
че общината работи и
по идеята да се изгради
парк и в кв. „Младост“, за
който е осигурен терен.
Според инж. Христо
Иванов малък, но емблематичен обект, който е
стартирал през 2018 г. и
е пред приключване, е

на Варна и подчерта, че

корекцията и надграждането на съществуващия ИПГВР за
градско развитие ще
бъдат ключови
както за администрацията, така и за частния
бизнес.
П о д у м и те н а и н ж .
Христо Иванов през
2018 г. цели ят град е
б и л с т р о и т ел н а п л о щадка. „Преди да дойда
на срещата, провери х
два обекта от бул. „Васил Левски“. На единия
– стария участък между бул. „Осми приморски
полк“ и ул. „Подвис“, изпълняван от „Пътища и
мостове“ ЕООД, преброих 38 работещи машини.
На другия обект при бул.
„Осми приморски полк“
те бяха 18. В момента
строителството е в абсолютен разгар, защото
трябва да го приключим
за туристическия сезон“,
сподели той.
Инж. Иванов посочи,

обект, който е важен за
инфраструктурата на
града, е реконструкцията на ул. „Александър
Рач и н с к и ” в учас тъка
от бул. „Сливница” до ул.
„Антим I”. Обектът е в
процес на одобряване на
Подробния устройствен
план, който се очаква да
приключи до края на го-

че всичко, което е било
включено в капиталовата програма на общината за 2018 г. и е обявено на миналогодишната
среща на местната администрация с Камарата, е изпълнено в голяма
с те п е н . „ Ю ж н ото о б служващо платно на бул.
„Васил Левски“, първата
копка на което направихме с премиера Борисов,
е завършено. Изпълнен е
първият етап от реконструкцията на ул. „Ана
Феликсова“ и се надяваме
тази година да приключим проекта. Остана да
реализираме най-важната част – връзката с
бул. „Цар Освободител“,
където е необходимо да
приключим отчуждителните процедури“, информира зам.-кметът.
От изказването
му стана ясно, че друг

дината и да стартират
СМР.
„С държавно финансиране направихме пробива на бул. „Сливница“, с
който се осигури връзка
между бул. „Янош Хуниади” и ул. „Д-р Атанас
Москов”. Приключваме
процедурата и за следващата връзка, с която
ще надградим проекта и
ще е възможно влизане
на АМ „Хемус“ от ул. „Д-р
Атанас Москов”. В бюджета имаме предвидени
финансови средства за
изпълнението. С реализацията бул. „Сливница“
ще стане гръбнак за движение успоредно на бул.
„Владислав Варненчик“,
а връзката с АМ „Хемус“
ще пренасочи тежкотоварния трафик. Той няма
да влиза в града, а по ул.
„Д-р Атанас Москов“ и
ул. „Девня“ ще се обслуж-

благоустрояването
на пространството
около Юнашкия салон,
ва връзката Аспарухов
мост – пристанище“, посочи инж. Иванов.

Друг приключен обект
от миналогодишната
програма е ремонтът
на бул. „Цар Борис III”
в кв. „Виница”.
Тази основна пътна

артерия е била в много
тежко състояние. Ремонтирана е и ул. „Студентска“ в участъка между
улиците „Мир“ и „Дубровник“.
Пр е з м и н а л ат а го дина са реализирани и
няколко проекта за паркинги. Единият – при бл.
51 в кв. „Аспарухово“, а
други – в рамките на изграждането на новия бул.
„В. Левски“ в участъка
между улиците „Подвис“
и „Девня“. През 2019 г. ще
бъдат изпълнени 4 проекта за паркинги. „За миналата година можем да
отчетем и 10 обекта за
улично осветление в бившите крайградски зони.
Изградихме и 10 площадки за игра на открито, по
няколко във всички райони на града. Така от 230
площадки, които направихме през предходните
години, те нараснаха до
240 бр. Освен това построихме спортна площадка в кв. „Галата“. Но

който е бил напълно
възстановен през 2015 г.
С изпълненото облагородяване се показва истинският блясък на емблематичната сграда.
„Има ме един много
и н тер е с е н про е к т з а
кръгово кръстовище в
кк „Св. св. Константин и
Елена“. Той включва и изграждането на чешма с
минерална вода, и естетизирането на центъра
на курортния комплекс“,
сподели за м.-кметът.
Ремонтът по ул. „Баба
Тонка“, който общината
е започнала през миналата година, е на финален
етап.
През миналата година разработихме проект
и за пътна връзка с бъдещото рибарско пристанище в кв. „Аспарухово“,
дейностите по което
трябва да започнат. Изп ъ л н яв а м е о б е к т и по
ОП „Региони в растеж“.
Предстои въвеждането
на мерки за енергийна
ефективност в сграда-

та на МВР, които ще се
реализират със съфинансиране от оперативната
програма и средства на
М ВР. В мо ме н т а при ключваме процедурата
за избор на изпълнител,
която е за инженеринг“,
заяви инж. Христо Иванов.
На седем многофамилни жилищни сгради
се правят енергийните о ди т и и паспорт и
и предстои сключване
на договор с Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за финансиране,
след което може да бъде
обявена и процедура за
избор на изпълнители за
инженеринг.
В а же н п р о е к т о т
градската среда, който
е финализиран, е пешеходното преминаване на
ул. „Мара Тасева“ и зоната за отдих от страна
на езерото. Зам.-кметът
се похвали и с изпълнения
основен ремонт на улицата към Специализираната болница за активно
лечение за онкологични
заболявания „Д-р Марко
Марков“.
„В момента се прави
облагородяване на междублокови пространства
в район „Владислав Варненчик“, както и на зоната около ул. „Бенковска“.
Ул. „Михаил Колони“ е много важен обект, по който
също работим активно,
за да може пешеходният
ринг да бъде затворен.
Приключваме дейностите в кв. „Възраждане“,
където се благоустроява
пространството между
ул. „Ана Феликсова“, ул.
„Петър А липиев“ и локалното платно на бул.
„Трети март“, каза инж.
Иванов. Той коментира
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Морската градина се
изпълнява основно
ремонт
н а по дпорн и с те н и
и р е с т ав раци я н а съ ществуващите атрактивни съоръжения. „Там
възстановяваме вида, в

който Морската градина
е била преди години. Изключение прави само велоалеята, която правим.
Тя ще е успоредна на бул.
„Княз Борис I“, разясни
зам.-кметът. Той добави,
че през 2018 г. са приключени три важни инфраструктурни обекта в кв.
„Аспарухово“ – булевардите „Приморски“, „Цар
Освободител“ и „Първи
май“, а бул. „Народни будители“, който също е в
този квартал, ще бъде
завършен през април.
„ Д о с т а в е н и с а 10
автобуса за градски я
транспорт и работим
по Интелигентната
транспортна система.
Направена е една пешеходна пътека с добра
видимост за по-голяма
безопасност. Тя е на ул.
„Г. Бенковски“. Събрани
са мнения от граждани
и организации. Предстои
изграждането на останалите интелигентни
пешеходни пътеки в града“, каза инж. Иванов.
Той обясни, че в момента се работи по 10
училища и детски градини. В социалната инфраструктура е планиран
ремонт и ще се доставя
оборудване на СУПЦ „Д-р
Анастасия Железкова“.
Предстои сключване на
договор с МРРБ за осигуряване на финансиране
и обявяване на тръжна
процедура за инженеринг.
Изпълнени са мерки за
енергийна ефективност
в Професионалната гимназия по икономика „Д-р
И ван Б огоров “ . С коро
приключва и ремонтът
в Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“.
„През миналата годи-

на започнахме работа по
реконструкция и модернизация на Пречиствателна станци я за отпадъчни води в „Златни
пясъци“. Изключително
важен обект, тъй като
ще реши въпроса с екологи ята на курортни я
комплекс и зоните около него. В изпълнение е

и проектът „Частично
изграждане, реконструкция, рехабилитация на
канализационната мрежа
в „Ален Мак“, заяви зам.кметът на Варна.
Той обяви, че

в бюджета на общината за 2019 г. са заложени текущи ремонти,
р ехаб и ли т аци я н а
улична мрежа, паркинги, подлези, тротоари и
продължение на ремонта
на ул. „Ана Феликсова“.
Ще се работи и по решаването на един наболял
проблем за града - дупките по малките улички
и междублоковите пространства.
Зам.-кметът обяви,
че за уличното осветление – сериозен въпрос,
който касае гражданите,
за 2019 г. са заделени 300
хил. лв. Ще се изпълнят
около 15 обекта, които
са избрани на базата на
жалби на граждани. Предвижда се изграждане на
първи етап от парк в
село Казашко. Планирана
е и реализацията на няколко обекта, свързани
с водоснабдяване и канализация, които ще решат локални проблеми на
отделни места в града.
„Както каза кметът
г-н Портних, тази година
Варна е Европейски град
на спорта. Разработихме
три проекта за спортни
комплекси - на ул. „Студентска“, на ул. „Виница“,
и най-големия – за многофункционална зала във
„Владислав Варненчик“,
4 - т и м и крорай он . П о следният обект ще предостави на хората от
района добри условия за
спорт. Имаме за довърш-
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ване многофункционална
спортна зала в комплекс
„ Въ з ра ждане“ , у точ н и
зам.-кметът. „Ще се
опитаме да привлечем
финансиране, за да може
да приключим обекта.
В бюджета са заложени
още изграждане на детски площадки основно в
„Одесос“ и „Приморски“.

Поставили сме си за цел
да

имаме пълна готовност за допълнителните обекти, които
бяхме включили в ОП
„Региони в растеж“.
Затова през миналата година разработихме
инвестиционни проекти
и ако от други общини останат пари или под някаква форма може да получим
допълнителни средства,
ще е възможно веднага
да обявим търгове, да
изберем изпълнители и
да започнем да работим.
Такива проекти имаме
за микрорайон „Кайсиева
градина“, за „Младост“,
„Възраждане“, в централната част на „Одесос“
– зони, които попадат
в Интегрирания план за
градско възстановяване
и развитие“, съобщи още
той. Инж. Иванов каза, че
наскоро е провел среща
със зам.-министъра на
регионалното развитие
и ръководител на Управляващия орган на ОПРР
Деница Николова, която
е дала насоки на община Варна какви стъпки
трябва да предприеме, за
да получи допълнителни
средства по оперативната програма.
„ П о с т ави ли с ме с и
много амбициозни цели
за 2019 г., които смятам,
че са реалистични и ще
бъдат изпълнени“, убеден
е зам.-кметът. В заключение инж. Иванов каза,
че последните промени в
Закона за обществените
поръчки са били необходими, тъй като те дават
по-добра регламентация
на взаимоотношенията
межд у въ з ложи тели и
изпълнители. По думите

му доскоро всички негативи са били за сметка
на изпълнителите, което
не е справедливо. „С измененията в ЗОП ще се
защити и общественият
интерес, защото когато
се прави нещо, то трябва да бъде извършено законосъобразно и без да
има щети за страните,
които участват в строително-инвестиционния
процес“, коментира той
и допълни, че счита, че е
положителна и промяната в ЗУТ и Закона за Камарата на строителите.
Инж. Христо Иванов
посочи, че трябва да се
разшири и прилагането на

FIDIC и все повече проекти да започнат да се управляват по тази договорна
система. „Не смятам,
че е редно в едно министерство строителният
процес да се управлява
по един начин, а в други
институции по различен.
Няма логика, при положение че в България вече е
придобит опит и от страна на консултантски фирми, които да управляват
процесесите, и от всички
големи компании, работили вече по тази система“,
каза още той.
„На финала искам
да повдигна въпроса за
това, че сле д ва щ ат а

стъпка в оперативните
програми е да се затвърди сътрудничеството
община – държава – бизнес, да набележим обекти заедно и да реализираме публично-частни
партньорства“, завърши
инж. Христо Иванов.
В края на срещата
председателят на ОПВарна инж. Христо Дим и тр ов б л а го д ари н а
инж.Иванов за изчерпателн ат а и н ф ор маци я .
Общината и ОП-Варна
потвърдиха желанието
се за чести срещи и консултации по въпросите,
касащи строителни я
бранш.
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'HOWD3ODQHW0DOOǪȈȘȕȈȖȚȊȖȘȐȊȘȈȚȐ
Главен изпълнител на обекта е „Планекс“ ЕООД
Снимки в. „Строител“

Инж. Диан Георгиев, главен инженер
„Планекс“ ЕООД:

ǸȈȉȖȚȈȚȈȗȖȖȉȍȒȚȈ
ȉȍȠȍȐȕȚȍȕȏȐȊȕȈ

Емил Христов
Ренета Николова
На специална церемония във Варна беше открит един от най-големите търговски центрове
в града - Delta Planet Mall.
Инвеститори на обекта
са сръбската компания
Delta Real Estate и българските им партньори
„АП Инвестмънт“, а главен изпълнител е „Планекс“ ЕООД. Стойността на проекта е над 120
млн. евро. На събитието
присъстваха кметът на
Варна Иван Портних, областният управител Сто-

Работата ни по изграждането на търговската сграда
беше голямо предизвикателство за нас. Както стана
ясно, трябваше да поемем
вече стартирал обект. Първо инвестиционните намерения бяха променени. Възложителят имаше други виждания
и се наложи доста от първоначалните скици да бъдат
преправени. Трябваше да адаптираме целия проект,
защото някои части от него бяха морално остарели.
Радвам се, че за изключително кратък срок успяхме
да завършим Delta Planet Mall. Говорим за около една
година усилена работа. Но най-сериозните строително-монтажни дейности бяха през последните 3
месеца. Ако тогава бяхте видели обекта, нямаше да
си помислите, че от него ще се появи този красив
мол. Наистина строителството беше интензивно.

Мартин Илиев, ръководител
„Технически отдел“ в „Планекс“ ЕООД:

ǵȈȑȝțȉȈȊȈȚȈȟȈșȚȖȚȕȈȠȈȚȈ
ȗȘȖȜȍșȐȧȍȌȈȊȐȌȐȔȗȘȖȍȒȚȈ
șȐȏȈȊȢȘȠȍȕ
ян Пасев, председателят
на Общинския съвет Тодор
Балабанов, инж. Христо
Димитров, зам.-председател на Управителния
съвет (УС) на Камарата
на строителите в България (КСБ), председател на
Областното представителство на КСБ – Варна,
и управител на „Планекс“
ЕООД, Ренета Николова,
прокурист и главен редактор на в. „Строител“ и ПР
на КСБ, представители на
местната власт и жители
на града.
„Откриването на найголемия търговско-развлекателен център във
Варна е ясно свидетелство за възвръщането
на интереса на големите
международни инвеститори и доказателство за
икономическото развитие
на града и региона“, заяви
кметът Иван Портних.
Той допълни, че Delta Planet
Mall е наистина впечатляващ обект, който ще
увеличи възможностите
за търговия, за култура
и развлечение във Варна.
„Мястото се превръща
в реален втори център.
Отговорно мога да заявя,
че това е една придобивка
не само за съгражданите
ни от районите „Владиславово“ и „Младост“, но и за
целия град“, подчерта той.
По думите му интериорът
на Delta Planet е не само
впечатляващ, но има и
много иновативни решения. „Поздравявам инвеститорите и строителите
за това, че се включиха по
прекрасен начин в ритъма на инфраструктурното обновяване на Варна.
Вярвам, че освен разкриването на нови работни
места, това ще донесе
огромна полза за култур-

но-развлекателните възможности на варненци“,
завърши Иван Портних.
„Сградата е на четири
нива, с над 1300 паркоместа и отдаваема търговска
площ от над 40 000 кв. м.
Комплексът разполага с
над 4000 кв. м територия
за развлечения“, сподели
инж. Христо Димитров.
Пред медията ни той
разказа и изключително
интересната история на
самия проект. „Строителството на мола беше
замразено няколко години.
Преди около две години
инвеститорите избраха
„Планекс“ ЕООД като главен изпълнител и ние се
захванахме да финализираме започнатото“, каза
още инж. Димитров. По
думите му е трябвало да

бъдат довършени изкопните работи и да се направи
начално укрепване. „Проек-

тът беше разделен на две
части, като първата са
фундаментите, а другата
бе основната сграда“, допълни зам.-председателят
на УС на КСБ.
Като предизвикателство по време на изграждането на търговски я
център той определи киносалоните. „Молът разполага с 12 зали за проже к т и р а н е н а ф и л м и .
Една от тях е за 4D. До
момента само в София
имаше такава“, акцентира инж. Христо Димитров
и сподели, че за конструирането им е използван
с то ман о б етон, ко ето
прави трудн о и м н ого
прецизно изграждането
от чисто строителна
гледна точка. „Бяхме си
направили предварително
макет, преди да почнем да
ги изграждаме, за да сме
сигурни в качественото
изпълнение“, завърши той.
Delta Planet Mall Варна
залага на концепцията
ритейлтейнмънт – комбинация от пазаруване,
интерактивен модерен

Строителството на Delta
Planet Mall започна през 2008 г.
След дълго прекъсване беше подновено преди около две години.
Преди „Планекс“ ЕООД да се захване с обекта, имаше друг изпълнител, който беше отстранен.
На това място, на което в момента виждате прекрасния мол,
имаше един огромен изкоп, който дори не беше изцяло
завършен. Сградата, в която се намираме, е изцяло
построена от „Планекс“. Важно е да се отбележи, че
за нас това е втори търговски център, който изграждаме в града. Интересното за Delta Planet Mall
освен киносалоните на Cinema City България е и модерната система за мониторинг и видео наблюдение,
която отговаря на всички съвременни стандарти за
качество. Искам да подчертая, че определено найхубавата част от нашата професия е да видим проекта си завършен.
интериор и просторни интегрирани развлекателни
зони. Една от най-интересните инсталации ще
бъде разположеният на
1500 кв. м галактически
център с 3D и графичен
мап и нг . С г радат а щ е
разполага и със стена за
катерене и малък амфитеатър. В мола ще бъде
изградена и най-голямата батут зона във Варна.

Търговският център е и с
2 хил. кв. м покривна тераса, като на част от нея
също ще има разположени
търговски площи.
Шопинг зоната на модерния търговско-развлекателен център ще събере над 120 магазина на
световно известни марки.
Сред тях ще бъдат много
нови участници на пазара
във Варна.
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По време на среща в ОП Шумен бяха обсъдени актуални за фирмите от региона проблеми
Снимки Румен Добрев

Емил Христов
Ренета Николова
Актуални въпроси, касаещи бранша, бяха обсъдени
по време на работна среща
на ръководството на Камарата на строителите в България (КСБ) и Областното
представителство на КСБ
в Шумен, която се проведе в
офиса на браншовата организация в града. Участие в
нея взеха председателят на
Управителния съвет (УС) на
КСБ инж. Илиян Терзиев, изп.
директор на Камарата инж.
Мирослав Мазнев и Ренета
Николова, прокурист и главен
редактор на в. „Строител“ и
ПР на КСБ. Гости на събитието бяха инж. Боян Тодоров,
зам.-кмет на община Шумен
с ресор „Строителство и
екология“, Петко Шаренков,
зам. областен управител
на Шумен, инж. Красимира
Димова, председател на РК
на КИИП, арх. Красимир Стефанов, председател на РК на
КАБ, и Недко Върбанов, зам.директор по практическо
обучение в ПГСАГ. Домакин
на срещата беше инж. Данко Добрев, председател на
ОП на КСБ – Шумен.
„Поредицата от посещения в Областните представителства на Камарата,
които започнахме заедно с
изп. директор на КСБ инж.
Мирослав Мазнев, целят
да чуем Вашето мнение по
актуални за бранша теми,
както и да се запознаем с
проблемите на местните
фирми“, обясни председателят на УС на КСБ инж. Илиян
Терзиев. Той сподели, че сред
основните задачи на ръководството на браншовата
организация е да има диалог
между фирмите. Инж. Терзиев подчерта, че един от
начините информацията
за дейността на Камарата
да достигне до всички компании от сектора е чрез в.
„Строител“. Пред представителите на строителните
фирми членове на КСБ

председателят на УС
изложи стратегическите
цели на Камарата за
2019 г.
По време на работната
среща инж. Илиян Терзиев
припомни за приетите от
Народното събрание промени в Закона за устройство
на територията (ЗУТ). 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 допълващото
застрояване, извън тези от
шеста категория, 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 Централния
професионален регистър на
строителя (ЦПРС). „Желанието на КСБ беше площта
да е 0 кв. м, но не можахме да
се преборим. Въпреки това
ще продължаваме да настояваме това да се случи,
защото е единственият начин да се справим със сивия
сектор в бранша“, заяви инж.
Терзиев.
Председателят на УС
на КСБ сподели и за проблемите на сектора, свързани
с липсата на работна ръка.
„Липсата на квалифицирани
работници е голяма. Това е
така, защото строителството не е лесна професия“, допълни той. Според
него един от начините казусът да бъде решен е да се
облекчи вариантът, в който
да се наемат работници от
чужбина. „За строителния

„От това печелят не
само общината и държавата, а и ние като строители.
Ако не въведем ред в бранша,
няма как да се развиваме напред“, подчерта изп. директор на КСБ. Той заяви още,
че чрез промените в Закона
за устройство на територията ще се помогне на
всички фирми и най-вече на
по-малките, които ще могат
да натрупат референции и
опит. Според него това ще
допринесе те да се развият
и да участват самостоятелно в обществени поръчки. Инж. Мазнев припомни,
че браншовата организация
настоява ЗУТ да бъде разделен на две части. „Искаме
да се направят два отделни
закона, като единият да отговаря за териториалното
устройство, а другият да
бъде за строителството,
като в него ясно да са разпределени отговорностите
на проектантите, надзора,
строителите и възложите-

сектор не е решение да доведеш някой, който да работи сезонно, само 3 месеца,
както е в туризма. Необходимо е да се намери дългосрочен вариант“, каза още
инж. Терзиев.
„ И з к л ю ч и т ел н о с ъ м
щастлив да видя, че на една
маса сядаме възложители
и изпълнители“, сподели на
свой ред изп. директор на
Камарата инж. Мирослав

лите“, посочи инж. Мазнев.
По време на работната среща инж. Мирослав
Мазнев говори и за изготвените от експертите от
Министерството на околната среда и водите и КСБ
стандартизирани типови
документи, необходими за
изпълнението на търговете по Оперативна програма
„Околна среда 2014 – 2020”.
„Както знаете, средствата

ренция съвместно с председателя на Комисията по
регионално развитие (КРР) в
Европейския парламент (ЕП)
Искра Михайлова. „Темата
на тазгодишния форум беше
„Европейската солидарност
в инвестиционната политика“, каза инж. Мирослав
Мазнев, като поясни, че на
събитието са присъствали
представители на Европейската инвестиционна банка
(ЕИБ) и Европейската банка
за възстановяване и развитие (ЕБВР), които разполагат с ресурс от средства,
за които българските строителни фирми могат да кандидатстват.

бър диалог между проектантите и изпълнителите.
В заключение инж. Тодоров заяви, че работи отлично с ОП на КСБ – Шумен.

по програмата не са малко.
За този програмен период
те бяха към 3,5 млрд. лв., а
за другия се очаква да нараснат. Разработените договори са базирани на FIDIC“, каза
той и допълни, че Камарата
полага всички усилия това
да се случи и с другите оперативни програми. „Надявам
се да помогнем на държавата в тази насока“, подчерта
изп. директор на КСБ.
„Всяка една фирма трябва да усеща, че Камарата е
институция, която работи
за подобряване на средата
на строителния процес, а
това решава проблеми и на
възложителя, и на изпълнителя“, сподели още инж.
Мазнев. Пред гостите на

„Много добре съм запознат с проблемите на
бранша“, заяви на свой ред
зам.-кметът на община
Шумен инж. Боян Тодоров.
Той допълни, че като бивш
председател на Камарата
на инженерите в инвестиционното проектиране в
града е имал възможността лично да се сблъска с
пр едиз ви кател с тват а.
„Участниците в строителния процес винаги са
сочените за виновни и носят товара. Мисля си, че
един от основните казуси
е именно стиковката на
взаимоотношенията между изпълнител, проектант
и възложител“, каза още
той.

председателят на ОП на
КСБ – Шумен, инж. Данко Добрев. По думите му
държавата трябва да се
намеси и да се намерят начини за решаване на казуса,
защото това може да възпрепятства работата на
фирмите. „На нас ни се налага да даваме заявки за газ
три-четири месеца напред,
в които да посочваме каква
ще бъде консумацията ни.
Когато не покрием обявените количества, цената
се променя“, каза той.
Друг проблем, който инж.
Добрев посочи, е липсата на
инвестиции в енергоснабдяването. Председателят
на ОП на КСБ – Шумен, допълни, че дългопроводите

срещата той говори и за
промените в Закона за обществените поръчки, както и за

Инж. Тодоров подчерта като основен проблем
за строителите критерия „Най-ниска цена“ при
възлагане на обществени
поръчки. „Никога не съм го
приемал. Това означава некачествен продукт. Критерият не е подходящ нито
в проектирането, нито в
строителството“, поясни
зам.-кметът. Той коментира, че трябва да има по-до-

често аварират и токът
спира. „Веднага ще Ви дам
пример с асфалтовите бази
в Шумен, които престават
да работят, когато прекъсне електричеството, и тогава нагретият материал
трябва да се изхвърли”, сподели той. В края на срещата
инж. Данко Добрев заяви, че
се надява годината да е успешна за всички строителни
компании.

„Стремежът на общината е да се реализират повече европейски проекти
и ние приветстваме
активното участие на фирмите“, завърши инж. Боян
Тодоров.
„Един от основните
п р о б лем и, кои т о и м ат
строителните компании в
региона, е свързан с монопола с горивата и по-специално с газта“, сподели

Мазнев. По думите му това
определено е посоката, в
която КСБ си е поставила
да върви. Той допълни, че

само с диалог между
всички заинтересовани
страни може да се постигне качествено изпълнение на проектите.

необходимостта от
въвеждане на т.нар.
единни трудови норми.
Инж. Мазнев информира
присъстващите и за провелата се за пета поредна
година международна конфе-
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ǚǛǝǺȀǴȋ

Много сме горди, че успяхте да постигнете нивото
на най-добрия професионален вестник

„Честит десетгодишен юбилей
на вестник Строител!“

Забележителната история на вестник
„Строител“ е повод за изключителна гордост

От името на Областното представителство на КСБ в
Бургас, Областния съвет на ОП Бургас и лично от мое име
имам удоволствието да Ви поздравя с 10-годишния юбилей на
вестник „Строител“!
За Вашата роля u принос за популяризиране на дейността
на КСБ u постиженията на бранша, запознаване на обществеността с инициативи u заявяване на позициите на КСБ за
защита интересите на гилдията, за отразяване проблемите
пред строителния сектор u фирмите, за достигане на информацията до институциите u медиите!
Поздравления за Вас u екипа на изданието за високия професионализъм и опит, за ентусиазма u вдъхновението, за
справянето с предизвикателствата u адекватно отговаряне
на нуждите на бранша, за това, че заставате зад името си и
позицията си, за последователността за издигане престижа
на КСБ.
Много сме горди, че успяхте да постигнете нивото на
най-добрия професионален вестник. Благодарим Ви за обективното u професионално отразяване на събития u мероприятия на Областно представителство Бургас!
Най-сърдечно Ви пожелаваме здраве на Вас u целия екип,
успех u енергия за справяне с нови предизвикателства, високи хоризонти u върхове като издание! Нека вестник „Строител” продължи да се развива u да отстоява истината, пожелаваме на екипа да продължава все така!
Инж. Николай Николов
Председател на ОП на КСБ – Бургас

Уважаеми колеги – творчески екип на вестника,
В навечерието на първия десетгодишен юбилей на изданието бих искал да пожелая на всички Ви здраве, творчески
ентусиазъм и вдъхновение, остро перо за наболелите проблеми в строителния бранш, търпение и мъдрост да продължите да бъдете достоен медиен сътрудник и партньор на
Камарата на строителите в България!
Безспорно е значението на вестник „Строител“ като
собствено издание, което отразява дейността на КСБ, за
поддържане на информираността на членовете на Камарата
за всичко, което се случва в строителния отрасъл в България
– проекти – нови и завършени, регионални и от национално
значение; оперативни програми; новости и иновации в строителните технологии; проблеми, актуални за строителните
фирми. Вестникът е трибуна за дискусии и търсене на решения, отворен е към становището на редица от активните
фирми членове на КСБ. В същото време за този десетгодишен период „Строител“ помогна много да се изгради положителният публичен имидж на Камарата и намери своя път да
информира редица институции и агенции, пред които КСБ се
стреми да декларира и защитава своите усилия за създаване
на професионални стандарти и правила в бранша.
Пожелавам на творческия екип на медията за следващия
период от развитието си, в който ще достигне своето
„пълнолетие“, да продължи да отразява живота на строителите – в неговото разнообразие и детайлност, да продължи да полага усилия в намаляване на дистанцията между
„големите“ и „малките“ в бранша, за да заслужи мястото си
на „глас“ на всички строители, да бъде търсещ и любопитен, като създаде мрежа от контакти с колеги журналисти
на територията на цяла България, за да следи за пулса на
строителния отрасъл на всички нива – от обикновените
строителни работници до ръководителите на мащабните
проекти.
Нека вестникът е все така четен и търсен!
Пожелавам бъдещи успехи и през следващите години!
Инж. Христо Димитров,
Председател на ОП на КСБ – Варна

Имам удоволствието от името на Областния съвет,
Контролния съвет, Комисията по професионална етика на
ОП на КСБ – София, и лично от свое име да Ви поздравя във
връзка с Вашата дейност в продължение на вече 10 години!
Забележителната история на вестник „Строител“ като
трибуна на нашия бранш е повод за изключителна гордост.
Високият професионализъм и постигнатите през годините резултати са основа за самочувствие, с което Вие
трябва да вървите! Дълбок поклон пред дългогодишната Ви
работа и всичките положени усилия от Вас и Вашия екип за
налагането на думата строител в общественото мнение
като добър човек и професия!
Пожелавам Ви много здраве, благополучие и удовлетворение от постигнатото, както и сила на волята и мисълта
по пътя към изграждането на модерно мислене в българския
строител!
Инж. Иван Моллов
Зам.-председател на ОП на КСБ – София

ǚǛǫǸǭǺǷ
Пожелавам Ви да запазите енергията, независимостта
и таланта, който демонстрирате вече десет години
С огромно удоволствие поздравявам целия екип на
в. „Строител“ по повод десетгодишния рожден ден на изданието!
Пожелавам Ви да запазите енергията, независимостта и
таланта, който демонстрирате вече десет години, а кръгът
на читателите Ви да се разширява с всеки нов брой.
Вече десет години колективът на в. „Строител“ неотменно следи пулса на строителния бранш. С Вашите публикации, интервюта, анализи и обзори Вие допринасяте за
навременната и точна информация, свързана с тежката
строителна професия, и давате своя принос за повишаване
престижа на строителите и тяхната дейност за благото на
обществото. Бързата и актуална информация за процесите
в тази област има пряко отношение към възхода на строителството в България и ние оценяваме високо приноса на
Нашия вестник в тази област.
На днешния ден Ви желая преди всичко много здраве, късмет и професионални успехи на Вас и целия творчески и административен екип на в. „Строител“!
Инж. Николай Георгиев
Председател на ОП на КСБ – Ямбол

ǚǛǛǱǼǹǴǶ
Продължавайте с високия си професионализъм
и отговорна работа да изпълнявате все така
успешно основната си мисия – да бъдете
официалното издание на КСБ
Приемете най-искрените ми поздравления по повод
10-ата годишнина на в. „Строител“. През това десетилетие вестникът не само спечели, но и задържа доверието
на своите читатели благодарение на професионалното си
слово и като медия с характер, която отстоява позициите на строителите и отразява честно и безпристрастно
случващото се около нас. Ориентиран към широка аудитория
от строителни фирми, институции, имащи отношение към
бранша, работодателски организации, общини и областни
управи, сродни браншови организации и наред с електронното си издание се утвърдихте като обективен източник на
информация. Ежедневно успявате да предадете динамиката
и пулса на съвременното състояние на бранша, отразявайки
проблемите, съвременните тенденции и предизвикателства,
касаещи строителния бранш не само в България, но и в света. През изминалите десет години Вие успяхте да завоювате една добра позиция в медийното пространство, да се
развивате и да отразявате изключително бързо и обективно
всички важни събития в строителния живот.
Пожелавам на целия екип на вестника много здраве, радост, дръзновение, свежи идеи и много успехи, голям тираж
и още повече верни читатели. Продължавайте с високия си
професионализъм и отговорна работа да изпълнявате все
така успешно основната си мисия – да бъдете официалното
издание на Камарата на строителите в България.
Инж. Таня Каменова
Председател на ОП на КСБ – Перник

ǚǛǘǺǹǾǬǹǬ
През изминалото едно десетилетие
в. „Строител“ се утвърди като най-предпочитания
вестник в строителния бранш
Изключително съм щастлива да отправя моите най-сърдечни поздравления към Вас и целия Ви екип по повод отбелязването на достойния 10-годишен юбилей на в. „Строител“.
Юбилеят е повод за равносметка и вяра, че и занапред
ще съхранявате и разширявате дългогодишната традиция
на България в областта на строителството.
В качеството ми на председател на ОП на КСБ – Монтана, и от името на екипа ми бих искала да изкажа своето
възхищение към Вас за професионализма, огромната ангажираност и безупречната Ви работа във Вашата дейност.
През изминалото едно десетилетие в. „Строител“ се
утвърди като най-предпочитания вестник в строителния
бранш, но и зае достойно място сред най-значимите и авторитетни издания в бранша благодарение на всички Вас.
Инж. Данка Кирилова
Председател на ОП на КСБ – Монтана

ǚǛǖȊǽǾǱǹǰǴǷ
Изданието на КСБ се утвърди на медийния пазар
Най-сърдечно Ви поздравявам по случай 10-ия рожден ден
на вестник „Строител“.
Изданието на КСБ се утвърди на медийния пазар с представянето на актуална тематика от сферата на строителния бранш, с доказан журналистически професионализъм на
целия си редакционен колектив! С компетентност, амбиция
и кураж Вие спечелихте доверието на своите читатели с
мисловен чар и безпристрастност!
Пожелавам Ви да продължите да доказвате, че „Строител“ е медия, която представя навременна и обективна
информация, професионални и етични стандарти. Нека талантът на Вашия екип блести със собствена сила и индивидуалност и все така да не позволява на посредствеността
да замъглява Вашата обективност. В днешния празничен ден
искам да поздравя всички Вас – хората, които давате своя
труд, енергия и професионализъм, за да се гордеем днес. Вашите ежедневни усилия дават възможност на хиляди строители – и не само – да се докоснат до ценностите на вестник
„Строител“.
На Вас и Вашия екип пожелавам здраве, да продължите да
развивате добрите традиции на вестника и да се радвате
на нови журналистически успехи!
Инж. Светослав Борисов
Председател на ОП на КСБ – Кюстендил

ǚǛǎǱǷǴǶǺǞȆǼǹǺǮǺ
За нас е удоволствие и чест, че сте наш партньор
Най-сърдечно Ви поздравявам по повод 10 години от създаването на в. „Строител“.
За нас е удоволствие и чест, че сте наш партньор, че
отразявате успехите и проблемите на българския строител
и на бранша като цяло. Убедени сме, че ще продължавате
да затвърждавате позициите си, ще създавате нови партньорства, което ще е още една стъпка към професионална
успешност!
На целия екип пожелаваме здраве, много успехи – лични и
професионални, късмет и ползотворна работа!
Инж. Любомир Шербетов
Председател на ОП на КСБ – Велико Търново

ǚǛǝǷǴǮǱǹ
Вие достигате до всяко кътче на страната,
а и извън нея
Приемете нашите най-искрени поздравления във връзка
с Вашия 10-годишен юбилей!
ОП на КСБ – Сливен, изказва своята благодарност на
в. „Строител“ за Вашия достоен принос да отразява проблемите на строителния бранш, съвременните тенденции
и предизвикателства, даващи прозрачност на действията
пред българските строители и институции. Вие достигате
до всяко кътче на страната, а и извън нея. Чрез вестника
българският строител дава гласност на проблемите в сектора пред министерства, посолства, общини, институции.
Запознавате малките и големи фирми с постигнатите резултати. Вашият опит и отстояване на принципи и позиции
е пример, достоен за подражание.
По повод празника пожелаваме на целия екип на в. „Строител“ много здраве и зелена улица по пътя на предизвикателствата!
Георги Стоянов
Председател на ОП на КСБ – Сливен

ǚǛǝǸǺǷȋǹ
В. „Строител“ е модерна медия с разпознаваем облик
и многобройна читателска аудитория
Приемете моите най-искрени поздравления по случай
десетата юбилейна годишнина от създаването на в. „Строител“ – официално издание на Камарата на строителите в
България.
Вашият вестник не само отразява по един професионален и задълбочен начин цялата актуална тематика, събития,
лица и тенденции в строителния бранш, но и поставя на
дневен ред проблематика, която е от изключителна важност
за всеки от нас. Благодарение на това днес в. „Строител“
е една модерна медия с разпознаваем облик и многобройна
читателска публика.
След успешното ни съвместно сътрудничество през последните години бих искал да изтъкна ролята и важността
на вестника за Областните представителства на Камарата на строителите в България. Доказателство за това са
двете издания на ОП на КСБ – Смолян, изработени в партньорство с в. „Строител“, посветени на професионалното
образование в областта и представянето на строителните
фирми членове на ОП Смолян.
На Вас и целия екип на в. „Строител“ пожелавам крепко
здраве, ползотворна работа, успешни медийни изяви и да продължавате да утвърждавате нашето издание като един от
най-сериозните браншови вестници в България.
Владимир Кехайов
Председател на ОП на КСБ – Смолян

ОП НА КСБ
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ǚǛǜǿǽǱ
Нека Вашата кауза и действия и занапред да бъдат
в полза и подкрепа на строителния бранш
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Снимка авторът

Роза Никова,
КСБ ОП - Кюстендил

От името на Областното представителство на Камарата на строителите в България в Русе и от мое име приемете
най-искрени поздравления по повод десет години от създаването на в. „Строител“! Десет години, изпълнени с професионализъм и предизвикателства, десет години за утвърждаване
като деен и съзидателен партньор, благодарение на който
гласът на българските строители се чува все по-силно!
Нека Вашата кауза и действия и занапред да бъдат в полза и подкрепа на строителния бранш! Желаем на Вас и целия
екип здраве и успехи при постигане на набелязаните цели!
Инж. Севдалин Петров
Председател на ОП на КСБ – Русе

Областното представителство
на КСБ в Кюстендил и „Строителна
квалификация“ ЕАД проведоха два
курса през март. Първият беше разделен на модули „Длъжностно лице
по безопасност и здраве в строителството“ и „Координатор по безопасност и здраве в строителството“, а вторият бе на тема „Контрол
върху качеството на изпълнение на
строителството и за съответствие на влаганите в строежите
строителни продукти със съществените изисквания за безопасност“.
Обучени бяха общо 124 лица.
Уверен съм, че изданието и в бъдеще ще съдейства за
издигане и утвърждаване на авторитета на българския Лектор на курсовете беше доц. д-р
инж. Лъчезар Хрисчев, преподавател
строител в национален и международен мащаб
в УАСГ, катедра „Технология и мехаПоздравявам Ви по случай десетата годишнина от из- низация на строителството“.
даването на първия брой на в. „Строител“ и пожелавам на
Периодичните обучения по Завсички съпричастни към благородното дело на уважавания кона за здравословни и безопасни
и четен от всички строители вестник творчески успехи и условия на труд (ЗБУТ) са задължинови върхове в отразяването и популяризирането дейност- телни за длъжностните лица, които
та на най-голямата браншова организация – Камарата на
строителите в България.
Юбилеят е повод за равносметка и вяра, че и занапред
ще съхранявате и разширявате дългогодишните традиции в
областта на строителството. Уверен съм, че с всеотдайния
си труд всички членове на ръководството и редакционната
колегия ще пренесат и занапред добрите 10-годишни традиции на изданието и че и в бъдеще то ще съдейства за издигане и утвърждаване на авторитета на българския строител
Станислава
в национален и международен мащаб.
Босева-Минковска,
Валентин Кръстев
ОП на КСБ – Плевен
Председател на ОП на КСБ – Видин

ǚǛǎǴǰǴǹ

ръководят и управляват трудовите
процеси, и тези, определени от ръководителя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при
работа по разпоредбите на Наредба
№РД-07-2 от 16.12.2009 г. и Наредба
№3 от 27.07.1998 г.

Координаторите по безопасност в строителството са правоспособни лица с квалификация,
професионален опит и техническа
компетентност в областта на
строителството и безопасното и
здравословно изпълнение на СМР.

ǖǿǼǽǻǺÅǟǻǼǬǮǷǱǹǴǱǹǬǽǾǼǺǴǾǱǷǹǴǾǱǺǾǻǬǰȆȂǴ´
ǮǚǛǹǬǖǝǍ²ǛǷǱǮǱǹ

ǚǛǎǼǬȂǬ
Приемете най-искрените ми пожелания за
постигнатите през годините успехи, които са
резултат на всеотдаен и упорит труд
Областното представителство на Камарата на строителите в България – Враца, най-сърдечно Ви поздравява по
случай тържественото честване на 10 години от издаването на в. „Строител“. Приемете най-искрените ми пожелания
за постигнатите през годините успехи, които са резултат
на всеотдаен и упорит труд. С най-добри чувства пожелавам
на екипа на в. „Строител“ да продължите да работите с ентусиазъм и професионализъм.
Желая Ви здраве, щастие, вдъхновение, лични и професионални успехи.
Инж. Росен Дудушки
Председател на ОП на КСБ – Враца

ОП на КСБ – Плевен, и „Строителна квалификация“ ЕАД организираха обучение за служителите
на вписаните в Централния професионален регистър на строителя
фирми и за компаниите членове на
КСБ. Курсовете бяха проведени във
връзка с Наредба за управление на
строителните отпадъци и за влагане на рециклирани материали, обнародвана в ДВ на 5 декември 2017 г.
В обучението се включиха и представители на ОП на КСБ - Ловеч.
Лектор на семинара беше доц. д-р
инж. Венцеслав Стоянов от катедра „Ниско строителство“ в Строителния факултет на ВСУ „Любен
Каравелов“.

ǚǛǏǬǭǼǺǮǺ
Вие показахте находчивост и упоритост, за да
информирате читателите си от центъра на събитията
Благодарим Ви за всичките години, през които отразявахте много истини и безпристрастно новините. Вие показахте находчивост и упоритост, за да информирате читателите си от центъра на събитията.
Много са проблемите, намерили решения чрез страниците на вестника. Много са и постиженията на строителите,
отразени в него. През годините Вие бяхте наш спътник и подкрепа по трудния път. С всеотдайност и професионализъм отстоявахте позициите на бранша по най-важните му проблеми.
Желаем Ви здраве, творческо дълголетие и устрем. Бъдете все така креативни и успешни!
Весел празник!
Богомил Петков
Председател на ОП на КСБ – Габрово

ǚǛǛǷǱǮǱǹ
„Строител“ се доказа като инструмент за развитието
на активната медийна политика на КСБ
Екипът на Областното представителство на КСБ – Плевен, Ви поздравява за десетия рожден ден! През изминалите години в. „Строител“ се утвърди като инструмент за
развитието на активната медийна политика на КСБ. Чрез
него до строителите в областта достига информация за
мероприятията, организирани от и за бранша.
Пожелаваме на целия Ви екип да продължава да отразява
обективно събитията, касаещи сектора, и творческо вдъхновение за развитие в съзвучие със съвременните средства
за комуникация!
Милен Илиев
Председател на ОП на КСБ – Плевен

Снимки авторът

Занятието се проведе по следния
план:
1. Понятия при управлението на
строителни отпадъци: дейности по
третирането им, разрешителни и
регистрационни документи.
2. Особености на строителните
отпадъци – класификация, опасни и
нежелани компоненти, методи за
третирането им, включително на
строителната
площадка.
3. Изисквания на националната нормативна уредба,
свързана с управлението на
строителни
отпадъци – ЗУО
(2012 г.) и поднормативните
актове (наредби 1, 2, 6, 7 на

МОСВ); и ЗУТ и поднормативни актове.
4. Основни положения на Наредбата за управление на строителните
отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали – цели,
обхват, процедури, задължения и отговорности на участниците в строително-инвестиционния процес.
5. Указания за прилагане на Наредбата: блок-схеми на материалните потоци при управление на СО.
Практически указания и примери по
изготвяне (изпълнение) оценка на
ПУСО, водене на Транспортен дневник, алтернативи за управлението
на строителни отпадъци, отчетни
документи.
6. Състояние на управлението
на строителни отпадъци в момента – данни за количествата и вида
на строителните отпадъци, за депата, площадките и инсталации за
рециклиране.

ǝǱǸǴǹǬǼǹǬǾǱǸǬÅǚǽǹǺǮǹǴǻǼǴǹȂǴǻǴǹǬǻǬǽǴǮǹǬǾǬ
ǴǻǺȃǾǴǹǿǷǱǮǺǱǹǱǼǯǴǵǹǬǾǬǽǯǼǬǰǬ´ǽǱǽȆǽǾǺȋǮǚǛǹǬ
ǖǝǍ²ǝǾǬǼǬǓǬǯǺǼǬ
Снимка авторът

Петър Терзиев,
ОП на КСБ – Стара
Загора
На 15 март 2019 г. в
конферентната зала на
хотел-ресторант „Зеленият хълм“ ОП на КСБ
- Стара Загора, проведе
семинар на тема „Основни принцип и на пасивната и почти нулево енергийната сграда”. В него
взеха участие 42 представители на ОП Стара

Загора, както и на регионалните структури на
КИИП и КАБ. Лектори на
курса бяха д-р арх. Здравко Ге н ч е в, и н ж . А ле к сандър Станков и арх.
Александър Генчев. На събитието бяха засегнати
целите на европейската
и националната политика относно енергийната
ефективност, Директива
(ЕС) 2018/844 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г.

Бяха разгледани конкретни проекти от България и Европа на постройки,
изградени на принципа на
почти нулево енергийна-

та сграда. Обучението се
осъществи с подкрепата
на проект Fit-to-NZEB по
програма „Хоризонт 2020“
на ЕС.
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Сектор „Строителство” генерира най-голям обем от приходите в общината
клъстерна карта, която предоставя анализ
на местната конкурентоспособност и концентрация на икономически
дейности. Тя показва, че
ключовите клъстери за
икономиката на София
са три – информационните технологии, бизнес
услугите и туризмът. В
тези сектори има достатъчна наситеност на

Росица Георгиева
В предишен брой
в. „Строител” представи резултатите от
изследванията за градската среда и пешеходната свързаност на различните по тип обекти
в Столичната община
(СО), които са проведени
в рамките на третата
стъпка от Дългосрочната визия за развитие на
София и крайградските
райони до 2050 г. Припомняме, че експертен
екип извърши общо 18
проучвания, обхващащи
различни направления, за
да се събере актуална
информация за състоянието на града. В настоящото издание ще Ви
запознаем с акцентите
от основните изводи на
три изследвания, касаещи сектор „Икономика“,
който е ключов за столицата и предопределя
посоката на развитие на
общината. Експертите
са се фокусирали върху
икономическите профили
на районите на СО, как
те са свързани помежду
си и конкурентните предимства на града като
туристическа дестинация.

Икономиката на районите в София
На територията на
Столичната община оперират 117 161 компании.
Най-голям е броят им
в районите „Триадица”,
„Лозенец”, „Красно село”,
„Младост” и „Средец”.
86% от фирмите обслужват местния пазар, като
30% се занимават с търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети,
20% изпълняват различни
професионални дейности
и научни изследвания, а

за съпътстващо обучение на потребителите
на тези системи - 13%,
и дружества, фокусирани
върху обработка на данни, хостинг и свързани
дейности – 7,2%. Средната заплата на работещите в сферата около
40 000 души е почти четири пъти по- висока от
тази за страната, но въпреки това има проблем

Чуждестранните посетители сравняват София със столици от Централна Европа

8% са се насочили към
операции с недвижими
имоти. За последната
група фирми експертите
добавят, че тя е обвързана с активното строителство както на жилищни, така и на бизнес
сгради на територията
на София.
Основните изводи
на експертите показват, че „ М л ад о с т “ с е
откроява като района с
най-голямо икономическо
значение с дял от 13%
от приходите за общината и ръст от 82% за
периода 2010 – 2016 г.
На второ и трето място
по размер на приходи се
нареждат „Лозенец“ (8%)
и „Триадица“ (8%). Строителството на нови
офис сгради и подновяването и разширяването
на инфраструктурата
в „Младост“ привличат
бизнеси и се отразяват
положително в икономически аспект, водейки
със себе си и население

със значително по-високи лични доходи. В същото време централните
райони на столицата се
характеризират с лимитирани възможности за
строеж както на жилищни, така и на бизнес или
производствени сгради.
В документа се посочва,
че централните зони могат да се развиват, като
се реализират дейности,
свързани с реновирането на сгради, които биха
могли да се използват за
бизнес офиси.
„Младост“ е районът,
който се отличава и с
най-висока ефективност
на компаниите, измерена
чрез приходите, генерирани от един служител,
което служи като мярка за конкурентоспособност и добавена стойн о с т . Вис ок и н ива по
този показател отново
са отчетени в „Лозенец”
и „Триадица”.
Разгледано е и разпределението на видо-

ве индустрии по райони,
като най-голямо разнообразие е регистрирано
във „Витоша“. В „Младост” има най-висока
концентрация от фирми,
заети в информационните технологии, тъй като
Бизнес парк „Софи я” и
други офис сгради привличат такива компании
там. В „Лозенец” са фокусирани архитектурни
и инженерни дейности,
докато в „Триадица” –
юридически, счетоводни
и туристически услуги.

Как си влияят секторите в софийската
икономика?
Като приоритетни
икономически сфери в
София са определени информационните технологии, бизнес услугите,
туризмът, финансовите
услуги, развойната и изследователска дейност,
фармацията, строителството и транспортът
и логистиката. Проучването, направено в
рамките на Визия за София, изследва обстойно
тяхната ефективност,
експортен потенциал,
привлекателност за
инвестиции и др. В резултат е разработена

Църквата „Св. Петка Самарджийска“ от XI в. е сред
любопитните туристически забележителности

компании и други заинтересовани страни, между
тях има високо взаимодействие, те постигат
добри приходи и печалби
и като цяло се отчитат
предпоставки за развитие в тези направления.
IT услугите в Столичната община се характеризират с висококвалифицирана работна сила,
конкурентни цени в международен мащаб, дълги
тр ади ци и в и н ф ор м а ционните технологии и
др. Броят на компаниите
в IT сектора е 3500, което е 10% от всички фирми, регистрирани в СО и
отчели реална дейност.
Относителният дял на
IT клъстера в приходите
на местната икономика
е над 3,4 млрд. лв. (2,9%
от всички), а на печалбата – приблизително 300
млн. лв. (6%). Най-много
компании – 30%, се занимават със софтуерна
разработка, следвани от
фирми, съсредоточени
върху планиране и проектиране на интегрирани
компютърни системи и
консултантски услуги

с недостиг на добре обучени кадри. Той съществува не само в България,
но и на европейско ниво.
По данни на ЕК липсата
на софтуерни специалисти в Съюза е между
700 000 – 900 000. Прогнозите са тези проблеми
да се задълбочават, като
за София дефицитът на
кадри през следващите
10 години е оценен на
30 000.
Данните за бизнес услугите показват, че те
имат близки показатели
спрямо тези за информационните технологии по
отношение на относителния дял на приходите
в икономиката на СО –
над 3,7 млрд. лв. (3,2%).
При бизнес услугите обаче се наблюдава по-висок
марж на печалбата – 450
млн. лв. (9,4%). Броят на
компаниите в това направление на икономиката също е значителен
– над 10 000, което се
равнява на 28% от всички
фирми в СО. Микрокомпаниите са преобладаващи
– 91%, и генерират сериозен дял от приходите –
Таб. 1

Ларгото е важен културен обект за града
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Снимки Румен Добрев

конкурентните предимства на столицата като туристическа дестинация,
тъй като секторът е
от най-бързо растящите в нейната икономика
и има все по-голямо отражение върху градската
среда, предоставянето
на услуги и инфраструктурните нужди. Докладът отбелязва значителния ръст на туризма
в по сле дн и те н якол ко
години и сочи, че силните страни на София са
културно-познавател ният туризъм, съчетан
с лесната достъпност,
ниските цени, разнообразието от заведения и

местната кухня. Столицата се възприема като
предимно младежка дестинация (за туристи до
34 г.), за пътуване с приятели, но се наблюдава и
висок дял на повторните
посетители от България с бизнес цел. Градът
успява да задържи туристите си за средно 1,8
дни. Най-голям брой от
тях (45%) посещават София за културно-познавателен туризъм, следвани
от посетителите с бизнес цели (23%) и тези с
развлекателен характер
(20%). По-голямата част
от гостите разглеждат
свободнодостъпните
исторически забележителности в центъра на
София – ротондата „Св.

Анкетирани туристи са
коментирали трудната
достъпност до Витоша,
Националния историчес к и муз ей, Б о я н с кат а
ц ъ рква. Направе н и с а
още препоръки и за подобряване на връзките
между терминалите и
града. София изостава и
по отношение на чистотата, поддръжката на
сградите и пешеходната
настилка, както и информацията за забележителности. Гостите се придвижват основно пеша (в
централната част) и с
метро, като наземният
транспорт и такситата също имат известен
дял. Експертите подчертават, че качеството
на публичния транспорт

Западната порта на Сердика привлича гостите на столицата
Таб. 2

Ге о р г и ” , х р а м - п а м е т ник „Свети Александър
Невски“, останките от
древни я римски град
Сердика и др. Посетителите на столицата
са привлечени още от
градската архитектура,
зелените площи и парковете, а нощните заведения са по-скоро допълващ, отколкото основен
бонус при визитата им.
Изследването показва
още, че традиционното
настаняване в хотели се
измества от нови модели
като онлайн платформата AirBnB за отдаване и
наемане на частни имоти – стаи, апартаменти, вили и други. AirBnB
е предпочитан метод от
37% от чужденците, идващи в София, и е вторият избор за настаняване
за българските граждани
(19%).
В документа са посочени предизвикателства
и области за подобрение,
сред които са капацитетът на столичното
летище и достъпът до
туристически забележителности в покрайнините на столицата.

не се оценява като част
от конкурентните силни
страни на града.
Анализът установява, че услугите в туристическите атракции
имат най-голяма необходимост от подобрен и я . Тов а м оже д а с е

случи чрез инвестиции
в модернизация и нови
технологии, повишаване
качеството на туристическите преживявания
чрез допълнителни услуги, възможност за закупуване на комбинирани
билети за забележител-

ности и др.
От изследването
става ясно, че представителите на туристическия бранш считат, че
са необходими подобрения по отношение на качеството на маркетинга
и рекламата на София,
квалификацията на кадрите, обслужването,
административните тежести в сектора, както
и в инфраструктурата.
Браншът в голяма степен оценява значението
на социалните мрежи,
уебсайтовете и потре-

Снимка Влади Георгиев

38%. Най-голям брой фирми, работещи в сферата
- 31,4%, се занимават
със счетоводство, одит
и данъчно консултиране,
20,8% изпълняват услуги,
свързани с управленско
консултиране, и 20,6% с други професионални,
научни и технически дейности.
Относителният дял
на при ходите в икономиката на Столичната
община на третия приоритетен клъстер „Туризъм” е абсолютно равен
на този на IT направлението – над 3,4 млрд. лв.,
или 2,9%. „Интересно е
да се отбележи, че през
2017 г. е отчетен устойчив ръст на туристиче с кат а и н д у с три я в
София. Увеличението на
броя туристи е с 13%,
а на реализираните от
тях нощувки – с 15%“, се
посочва в изследването,
от което става ясно, че
има сериозно повишение
на пътниците на столичното летище. Анализаторите считат, че то
се дължи най-вече на две
нискотарифни авиокомпании, които са пуснали
нови линии до София и с
по-чести полети до определени дестинации.
Изводите за останалите клъстери са, че
строителството има
най-голям обем от приходите, но умерен дял
от печалбата и сравнително голям брой заети.
Транспортът и логистиката отчитат ниски
нива на печалба, с голям
брой заети и при ходи
от дейността. Финансовите услуги показват
значително по-малко заети, но най-висок дял на
печалбата от разгледаните клъстери (виж таблици 1 и 2).
Специално изследване
в рамките на стъпка 3 на
Визия за София е извършено за

Пешеходната зона на бул. „Витоша” е предпочитана за шопинг и разходка

бителските рейтинги
за привличането на клиенти, като посочва, че
тези канали на комуникация са добре използвани.
Тъ р с ей к и м я с т о т о
на София в туристическата карта на Европа, докладът отбелязва
те н де н ци я т а н а ч у ж дестранните посетители да я сравняват със
столици от Централна
Европа или градове, които носят този дух. „Тази
информация ни дава ясна
индикация за усещането
и атмосферата на София, както и за посоките
и целите, към които градът трябва да се стреми, обръщайки поглед
към успешните практики в туризма на Будапеща и Прага, а също и на
Загреб (който е сходен в
голяма степен на София
според чужденците). Все
пак приликите на София
с други градове в Европа
са неоспорими за всички анкетирани, включително чужденци, българи и представители на
туристическия бранш.
Проблемите на Балканите до голяма степен
се припокриват с тези
на София и изискват инвестиции и усилия, за да
бъдат разрешени, но градът има всички предпоставки за ръст и успешно развитие на туризма
занапред“, е изводът на
анализаторите.
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Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството:

ǵȈȌȔȓȕȓȊȡȍșȍȐȕȊȍșȚȐȘȈȚȊȖȉȓȈșȚ
ǹȔȖȓȧȕȏȈȔȖȌȍȘȕȐȏȈȞȐȧȕȈǪȐǲȔȘȍȎȈȚȈ
Язовир „Пловдивци“ край Рудозем е напълно готов
Снимка авторът

Юлия Танева,
ОП на КСБ - Смолян
На територията на
област Смолян ще се инвестират над 91 млн. лв.
за модернизация на ВиК
мрежата. Проектът се
осъществява с безвъзмездна помощ в размер на 68,2
млн. лв. по Оперативна програма „Околна среда 2014
- 2020“ и включва изграждане или рехабилитация на
22 км водопроводи и 46 км
канализация. Ще се модернизира и пречиствателната станция за отпадъчни
води в областния център.
Това каза в Смолян министърът на регионалното
развитие и благоустройството Петя Аврамова по
време на дискусията „Европа в нашия дом.“
Тя информира още, че
язовир „Пловдивци“ край
Рудозем е напълно готов и
се очаква да бъде назначена Държавна приемателна
комисия за пускането му в
експлоатация. Това е първият язовир за питейни
нужди, построен в България през последните 30 години. Към него е изградена
и модерна пречиствателна

станция. Новото съоръжение ще подобри водоснабдителните услуги за около
40 хил. жители на общините Рудозем и Мадан.
Инвестицията е на стойност 47,4 млн. лв., а финансирането е по Проекта за
развитие на общинската
инфраструктура, който
се изпълнява от 2010 г.
със заем от Световната
банка.
Министър Аврамова
подчерта, че от ключово

значение за региона са и
инвестициите в развитие
на пътната инфраструктура, тъй като Смолян е
единствената област в
България, която няма достъп до жп транспорт.
Тя увери присъстващите, че с въвеждането на
ТОЛ системата за тежкотоварните автомобили
от август 2019 г. ще се
увеличат възможностите
за обновяване на съществуващата пътна мрежа и

изграждане на нова.
В момента със средства от Оперативна програма „Региони в растеж
2014 - 2020“ (ОПРР) се ремонтират 21 км от третокласния път Михалково
- Граница ОПУ Смолян, който е важен за жителите на
Михалково, Кричим и Девин
и им осигурява връзка със
Смолян и кк Пампорово,
както и бърз достъп до
първокласния път Пазарджик - Пловдив. Срокът за

ǷțșȒȈȚȚȘȍȚȐȚȢȘȋȏȈȍȒȖȗȢȚȍȒȈ
ȔȓȕȓȊȖȚǷǸǹǸȏȈ
ȖȉȡȐȕșȒȐȚȍȗȢȚȐȡȈȊȢȊǪȐȌȐȕșȒȖ ÄǮȌȘȍȓȖȚȖ´ȕȧȔȈȒȈȕȌȐȌȈȚ
С първа копка започна рехабилитацията на общинските пътища Видин - Кула - Цар Петрово - Тополовец
и Кула - Грамада – Полетковци - Старопатица. Общата
стойност на проекта е над 5,6 млн. лв. от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Срокът за
изпълнение е 150 дни. Предвидено е полагане на нов асфалт, оформяне на банкети и подмяна на водостоци.
Кметът Владимир Владимиров е припомнил, че за изминалия програмен период 2007 - 2013 г. община Кула е
защитила проекти по ПРСР за над 7 млн. лв., с които са
обновени пътят, водещ до Кула, уличната мрежа в града,
както и в селищата на общината. Извършен е и ремонт
на туристическа спалня, изградено е защитено жилище.

ǷȘȖȍȒȚȏȈȘȍȞȐȒȓȐȘȈȕȍ
ȕȈȖȚȗȈȌȢȞȐȚȘȢȋȕȈȊǹȍȊȓȐȍȊȖ

С водосвет и първа копка в Севлиево беше даден старт
на нов проект за децентрализиран модел за управление на
биоотпадъците в общините Севлиево, Дряново и Сухиндол.
Той включва изграждане на необходимата техническа инфраструктура, както и система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране. Подкрепен е финансово от Оперативна
програма „Околна среда 2014 – 2020”. Общата му стойност
е 2,2 млн. лв.
Системата за разделно събиране за площадката в Севлиево ще обслужва града и 10 селища с население над 500
души, а площадката в Дряново – отново Севлиево и още едно
населено място. В община Сухиндол ще има площадка за компостиране на място. Ще бъдат изградени и две инсталации
на територията на общините Дряново и Севлиево. Те ще
имат капацитет 900 и 3000 т.

Трети търг за екопътека на ждрелото на реките
Ерма и Ябланица е насрочила община Трън. Тя е заложила
в бюджета си 98 хил. лв. за ремонт на съоръжението.
Вече два пъти на обявените обществени поръчки не се
явява нито един желаещ.
В сегашния й вид пътеката е изградена през 2002 г.
Належащо е да се направи ремонт на голяма част от
съоръженията, също и укрепване в опасните зони. Значително са провиснали два моста, където се налага
подмяна на 80% от парапетите и 10% от дъските. Необходимо е и да се реконструират стъпалата по трасетата и др.
Екопътеката е с дължина е 13,2 км. Тя преминава
през врязани в скалата тунели, водопади и водни прагове. Маршрутът е кръгов - тръгва от трънската махала
„Богоина”, достига до с. Банкя, красивото Ябланишко
ждрело, отново се връща в с. Банкя, върви до местността Китка и едноименния връх и завършва край Трън. Над
60 пейки със сенници, информационни табла и указателни табели улесняват придвижването по трасето.
Четири заслона приютяват туристите. Екопътеката
продължава в Сърбия край атрактивните скали на Гребен планина.

изпълнение е 15 месеца. Рехабилитира се и още един
участък от пътя с дължина
15,3 км, който в по-голямата си част е на територията на област Пловдив.
На етап тръжна процедура
е проектът за ремонт на
27,2 км от пътя Смолян Стойките - Широка лъка.
Разглеждат се техническите предложения. Предстои
отваряне на ценовите
оферти за строителство
и строителен надзор. Индикативната стойност е
23,3 млн. лв. без ДДС.
За улесняване на трафика между Асеновград и
Смолян се изработва прединвестиционно проучване
за изграждане на трета
лента за тежкотоварни автомобили в участък с дължина 74,8 км. Ще се определят отсечките, в които
е възможно да има такава
лента, както и необходимите инвестиции.
Министър Аврамова
припомни, че през октомври 2018 г. приключиха дейностите по аварийното укрепване на срутището край
Тикале на пътя Смолян –
Мадан. Паралелно са извършени геологопроучвателни
работи и е изготвен инженерно-геоложки доклад, в съответствие с който ще се

направи трайно укрепване
на срутището. Обмисля се
вариант за съкращаване на
процедурите, така че работите да могат да стартират с началото на строителния сезон. Стойността
им няма да надвишава 3,7
млн. лв. Изграденият от
АПИ временен общински
път е прехвърлен на община Смолян и може да се
наложи да бъде използван,
докато текат СМР по възстановяване на засегнатия
участък.
По ОПРР в област Смолян ще бъдат инвестирани
над 92 млн. лв. Средствата
са по 28 проекта, по които
се модернизират училища,
детски градини, обновяват
се сгради, социална инфраструктура и градска среда. Изпълнението на част
тях вече е приключило. С
нов облик са сградите на
Граничното полицейско
управление в Златоград,
Районния съд и Районната
прокуратура в Смолян, на
районните служби за пожарна безопасност и защита на населението в Девин
и Златоград, както и общината в Девин. Продължава
работата по обновяването
на 6 училища и детски градини, в които се обучават
близо 3700 деца.

ǷȈȏȈȘȐȏȖȖȗȈȘȒȡȍșȚȘȖȧȚșȢș
ȏȈȍȔȊǹȚȈȘȈǯȈȋȖȘȈ

Покрит пазар с минимум 135 търговски щанда ще
бъде изграден на мястото на стария Руски пазар в Стара Загора. Това предвижда проект на общината, който беше представен от главния архитект Виктория
Грозева на обществено обсъждане на намеренията за
поемане на дългосрочен кредит от „Фонд за устойчиви
градове”, съобщават от пресцентъра.
С пари от заема ще се обновява и зоопаркът в живописна местност Митрополит Методий Кусев. Той е
създаден на площ от 74 дка през 1957 г. и сега в него
живеят 400 екземпляра от приблизително 80 вида бозайници, птици и земноводни.
Максималният размер на дълга е 10,2 млн. лв., като
6 млн. лв. от тях ще се използват за проекта за пазар,
а останалите 4,2 млн. лв. – за реконструкцията на зоопарка. Предстои гласуване в Общинския съвет.

ǪȌȐȋȈȚȕȖȊȖȒȘȐȓȖȕȈȍȏȐȒȖȊȈȚȈ
ȋȐȔȕȈȏȐȧȊǳȖȊȍȟ
„В Профилираната езикова гимназия „Екзарх Йосиф
Първи” в Ловеч ще бъде изградено ново крило“, съобщи
кметът на общината Корнелия Маринова. С разширението ще бъде решен проблемът с недостига на класни
стаи за преминаване на едносменен режим, който става
задължителен от следващата година.
Предвижда се в новия корпус да има осем класни
стаи, а за строителството му ще са необходими около
1,2 млн. лв., за които общината ще кандидатства за
държавно финансиране.

Страницата подготви Елица Илчева
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ȒȓȦȟȖȊȐșȋȘȈȌȐȘȈȏȒȈȏȊȈȚȏȈ
ȋȖȌȐȠȕȖȚȖȘȈȏȊȐȚȐȍȕȈșȚȖȓȐȞȈȚȈ
Културното наследство на София беше акцент в празничната програма на общината
Снимка Румен Добрев

Елица Илчева
16 к л ю ч о ви с г р а д и
влязоха като акцент в
събитията за честване
на 140-годишнината от
обявяването на София за
столица на България на
3 април 1879 г. Подбрани
от различни исторически
периоди и свидетелстващи за това как се е развивал градът през този
почти век и половина, те
бяха обединени в празничен маршрут на културното наследство с идеята
да се даде възможност на
столичани и гости да вникнат зад фасадите им и да
научат повече за историята им. Зданията показват
как София се е разраснала
от 12 хил. жители (колкото днешно Банско, без туристите) до над 1,2 млн.
през 2017 г.
Кметът Йорданка
Фандъкова заедно с журналисти първа направи
обиколката, организирана от дирекция „Култура”
и екипа на уеб сайта за
исторически маршрути

Кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова и проф.
Здравко Петров показват карта на София от 1879 г., когато
паметникът на Васил Левски е бил извън очертанията на града

historicalroutes.bg. Тя започва от паметника на
Васил Левски, преминава
през храм-паметника „Св.
Александър Невски”, галерията за чуждестранно
изкуство, старото Руско
посолство, старата Софийска банка, Къщата с
часовника, Националната
художествена академия.
Включени са и обекти,
собственост на общината - централната й сграда на ул. „Московска” 33,
к ъ щ ат а н а из ве с т н и я

индустриалец от Сливен
Киро Стефанов на ул. „Париж” 1, домът на банкера
Атанас Буров на ул. „Московска” 41 и други.
„Само това, което познаваме, може да ни накара да се гордеем. Затова избрахме като повод
140-ата годишнина от
обявяването на София за
столица, за да привлечем
вниманието към историята на града и неговите
красиви къщи. Много се
говори за това, че някои

от тях са в лошо състояние, но ние бихме искали
да се обърне внимание и
на всички, които са реставрирани в автентичния
им вид и се съхраняват и
опазват за поколенията.
Лично аз съм горда с реставрацията на дома на
Киро Стефанов на ул. „Париж“ 1, който сме превърнали в прекрасно място за
културни събития и срещи“, каза кметът Фандъкова, като не пропусна да
похвали и собствениците
на разположената срещу
нея кооперация - една от
първите в София, обновена със средства на настоящите й стопани.
„Имам много любими
постройки, но тази, която
ме вълнува най-дълбоко,
е базиликата „Света София“. Смятам, че с подземни я археологически
музей, който изградихме,
изпълнихме сградата с
ново съдържание. Тя вече
е и пример за това как
може в едно здание да се
съвместяват църковни и
граждански функции“, каза

още Йорданка Фандъкова.
„О т го ди н и прави м
исторически маршрути,
като нашата кауза е да
покажем София на софиянци. Това, което целим сега,
е наистина нещо специално, защото открехваме
вратите за хората“, каза
проф. Здравко Петров от
historicalroutes.bg. Той показа карта на София от
1879 г., когато мястото
на паметника на Васил
Левски е било извън очертанията на града, както и два плана от 1907 и
1920 г., от които е видно
колко бързо се е застроявала столицата в първите години на ХХ век.
В рамките на честванията в Регионалния исторически музей на 2 април бе валидирана марка
с лика на Исус Христос,
държащ базиликата „Света София”. Проектът е
дело на художника Христо
Алексиев, а тиражът ще
бъде 5100 броя. Същия ден
отново в музея на пл. „Бански“ 1 бе открита изложбата „Столичната община

(1918 - 1944) – години на
трудности и градивна дейност”. Основният й фокус
е работата на общината
в този период. През него
градската управа последователно се оглавява от
десетима кметове, всеки
с важна роля за развитието на София. Тематично
изложбата, която ще бъде
до 6 май, е с широк обхват.
Включена е интригуваща
информация за териториалното разширение на
града, строителството
и образуването на нови
квартали, водоснабдяването и електрификацията, здравеопазването и
образованието, противопожарната служба, разширяването на трамвайната
мрежа, както и появата на
автобусен и тролейбусен
обществен транспорт.
Детайли във връзка с
развитието на София през
периода 1918 – 1944 г. са
разкрити и чрез изложени
автентични документи.
Освен това специално за
експозицията е реализиран филм с архивни кадри.

ЗАВОД ЗА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ

02/ 973 34 42
Предлагаме на Вашето внимание най-новия модерен завод за метални конструкции – „Балкан Стийл Инженеринг”, гр. София, кв. Кремиковци.
Заводът е оборудван с последно поколение автоматизирани линии за производство
на метални конструкции за индустриални проекти, различни конфигурации сгради
и съоръжения, произведени от висококачествени стомани. Заводът предлага доставка и монтаж на металните конструкции до всяка локация в страната и чужбина.
Компанията „Балкан Стийл Инженеринг“ е с 20-годишен опит в търговията и преработката на стомани и стоманени изделия. Ние сме един от водещите метални сервизни центрове за производство на арматурни заготовки, профили за сухо строителство, ламарина на лист и лента, LT профили, търговия с всички видове плоски и
дълги метални продукти и тръби.

„Балкан Стийл Инженеринг“ ООД
гр. София, кв. Кремиковци –
индустриална зона
Завод за метални конструкции
Офертен отдел: +359 2 978 48 11
гр. София, кв. Казичене
Метален сервизен център
Търговски отдел:
+359 2 973 34 42, +359 2 971 11 09
e-mail: sales@balkansteel.com

БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ
W W W. BAL KAN STE EL .COM
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ǪȐȓȈÄȁȖȘȒ´±ȔȈȓȢȒȌȊȖȘȍȞ
ȕȈȒȘȈȑȉȘȍȎȐȍȚȖȕȈǩȈȓȟȐȒ
Картина от Чечилия Щорк.
Новото ателие (вляво), Вила
„Елена” (вдясно), новата
трапезария (в средата
между тях)
Архивна снимка. Лоджията

Елица Илчева
100 години след построяването си вила „Щорк“ продължава да белее на брега на
морето в Балчик. Уникалната
й архитектура привлича погледите и макар зеленината
безмилостно да се настанява вътре година след година,
сградата пази величието си
и търпеливо чака поредните
нови стопани.
Къщата е изградена от
местен бял черупчест камък
между 1920 г. и 1926 г. от
едно от най-забележителните артистични семейства в
Румъния от началото на XX
век - Фредерик Щорк, потомствен скулптор, който е от
немски произход, и съпругата му Чечилия Куцеску Щорк,
която е известна художничка. Артистичното семейство е прекарвало топлите
месеци в града, а домът им е
бил истинско бохемско средище и лятна школа за талантливи деца.
„Щорк“ е една от найстарите, все още съществуващи колонистки вили,
издигната на балчишкия
бряг след присъединяването
на Добруджа към Румъния
(1919 г.). Счита се, че това
е и най-старата запазена
румънска постройка от периода на окупацията. В първите си години

имението е било украсено с произведения на
собствениците,
скулптури на Фредерик
и стенописи на Чечилия. Художничката е учила в Мюнхен и Париж, а след завръщането си в Букурещ става
първата жена - преподавател в Европа в държавна академия по изкуства. Дейността й обхваща всички клонове
на модерните декоративни
изкуства, но това, което я
прави известна, са стенописите. Именно успешната
кариера на художник й дава
възможност да построи
този истински дворец.
Интересно е, че Чечилия
Щорк не е ползвала услугите
на професионален архитект
и сама е проектирала къщата, като е била консултирана само от конструктор.
Градежът е осъществен на
два етапа – първоначално
само лявата част с първите
три арки на лоджията. При
по-късно разширение е направена известната зала с
колоните и останалите пет
арки. Още при строителството се получила пукнатина по цялата дължина заради различната дълбочина
на фундаментите и неравномерното слягане на почвата,
резултат от разликата във
времето на изграждане. Основите са укрепени много

жена бяга между скалите,
носеща послание. Мъже, увити в разноцветни плащове,
се гледат, удивени, че се намират в тази фантастична
местност. Така стените пееха в цветове и линии, възкресяващи представи без
никакъв точен субект.“
Днес реалността е коренно различна, но

по-късно и тогава потъването е спряло.

Интересната история на
вилата
е разказана от Чечилия в
автобиографичната й книга
„Фреска на един живот” в
главата „Чудесната приказка – Балчик”. Ето как с много
чувство художничката пише
за сбъднатата си мечта.
Преводът е на Димитричка
и Максим Попови и е публикуван от арх. Велин Нейчев в

сградата все още впечатлява с величествената си архитектура.
Във времето е започна-

Вила „Щорк” (вляво) и Вила „Санда” (вдясно)

сайта на Балчик.
„Преди много години закупихме някогашната вила
„Елена” – турски кьошк, продадена преди нас и преди
войната на румънка. Макар
че семейството ми харесваше старинната и проста
обстановка на кьошка, скоро
се наложи да пристроим към
нея столова в манастирски
стил с варосани стени и
окръглени прозорци към морето. По-късно успоредно
направих и моето ателие
в средновековен стил. Построих го по предварително начертан план с дебели
и високи стени. В началото
на стълбището до входа
за по-красиво бях сложила
един блок от стар гръцки
мрамор с акантови листа,
намерен дълбоко в земята
от един търговец, който ми
го подари. Новото ателие
се допълваше с величието
на морето, както и цялата
сграда със строгостта, изразителността, простотата и рядкото достойнство.
Долната стая оставихме
много ниска - с дървен таван по турска мода. Външна
стълба отиваше към горната стая. Терасата към нея
лежеше върху четири колони
с капители в римски стил,
които отдалеч й придаваха вид на старинен римски
палат. Въпреки красотата,
тревожех се и не бях доволна, защото виждах липсата
на единство между стария
павилион и монументалното
ателие, което бях направила
от дялан камък, който се намираше в изобилие наблизо.
Монументалността му не
подхождаше на стария турски кьошк, с който се свързваше чрез трапезарията.

Мислих да преустроя всичко,
но нямах средства.
Критиците също смятаха, че е неуместно да
съжителстват старият
турски павилион и новата
постройка. Аз се вслушах
и наредих на строителя да
събори всичко с изключение
на ателието и лоджиятаверанда и да построи продължение на новата сграда
в същия стил. Реших моят
възглед да се изпълни и той
се изпълни. Представете
си къща, построена на една
височина над самото море,
нелишена от елегантност,
строгост и простота, приличаща на крепост с високи
зидове в партера, пресечени
от няколко дълги прозорци и
една тясна и висока врата.
В линеен мотив на етажа
има празно пространство
между осемте аркади на
лоджията, красиво пропорционирани и поддържани от
дебели колони. Величествена в своята изолация, тя се
състои от едно единствено помещение с една малка
ниша в стената, колкото
за едно легло за почивка.
Това беше някога стената
на старата лоджия, която
запазихме заради нейните стари камъни, които
сега даваха оригиналност
и монументалност на интериора“, пише Чечилия. Тя
е споделила, че с времето
къщата

се е превърнала в един
малък дворец.
„Това, което я характеризираше, след като прие
окончателната си форма, е
точно това хармонизиране с
природата чрез строителни-

Картина от Чечилия Щорк. Интериор на ателието преди преустройството

те материали като камъка,
който говори за вечност.
Използвах като архитектурни елементи аркади и дълги
прозорци. Верандата (лоджията) беше моето място за
възстановяване. В края на
краищата изграждането на
тази къща и концепцията,
от която произлизаше тя, са
една от моите скъпи реализации. Тази къща, изникнала
край морето по волята на
едно същество, е едно творение на изкуството. Колкото и да отричат някои архитекти, на които им харесва
конвенционализмът, това
здание си остава една прекрасна архитектурна проява, внушаваща сила, без да е
тежка, цялата от бял камък.
Когато се приближаваш с
лодка от морето, самотният блок изглежда мистериозен и потулен зад величествените колони от долния бял
двор с капители, скулптирани в римски стил, които от
своя страна се проектират
върху петте тераси, които
формираха солидната база
на къщата.
Ателието се свързва
чрез един засводен отвор
с новото помещение. На
източната му стена се
намира един голям широк
прозорец, от който се вижда целият залив. През тези

на фасадата също се гледа
синевата и може да се види
както изгревът, така и залезът на слънцето (Калиакра и
Екрене). Варосаните стени
на салона имаха като орнамент само плоски аркади.
Оригиналността на този
салон се дължи на аркадата,
която го дели на две, но въпреки това си остава едно
цяло помещение. Формата
й, наподобяваща разтворен
иконостас, бях харесала от
базиликата „Сан Марко” във
Венеция. Една каменна камина във флорентински стил е
на стената срещу входната
врата“, се посочва още в
автобиографията на художничката.
„Напоследък седях постоянно в лоджията и защото
ми беше толкова приятно,
намислих да отразя върху
стените нещо от моите артистични чувства. И така
през последната година декорирах с темпера всички
стени. Нарисувах идеални
пейзажи, в които имаше кораби, влизащи в пристанища
с високи стени, пътища над
пропасти и молещи се девойки в небето. По високи баири
препускат надолу и нагоре
конници с развети плащове. На преден план покрай
странни животни стоят
замислени групи жени. Една

ло разграбване на обекта.
Изчезнали са фасадни и вътрешни елементи, включително известната глава на
Медуза. Изкъртени са облицовките от дялан каварненски камък от вътрешността на камината и др. През
2012 г. е оповестено, че с
руски инвестиции известната вила „Щорк“, принадлежала към онзи момента на
общината и „Албена“ АД, ще
се превърне в дворец. Тогава
арх. Владимир Попов изготвя
проект за реставрация на
обекта и превръщането му
в летен културен дом за изложби и концерти. Съобщава
се, че новият собственик е
частно лице от Русия, което
иска да запази архитектурния облик и да добави част за
обитаване от семейството
си. Дори името в проекта
било променено с такова,
което да носи средновековно звучене - „Палацо Щорк“.
Сега, 7 години по-късно, зданието е обявено за
продажба за 4,3 млн. евро.
В офертата е записано, че
в имота има 10 спални и 6
бани. Площта на „Щорк“ е
2000 кв. м, а целият парцел
- 6000 кв. м. Посочва се още,
че сградата е паметник на
културата с местно значение и не може да се сменя
предназначението й.

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
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Георги Сотиров

Първият пролетен ден създаде прекрасна атмосфера
за провеждането на традиционния за Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” Ден на студентското управление. Неговата цел беше запознаване на студентите с работата на административния апарат за
осъществяване на учебната и научноизследователската
дейност на университета. Ректорът проф. д-р инж.-икон.
Даниела Тодорова поздрави участниците и изрази своето

задоволство от провеждането на тази уникална инициатива. В духа на традицията тя предаде на младия ректор
Ирена Панчева символичния ключ на университета. Приветствени слова поднесоха доц. д-р Николай Цонков, член
на Комисията по образованието и науката към 44-тото
Народно събрание, и началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров.
След тържественото откриване преподаватели и
студенти се запътиха към работните кабинети, за да
се запознаят с особеностите на всяка длъжност, както

и да решават текущи задачи и проблеми. Проведе се Ректорски съвет, на който бяха обсъдени въпроси, касаещи
подготовката и протичането на предстоящи събития
от университетско значение. Титулярите и дубльорите
споделиха голямото си задоволство от съвместната
дейност и своите впечатления и изразиха пожелание за
продължаване на традицията.
Екипът на в. „Строител” използва ползотворно времето си във ВТУ, за да се срещне с един от авторитетите
на университета, проф. д-р инж. Валентин Николов.

Проф. д-р инж. Валентин Николов, ръководител на катедра „Транспортно строителство и съоръжения“,
ВТУ „Тодор Каблешков:

ǛǼǺǸǴȄǷǱǹǴǾǱǺǾǻǬǰȆȂǴǸǺǯǬǾǰǬǽǱǴǳǻǺǷǳǮǬǾǻǼǴǽǾǼǺǴǾǱǷǽǾǮǺǾǺǹǬ
ǹǬȄǴǾǱǻȆǾǴȅǬǽǾǴǯǬǰǬǽǱǽǻǬǳǮǬǾǰǺǭǼǴǾǱǻǼǬǶǾǴǶǴǹǬǰǼǿǯǴǾǱǰȆǼǲǬǮǴ
Снимки авторът

Проф. д-р инж. Валентин Николов е роден през
1956 г. в София. Завършил е първия випуск на Софийската математическа гимназия. Висшето си
образование получава в Университета по архитектура, строителство и геодезия, специалност
„Транспортно строителство”, след което прави
двегодишна специализация в катедра „Пътища”
на УАСГ. Девет години е проектант и от 1990 г.
е на работа във ВТУ „Тодор Каблешков”, катедра
„Транспортно строителство и съоръжения”. Последователно преминава през всичките академични длъжности до професор.
От 2002 г. вече четвърти мандат е ръководител катедра. Три пъти е избиран за декан на два
факултета. Автор е на учебника „Проектиране и
строителство на пътища”, който досега има четири издания.

Проф. Николов, катедра „Транспортно строителство и съоръжения” е
най-близка до тематиката на нашия вестник, но
като че ли е най-трудна
за Вашите студенти?
Специалността „Транспортно строителство” не
е трудна за студентите,
които са си поставили за
цел да се подготвят да работят в тази област. Обучението на строителни
инженери е съпоставимо до
известна степен с това на
машинни инженери. Твърдя
го на базата на опита ми
в подготовката и на двата
вида специалисти.
Основните Ви интереси са в областта на
проектирането на улици и използването на

промишлени отпадъци в
пътните конструкции.
Да, промишлените отпадъци се използват за
пътно строителство и в
нашата страна, и по света. Когато това става
по определен регламент
съгласно действащите
нормативни документи,
каквито има в другите
страни, се получават много добри резултати както от техническа гледна
точка, така и от икономическа. Когато обаче тези
отпадъци се прилагат
хаотично, ефектът донякъде се запазва за сметка
на техническите характеристики.
Промишлените отпадъци могат да се използват при строителството
на нашите пътища, стига

да се спазват добрите
практики на другите държави.
Как се е процедирало
с големите отпадъчни
маси от металургията?
Тук говорим в минало
време, когато отпадъци
директно са се взимали

от табана на металургичния комбинат без предварителна обработка и са
се влагали в нашите пътища. Известен е случаят с използването на този
материал при изграждането на АМ „Тракия” и тя е
наричана „желязната магистрала” в участъка от
София до Пловдив. Шлаките без никаква преработка на метала в тях са
влагани директно. Общата носеща способност на
трасето е сравнително
добра, тя се е запазила и
с течение на времето се
увеличава, защото в шлаката протичат химически
процеси и това е добре за
конструкцията като цяло.
Към днешна дата има няколко преработвателни
трошачни инсталации,
при които металът се
отнема и се получава вещество с определена зърнометрия. Изпълнителите
са задължени, съгласно
Наредбата за използване
на строителните отпадъци, поне 10% от всич-

ките вложени материали
да бъдат от промишлени
отпадъци.
Наближава поредната кандидатстудентска
кампания. ВТУ „Тодор Каблешков” по принцип няма
проблеми с приема, но
дали вече се наблюдава
тенденция за по-добра
подготовка на средношколците, имащи намерение да изучават инженерните специалности?
За по-добрата подготовка ние разбираме
тогава, когато те вече
са наши студенти. Но
струва ми се, че тенденцията за недостатъчни и
повърхностни знания от
средното образование се
запазва. Един от начините
това да се подобри като
качество е значително повишаване на учителските
заплати и авторитета на
тази професия. Колкото
по-бързо и със сериозен
процент стане това, толкова по-добре. Но това е
процес.

Да продължим още
малко тази тема. Преди две-три години Ваш
колега професор, д-р по
математика, заяви за
вестник „Строител“, че
той започвал лекциите
си пред бъдещите инженери с припомнянето на
Питагоровата теорема
и на тригонометричните функции?
Колегата безспорно
е прав, защото реално е
оценил равнището на подготовка на новите студенти. Но ми се струва,
че е необходима интеграция между колегите, които
преподават теоретичните дисциплини - математика, механика, съпротивление на материалите,
динамика и т.н., и тези от
специализираните катедри. Те трябва да станат
част от колектива на специализираните катедри,
за да може да има един
общ разговор за това как
най-добре да бъдат подготвени бъдещите строителни инженери.
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Божидар Янев е роден в София през 1947 г. Завършва средното си образование със златен медал, а през
1970 г. се дипломира като строителен инженер-конструктор във Висшия институт по архитектура и
строителство (сега УАСГ) и започва работа в Института по строителна кибернетика. През 1972 г. постъпва в следдипломната програма на Строителния факултет на Колумбийския университет в Ню Йорк, а четири
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години по-късно защитава доктората си.
От 1978 г. Янев е инженер-изследовател в Земетръсния инженерен център на Калифорнийския университет 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 университети. Изнася лекции в Япония, Франция, Англия,
Китай, Дания. През 2008 г. УАСГ го удостоява с научната степен „Доктор хонорис кауза”.
В няколко поредни броя на в. „Строител“ ще Ви представим откъси от книгата на проф. Янев „Конструктивен поглед“.

£ÒÕÌÍÊÏÓÌÊáÔÎÐÓÔ
Проф. д-р инж.
Божидар Янев
Между своите 2200 моста Ню Йорк си има големи,
малки, стари и нови, грозни
и хубави, здрави, болнави,
амортизирани, преждевременно състарени и агонизиращи. Неоспоримата мегазвезда е Бруклинският.
Той е всепризнат шедьовър
на строителното изкуство.
Критиката няма точно определение за шедьовър, но
Роблинг и Айфел го демонстрират: при тях детайлите
и цялостното произведение
са в органично единство.
Няма компромис между
функция, форма и икономия.
Отблизо и отдалеч, отгоре
и отдолу, под увеличително
стъкло и с телескоп те са
смели, оригинални и сигурни.
Айфел вярва, че стомана,
електричество и индустрия
ще оформят ХХ век. Роблинг
тръгва от производството
на високоякостни стоманени жици към тяхното приложение. Неговите все по-дълги мостове носят влакове и
дилижанси над Ниагарския
водопад, над реките Охайо
в Синсинати и Алегени в
Питсбърг. За да свърже градовете Ню Йорк и Бруклин,
мостът над Ийст Ривър
трябва да има основен отвор от 487 м и странични
отвори от по 284 м. Това го
прави два пъти по-дълъг от
предишния световен шампион (пак на Роблинг). Специалистите го обявяват за луд,
но признават, че ако успее,
всички останали стават
смешни. Той потвърждава.
Строежът започва през
1867 г. (преди Априлското
въстание). През 1869 г. катастрофа на обекта смазва
крака на Джон Роблинг, той
отказва медицинска помощ,
защото се лекува със силата на мисълта, и умира за
3 дни от тетанус. Синът
му Вашингтон (Washington
Roebling, 1837 – 1926), инженер и полковник от Щатската армия през Гражданската война, поема строежа.
Фундирането на кулите с
кесони под високо налягане
без декомпресия убива над
сто от работниците и осакатява много повече, между
които и Вашингтон Роблинг.
До отварянето на моста
той наблюдава от дома си в
Бруклин с бинокъл, а жена му
Емили командва на обекта.

Изчислителната техника на ХIХ век не позволява точен анализ на сложни
конструкции с големи деформации. Роблинг намира достатъчно верни приближения. Негова е комбинацията
от вертикални обтегачи,
диагонални ванти и закоравяващи ферми. „Ако една
от трите системи се компрометира, казва той, мостът може да провисне, но
няма да падне.” През 1940 г.
вятър разрушава висящия
мост в Такома, проектиран
от Леон Моисеев с методи
и материали на ХХ век, но

без мъдростта на
Роблинг. Започва
нейното трескаво преоткриване.
През 1980 г.
мрежата от вертикални обтегачи и диагонални
ванти е ръждясала до скъсване.
Диагонал с тегло
около 1,5 тона
пада н а п е ш е ходната пътека
и убива японски
фотограф. Поради проектирания
р е з ер в в с и ч к и
ванти и обтегачи се сменят без
пр е к ъ с ване н а
движението. Събитието бележи началото
на рехабилитационни мерки,
които не спират оттогава
и вече надхвърлят 1 милиард
долара. Обществото започва неохотно да проумява, че
благородството на Бруклинския мост задължава финансово.
Поговорката гласи, че
светът е пълен с мошеници,
които искат да Ви продадат
Бруклинския мост. Световната комисия го предложи
за архитектурен паметник
наравно с Айфеловата кула,
но град Ню Йорк отказа,
защото това би наложило

ограничения в управлението
му. Така наречените „дистопични” филми, а ла „Годзила“,
системно го разрушават,
което изглежда вдъхновява
кандидат-терористите.
Полицията записа разговор, в който един казва:
– Този много го пазят, да
опитаме друг.
Повечето опити са подобронамерени. Когато от
хеликоптер сигнализираха
за влюбена двойка на върха на Бруклинската кула,
отговорих, че това няма да
изтощи нейната носимоспособност. До 11 септември
2001 г. Бруклинската кула
беше неповторимо място
за закуска с шампанско.
След това стана обект на
национална сигурност и
аматьорските посещения
водят към затвор. Въпреки
това един ден през 2014 г.
градът осъмна с бели знамена на върха на кулите
вместо обичайните звезди
и райета. Двама германци,
вече в безопасност у дома
си, се похвалиха по интернет, че са изпълнили размяната по случай юбилея на
техния сънародник Йохан
(Джон) Роблинг. Осъдиха ги
за нарушение на реда. Не се
очаква екстрадиция.
През 2008 г. Олафур Елиасон (Olafur Eliasson) монтира с официално разрешение
един от серия градски водопади под моста. Събитието струва 15,5 млн. долара,
второ по цена след порталите на Кристо и Жан-Клод
в Сентрал парк през 2005 г.
Докато порталите се вписаха в парка елегантно, без
да натрапват конструкцията си, водопадът изглеждаше тривиален под моста.
През лятото на 2010 г. Бруклин колегиално посрещна (и
изпрати) по-мобилния мост
на „Уилис Авеню“, който дискретно мина под него към
своя постоянен адрес над
Харлем Ривър.
След разходката на Филип Пети по въжето, опънато между върховете на кулите на Световния търговски

център, на 7 август 1974 г.
следях другите му подвизи
като в Централната гара
(Grand Cenral Station). Поканих го да се качи с мен по
кабелите на Бруклин. Той
предпочита нелегалните
набези, но прие. На върха ми
благодари, че не го тормозя с традиционните колани
за безопасност. Обясних,
че не искам да го обиждам,
още повече че и аз не ги
ползвам. Големият майстор
ме похвали:
– Ти не си по-малко луд.
Прилично луд момент бях
имал малко по-рано, когато
протестиращи еколози
се спуснаха с алпинистки
рапелни въжета и окачиха върху цялата мрежа от
обтегачи и ванти на кабел
„Б” знаме с надпис „Ревлон
убива зайци”. Долу на моста ги арестуваха, горе
вятърът разкъса знамето,
то провисна над пътя и полицията спря движението.
Конфигурацията на моста
не позволява да се вдигне
вишка. Затова пък по мре-

точки, без да се връщам.
Не беше момент за разходки. От една пресечка на
обтегач и диагонал си позволих да огледам обстановката. По средата на професионалната си кариера в края на
работен ден висях 25 м над
пътя на Бруклинския мост
благодарение на удобства,
предвидени или не, от гениалния му проектант. Такъв
лукс са познавали само някои
от строителите. Далеч под
мен видях репортери да зяпат нагоре, без да снимат.
Един електротехник от нашите по-късно ми подари
своя снимка. Тя избеля, а случаят се забрави. Времето и
приливите текат, мостът
остава.
Слизайки веднъж от кабела на пешеходната пътека, попаднах на клас от малки ученици. Те ме затрупаха
с актуални въпроси: истински инспектор ли съм, какво
инспектирам на моста, колко често, той колко е голям,
колко е стар, колко струва,
колко автомобили носи.

жата от обтегачи и ванти
може да се слезе. Поръчах
на полицаите да затворят
пътното платно под кабела,
докато слизам, с оглед падащи предмети.
Влизането от върха на
кулата във вертикалната
мрежа се оказа възможно.
По-сложно беше да оптимизирам пътя надолу, за да
стигна до всички завързани

Впуснах се в обяснения.
Едно момиченце ме скицира
за своя доклад. Учителката
и се намеси:
– Питай го къде работи,
на каква длъжност, вземи му
телефона.
Малката сравни за последен път завършената
скица с оригинала и затвори
тетрадката:
– Не искам телефона му.

ТЪРГОВЕ & ОБЯВИ
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
3Наименование: Строително-монтажни работи на обект сграда
№14 – битов корпус във войскови район №1315 - ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” – гр. Варна, съгласно утвърдена техническа спецификация с рег.
№889/14.03.2019 г.
Възложител: ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 485 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 120
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 19/04/2019 Местно време:
16:30
Отваряне на офертите: административната сграда на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” - гр. Ва-

рна ул. „Васил Друмев“ №73
Дата: 22/04/2019 Местно време: 10:00
За контакти: Борис Борисов
Факс: +359 52303163
Адрес: ул. „Васил Друмев“ №73
Адрес на възложителя: http://pp.naval-acad.bg
Телефон: +359 52552239
E-mail: naval_acad_legal@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=902600&mode=view

3Наименование: Изпълнение на текущи ремонти и поддръжка на
обекти на територията на „Свободна зона - Русе” ЕАД по две обособени
позиции
Възложител: „Свободна зона - Русе” ЕАД
Oсн. предмет: 45453000
Прогнозна стойност: 617 200 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в месеци: 24
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 19/04/2019 Местно време: 17:00
Отваряне на офертите: гр. Русе, бул. „Тутракан” №71, административна сграда на
„Свободна зона – Русе” ЕАД

Дата: 22/04/2019 Местно време: 09:00
За контакти: Десислава Петкова
Факс: +359 82831112
Адрес: бул. „Тутракан“ №71
Адрес на възложителя: http://www.freezonerousse.bg
Телефон: +359 82880816
E-mail: trade@freezone-rousse.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=903110&mode=view

3Наименование: Избор на изпълнител за обектите на „Столичен
електротранспорт“ ЕАД, предвидени за неотложен основен ремонт по
обособени позиции
Възложител: Столичната община
Oсн. предмет: 45234100
Прогнозна стойност: 1 250 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност
в месеци: 12
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 24/04/2019 Местно време: 17:30
Отваряне на офертите: ул. „Париж“ №3,
ет. 1, заседателна зала 109

Дата: 25/04/2019 Местно време: 14:00
За контакти: Таня Кирилова
Факс: +359 29377324
Адрес: ул. „Московска“ №33
Адрес на възложителя: www.sofia.bg
Телефон: +359 29377313
E-mail: tkirilova@sofia.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=901966&mode=view

3Наименование: Поддръжка и аварийни ремонти по топлинни изолации и пещостроителни работи
Възложител: ТЕЦ Варна ЕАД
Oсн. предмет: 45321000
Прогнозна стойност: 400 000.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в месеци: 12
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 19/04/2019 Местно време:
16:10
За контакти: въпроси по процедурата - Ре-

нета Кънева - експерт обществени поръчки
и доставки
Факс: +359 526656371
Адрес: ТЕЦ Варна ЕАД
Адрес на възложителя: http://varna-tpp.com/
Телефон: +359 526656491
E-mail: r.kaneva@varna-tpp.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014
&id=902231&mode=view

3Наименование: Изпълнение на СМР с предмет: Ремонт на улици
в гр. Исперих и населените места на Община Исперих по обособени
позиции
Възложител: Община Исперих
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 285 103.33 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 50
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 11/04/2019 Местно време: 17:00
Отваряне на офертите: гр. Исперих, заседателна зала на Община Исперих, партерен
етаж на ул. „Дунав“ №2

Дата: 12/04/2019 Местно време: 10:00
За контакти: Айлин Шукриева – началникотдел Обществени поръчки
Факс: +359 84314712
Адрес: ул. „Дунав“ №2
Адрес на възложителя: www.isperih.bg
Телефон: +359 84312178
E-mail: op_isperih@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=902464&mode=view

3Наименование: Изпълнение на СМР с предмет: Изпълнение на СМР
във връзка с реализацията на проект „Реконструкция на водопроводна
мрежа на селата Долни Лом, Горни Лом, Репляна и Средогрив, Община
Чупрене, Област Видин”
Възложител: Община Чупрене
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 3 121 142.31 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в месеци: 18
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 22/04/2019 Местно време: 16:30
Отваряне на офертите: сградата на Община
Чупрене - с. Чупрене, ул. „Асен Балкански” №55

Дата: 23/04/2019 Местно време: 11:00
За контакти: Ваньо Костин
Факс: +359 93272402
Адрес: ул. „Асен Балкански“ №55
Адрес на възложителя: http://chuprene.com/
Телефон: +359 93272580
E-mail: ob_chuprene@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=905042&mode=view

3Наименование: Рехабилитация на участък от път DOB 1108 и
ремонт на улици на територията на Община Добричка
Възложител: Община Добричка
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 1 815 849.17 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 91
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 18/04/2019 Местно време: 17:00
Отваряне на офертите: зала 108 в административната сграда на Община Добричка,
гр. Добрич, ул. „Независимост“ №20

Дата: 19/04/2019 Местно време: 10:00
За контакти: Емилия Желязкова – ст. експерт СКС
Факс: +359 058600180
Адрес: ул. „Независимост“ № 20
Адрес на възложителя: www.dobrichka.bg
Телефон: +359 058600889
E-mail: obshtina@dobrichka.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=904043&mode=view

3Наименование: Основен и текущ ремонт на улични настилки и
тротоари и общински пътища в Община Перник по 4 обособени позиции:
прод.в VI.3)
Възложител: Община Перник
Oсн. предмет: 45233142
Прогнозна стойност: 1 650 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в месеци: 24
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/05/2019 Местно време:
17:00
Отваряне на офертите: заседателната
зала в сграда на Община Перник, находяща
се на пл. „Св. Иван Рилски“ №1А

Дата: 13/05/2019 Местно време: 10:00
За контакти: Розалина Николова; инж. Лилия
Пънтова; инж. Богомил Алексов
Факс: +359 76684273
Адрес: пл. „Св. Иван Рилски“ №1А
Адрес на възложителя: http://pernik.bg/
Телефон: +359 76684220/+359 76684278/+359
76684272
E-mail: poop@pernik.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=903977&mode=view

3Наименование: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа
в обхвата на квартали №33, 24, 21, 19, 14, 13, 12, 10, 5 и част от 3 гр. Тетевен - Етап 1
Възложител: Община Тетевен
Oсн. предмет: 45231300
Прогнозна стойност: 964 000.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 240
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 22/04/2019 Местно време: 17:00
Отваряне на офертите: гр. Тетевен, пл.
„Сава Младенов“ №9, сградата на Общинска
администрация Тетевен, етаж II, стая 217 -

заседателна зала
Дата: 23/04/2019 Местно време: 10:00
За контакти: инж. Михаил Куманов
Факс: +359 067896111
Адрес: пл. „Сава Младенов“ №9
Адрес на възложителя: www.teteven.bg
Телефон: +359 067852200
E-mail: mayor@teteven.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=904897&mode=view

3Наименование: Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) за обект: „Ремонт, подмяна на повредени участъци,
цялостно почистване и импрегниране на каменната фасада на сградата
на МВнРп – Центр. Управл.”
Възложител: Министерство на външните
работи
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 878 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 23/04/2019 Местно време:
17:30
Отваряне на офертите: гр, София, ул. „Алек-

сандър Жендов“ №2, стая М 22-24
Дата: 24/04/2019 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=904738&mode=view

3Наименование: Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост“, гр. Шумен
Възложител: Община Шумен
Oсн. предмет: 45210000
Прогнозна стойност: 830 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 275
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 19/04/2019 Местно време: 17:30
Отваряне на офертите: административната сграда на Община Шумен, ет. 3, зала 304

Дата: 22/04/2019 Местно време: 10:00
За контакти: Цвета Николова
Факс: +359 54800400
Адрес: бул. „Славянски“ №17
Адрес на възложителя: http://www.shumen.bg
Телефон: +359 54857747
E-mail: ts.stilianova@shumen.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=904456&mode=view

3Наименование: Благоустрояване на обекти публична общинска
собственост в Община Петрич по обособени позиции
Възложител: Община Петрич
Oсн. предмет: 45233142
Прогнозна стойност: 735 000.01 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 90
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 18/04/2019 Местно време:
17:00
Отваряне на офертите: гр. Петрич, ул. „Цар
Борис III“ №24, Общинска администрация - Пе-

трич
Дата: 19/04/2019 Местно време: 10:00
За контакти: инж.Николай Попов
Факс: +359 74562090
Адрес: ул. „Цар Борис III“ №24
Адрес на възложителя: www.petrich.bg
Телефон: +359 74569131
E-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=904824&mode=view

3Наименование: Ремонт на улици в населени места на територията на Община Ново село
Възложител: Община Ново село
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 550 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 90
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 18/04/2019 Местно време: 17:00
Отваряне на офертите: с. Ново село,ул.
„Арх. Ил. Попов“ №89, Община Ново село, заседателна зала

Дата: 19/04/2019 Местно време: 14:30
За контакти: Иван Борисов Базов
Факс: +359 93162269
Адрес: ул. „Арх. Илия Попов“ №89
Адрес на възложителя: www.obshtinanovoselo.com
Телефон: +359 93162225
E-mail: obshtina-novoselo@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=904367&mode=view

3Наименование: Извършване на строително-монтажни работи за
ремонт на общински сгради на територията на Община Ново село по
обособени позиции
Възложител: Община Ново село
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 442 310 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност
в месеци: 6
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 18/04/2019 Местно време: 17:00
Отваряне на офертите: с. Ново село,ул. „Арх.
Илия Попов“ №89, Община Ново село, заседателна зала

Дата: 19/04/2019 Местно време: 11:30
За контакти: Иван Борисов Базов
Факс: +359 093162269
Адрес: ул. „Арх. Илия Попов“ №89
Адрес на възложителя: www.obshtina-novoselo.
com
Телефон: +359 093162225
E-mail: obshtina-novoselo@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=904304&mode=view

Още на: http://vestnikstroitel.bg/category/public_orders/
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ǲȐȘȐȓǰșȚȖȔȐȕ±
ȌȍȒȖȘȈȚȖȘȢȚ
Той твори между Ню Йорк и Москва, а за себе си - на
Лазурния бряг

Елица Илчева

брега”, казва Кирил Истомин. Къщата е построена
през 60-те и 70-те години
на миналия век с типичните за онези времена ниски тавани. „Като се има
предвид естеството на
помещението, аз подчертах хоризонталните линии
на интериора“, обяснява
декораторът.
Завесите и дамаската
на диваните в хола са от
тъкани на Clarence House.
Кафе масата е закупена от галерия в Ница. На
стената е литография на
японския художник Такаши
Мураками. Има и антично огледало в позлатена
дървена рамка от XIX век.
Белият мраморен под е
наследство от бившите
собственици. От тях са
запазени лампа в кухнята
и няколко дървени стола, които са връстници
на сградата. Истомин ги
„осъвременил“ с ярки възглавници също от Clarence
House. На стената, боядисана в коралово-теракотен цвят, има „морски
ястия“ от колекцията на
собствениците.
В почти всички стаи
стените и таваните са
боядисани в един цвят (но
бяло няма да срещнете),
поради което границата
им става невидима. Това
никак не е случайно, а е с
цел да издължи оптично
пространството. Единствено в антрето има

Кирил Истомин е декоратор, собственик и ръководител на едноименно
бюро за интериорен дизайн, което има клонове в
Ню Йорк и Москва. Завършил е известната школа
Parsons School of Design
в Ню Йорк. Професионалната си кариера започва
във водещото американско студио Parish-Hadley,
чиито клиенти включват
известни личности като
Брук Астор, Оскар де ла
Рента, семейството на
Рокфелер и Жаклин Кенеди,
които са поръчвали интериори за Белия дом.
След 10 години трупане
на опит през 2002 г. той
открива собствено студио, като акцентира изключително на луксозния
сегмент. Изпълнява редица проекти във Франция,
Италия, Русия, Казахстан,
Швейцария, САЩ и Обединеното кралство. Кирил
е привърженик на т.нар.
тотален дизайн, затова
за всеки обект създава
авторски мебели, тапети
и тъкани, избира спалното
бельо, аксесоари и редки
художествени предмети.
Н ас кор о де кор а т о рът представи новата
си къща на Лазурния бряг.
Сградата, която обзавел
за почивка на семейството, е разположена на хълм
в Ментон, първия град до
границата с Италия. Избрал я, защото има много
светлина и предлага зашеметяваща гледка към
морето. Добавил
допълнителен
ефект с огледало, разположено
под прав ъгъл към
прозореца в голямата дневна.
„Основните предимства на нашата къща са
добро местоположение, отделен
вход към улицата
и панорамни прозорци с изглед Коридорът: Единствено тук
към живописния декораторът си е позволил да залепи
склон, спускащ тапети, а че шкафът е IKEA, трудно ще
се директно до познаете

Основната спалня: Отправната точка на интериорния дизайн
е платът Osborne & Little с печат под формата на големи
цветя магнолия

Дневната: Мраморните подове и столове от 60-те години
са връзката на тази къща с историята. Огромните прозорци
пускат всичката светлина и карат очите да се пълнят с
гледката на Лазурния бряг

корниз, който пък е от
огледало, благодарение на
което и там таванът визуално се повдига. Стените в коридора дизайнерът
покрил с ръчно рисувани
тапети в стила на 70те години. Украсил ръчно
и скрина, който купил от
IKEA.
„Този апартамент е
предназначен за отдих, а
аз създадох подходящия
интериор - практичен,
лек, дори бих казал пуст”,
разказва Кирил, който
по принцип е популярен с
пищните и малко еклектични проекти. Поради
близостта на морето
той постлал мокет само в

спалните, където е трудно да падне пясъка отвън.
Диваните облякъл с калъфи, за да може лесно да се
перат. В тъканите преобладава лен. Вместо кристални полилеи светлините идват изпод стъклени
мъниста, които стоят
по-леко. Тапетите, които
декораторът по принцип
обожава, тук също не си
позволил да лепи заради
влажни я климат, така
че се задоволил да ги
и ма с а мо в
ко р и д о р а и
спалнята
за гости на
тавански я
етаж. Мебелите били
направени по
поръчка или
закупени в
ме с т н и ан тикварни магазини.
„За мен
хубав интериор е този,

който постоянно се променя. Затова съветвам
всеки, който иска да се
чувства добре в дома си,
поне веднъж годишно да
изменя обстановката.
Това невинаги означава
сериозни инвестиции, но
носи голяма облага“, казва
Истомин.
Попитан какъв съвет
би дал на почитателите
си, той отговаря: „Ще
кажа две неща, които си
струва да чуете. Те лежат
на повърхността, но както показва практиката,
невинаги ни идват на ум.
Първият е от практическо естество. Ако в трапезарията имате маса за
хранене за 12 души, в хола
броят на диваните, столовете и другите места за
сядане трябва да побира
12, а не шест човека. И
вторият, ако използвате
слаба светлина в една
стая, настолните лампи и
всички абажури трябва да
бъдат приблизително на
същото ниво“.

Спалнята за гости: Таванът е покрит с тапети
Cowtan & Tout. Лампата е от стъклени мъниста
Mathieu. Две двойни легла се преместват в
зависимост от състава на гостите. Спалното
бельо с печат и завеси са на Duralee

Кухнята: Тук столовете напомнят кога е строена къщата, но са освежени с възглавници с модерен дизайн
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петък, 5 април 2019

Ñòðîèòåë

25

ªÉÅÒÂÈÆÂÔÏÂËÆÜÍÅÊáÇÆÏÐÌÐÍÐÏÇÏ
ÌÂÃÇÍÇÏÎÐÓÔÄ´ÂËÄÂÏ

Стойността на съоръжението е над 405 млн. долара
Страницата
подготви
Емил Христов
Най-дълги ят в света
едноколонен асиметричен
кабелен мост ще бъде разположен в северната част
на Тайван. Той също така ще
предлага широка гама от
възможности за транзит.
Обектът е поверен на Zaha
Hadid Architects и се очаква
да постави нов световен
рекорд. Мостът Danjiang
ще обхване около 915 м от
устието на река Тамсуи.
Едноколонната конструкция е предназначена да минимизира влиянието си над
речното корито като част
от усилията за защита на
екосистемата и природния
резерват.

Подпирайки се на единединствен 200-метров бетонен пилон, мостът ще
свърже областите Бали и
Тамсуи, ще подобри достъпността между Тайпе и международно летище Таоюан, а
също така ще спомогне за
намаляване на трафика в района с около 30%.
Заедно с Sinotech
Engineering Consultants and
Leonhardt, Andra and Partner
Beratende Ingenieure архитектите на Заха Хадид са се
заели да проектират съоръжението, след като печелят
международен конкурс за
дизайн през 2015 г. с предложението си за елегантен
и минималистичен мост.
Тяхната визия включва специални ленти за превозни
средства с висока товари-

мост. Ще бъдат инсталирани и велосипедни паркинги и
пейки. Тъй като устието на
река Тамсуи отдавна привлича местни хора и туристи,
които се събират на брега
всеки ден, за да наблюдават
слънцето над тайванския
проток, мостът ще бъде
изграден така, че няма да
закрива популярните гледки. Обектът е проектиран
по начин, който ще оказва минимално въздействие
върху околната среда и ще
спомогне за приспособяване
на потенциално бъдещо разширяване на железопътната
мрежа. По график мостът
Danjiang трябва да бъде построен за 68 месеца с бюджет от 405,2 млн. долара.
Проектът ще бъде открит
през 2024 г.

ǛǼǱǮǼȆȅǬǾǻǺǶǼǴǮǬǹǬǻǬǳǬǼǮǳǱǷǱǹȃǿǶǺǮǬ ǹǨȁȐȏȗȘȈȡȈȚȈșȚȘȖȕȈȊȚȐ
ȐȗȘȈȊȧȚȉȈȏȈȕȈǳțȕȈȚȈ
ǯǼǬǰǴǹǬ
ȗȘȍȏȋ
MVRDV вече приковаха вниманието на света
върху нов проект – този
път в южния тайвански
град Тайнан. Създаден в
сътрудничество с местната архитектурна фирма LLJ Architects, пазарът
за плодове и зеленчуци
Tainan Xinhua е съоръжение на открито, което ще
служи не само като важен
център на града, но и като
нова обществена дестинация. Сградата ще бъде
покрита с вълнообразен
зелен покрив, който ще е
достъпен и ще се използва
за отглеждане на различни култури, като ананаси,

ориз, рози и чай, ще бъде
обзаведен с пейки и маси
за пикник, за да може посетителите да се наслаждават на околните гледки.
Поради голямата си
площ пазарът ще бъде
разположен в крайградски

%XJDWWLșȢȏȌȈȊȈȕȈȑȌȖȉȘȐȧ
ȓțȒșȖȏȍȕȈȊȚȖȔȖȉȐȓȏȈ
ȍȎȍȌȕȍȊȕȈțȗȖȚȘȍȉȈ
По време на автосалона в Женева Bugatti представи
най-скъпия автомобил в света, струващ 18,9 млн. долара. Той е стилизирана интерпретация на легендарния
модел Type 57SC Atlantic - La Voiture Noire, което на френски означава „черната кола“. Превозното средство ще е
единствено по рода си.
Президентът на компанията за луксозни коли Стефан Вилкенман е заявил, че марката иска да създаде подостъпен вариант на най-скъпия автомобил. „За него
може да използваме електрическа батерия. Колата е
подходяща за ежедневна употреба“, коментира Вилкенман. Въпреки това се предвижда автомобилът да
разполага с близо 7000 конски сили, а максималната му
скорост да е ограничена до 320 км в час.

район, но стратегически
близко до магистрала и
обществени транспортни връзки за удобство на
търговците, купувачите
и посетителите. На площ
от близо 20 акра той ще
включва пространство

за продажба, логистика,
съхранение във фризери,
сервизни помещения, ресторант, административни
офиси и др.
„Тайнан по мое мнение
е един от онези градове,
които са толкова красиви
с тяхната природа, селско стопанство, ферми,
морето и планините”, е
споделил Уини Маас, съосновател на MVRDV. „Пазарът може да се превърне в
сграда, която символизира
тази прелест, тъй като
допълва пейзажа и околната среда. Той ще е напълно
функционален и ще обслужва търговските нужди“, е
коментирал още той.
Па з аръ т тряб ва да
бъде завършен в края на
2020 г.

ǹȚȘȖȧȚȋȘȈȌȖȚ'ȗȘȐȕȚȐȘȈȕȐ
ȒȢȡȐ

През миналата година инженери и учени от САЩ създадоха и тестваха масивна машина, наречена „Вулкан II“,
която може за един ден да отпечата 3D къща. Тази година тя ще започне изграждането на цяло селище с повече
от 50 такива жилища.
Новият район, първият по рода си в света, ще бъде
построен в Латинска Америка за семейства, които печелят по-малко от 200 долара на месец. „Ние предоставяме
сериозна футуристична технология за семействата, които се нуждаят от нея най-много“, е казал Брет Хаглер,
основател на New Story - неправителствена организация, която си сътрудничи с „Айкън“, компанията, която е
разработила машината. След като анализира различни
възможности за ускорено изграждане и спестяване на
разходи, екипът разбира, че 3D принтирането може да
бъде жизнеспособно решение. „Вулкан II“ изгражда стени и
подове, пръскайки слоеве бетон, и може да построи къща
за един ден. Добавянето на конвенционален покрив, прозорци и други части ще става още на следващия ден. Това
може да се окаже бъдещето на бързото строителство.

„Бюджетът на NASA за 2020 г. е един от най-силните в цялата история на агенцията. Той е близо 21
млрд. долара, което е с 6% повече от предходната
година“, споделят от Националното управление по
въздухоплаване и изследване на космическото пространство на САЩ. Половината от средствата - 10,7
млрд. долара, ще бъдат насочени към изследването
на Луната.
До 2028 г. агенцията планира 14 търговски пътувания на космически кораб SpaceX Crew Dragon и
Boeing Starliner, както и 5 експедиции на астронавтите на кораба Orion. Американската експедиция ще
започне от Земята през 2028 година. Астронавтите
ще имат за задача да създадат база на Луната и ще
започнат изследване на почвата на място. В плановете на НАСА влиза и мисия до Марс.
„Ще отидем на Луната през следващото десетилетие с новаторски технологии и системи, за да
изследваме повече места на повърхността й. Този
път, когато отидем на спътника на Земята, ще останем. Ще използваме онова, което откриваме, за
да направим следващия гигантски скок - изпращане
на астронавти на Марс“, казват от ръководството
на НАСА.
„Започвайки с поредица от малки търговски мисии до Луната още през 2028 г., ще използваме нови
кораби, роботи и в крайна сметка хора за провеждане
на изследвания на цялата лунна повърхност“, допълват ръководителите на космическата програма на
САЩ.
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Участие в спектакъла ще вземат редица чуждестранни гости
Страницата
подготви
Мартин Динчев
Софийската опера и
балет кани почитателите си на 25 април, за да се
докоснат до музиката на
Джузепе Верди в едно от
най-изпълняваните негови
произведения - „Реквием”.
Солистите Витория
Иео, Надя Кръстева, Франческо Аниле, Рикардо Дзанелато, хорът и оркестърът
на Софийската опера и диригентът Павел Клиничев
ще накарат публиката да
съпреживее емоциите на
композитора, създал творбата си след серия трагични загуби в живота. Със
своето произведение той
се прекланя пред паметта
на две важни фигури, оказали съществено влияние на
творчеството му - големия
италиански композитор
Джоакино Росини и знаменития писател Алесандро
Мандзони. Чрез музиката
си Верди пресъздава и една
от най-важните религиозни сцени - Страшния съд. За
него тя не носи популярния
смисъл за Деня на изкуплението, а е безжалостна инвазия на смъртта...

Витория Иео (сопран)
триумфира в изпълнение
на „Реквием“ с Чикагската
филхармония под диригентството на Рикардо Мути.
Когато за пръв път чува
този шедьовър, е само на

8 години. „Струваше ми се,
че гласовете идват от небето заедно със светлината, сякаш ангелите пеят за
мен“, казва тя.
Надя Кръстева (мецосопран) предизвиква фурор

на сцените на Виенската
и Мюнхенската опера, Метрополитън опера, Болшой
театър, както и в оперните театри в Сан Франциско и Чикаго.
Франческо Аниле (тенор) има повече от 200
роли, изиграни в над 1000
театъра в цял свят. Критиката го описва като
„певеца със звездна магия
в гласа“. Партиите му в
творби на Верди са короната в успешната му кариера.
Рикардо Дзанелато
(бас) в „Реквием“ покорява
пресата, която коментира:
„Мек, но приковаващ сетивата глас… интерпретация с усещане за лекота
- перфектно изработени
динамики и легати в блестящ контраст с драматично-интензивните акценти“.
За това специално изпълнение на знаковата
творба на Джузепе Верди
на сцената на Софийската
опера и балет ще гостува и
диригентът на Болшой театър Павел Клиничев.
Билетите за събитието са на цени между 60
и 90 лв. и могат да бъдат
намерени в разпространителската мрежа на Eventim.

/CUVQFQPÑÒÂÉÏÕÄÂÔÅÐÆÊÚÏÊÏÂÐÔÉÏÂÌÐÄÊá
ÂÍÃÕÎ%TCEM6JG5M[G
Те тръгват на специално турне, като
ще пуснат и колекционерско издание на
творбата

Носителите на награда „Грами“ Mastodon, известни с изключително
разпознаваемия си хард
рок звук, празнуват 10-годишнина от излизането на
новаторския концептуален албум Crack The Skye.
Американската банда ще
отбележи юбилея със специални изпълнения на живо
и ексклузивни неиздавани
материали.
През лятото музикантите ще обединят усилия
с Coheed and Cambria в
турнето си The Unheavenly
Skye Tour. По време на

участията си в Северна
Америка Mastodon ще изпълняват албума Crack The
Skye всяка вечер. Тъй като
първоначално записът е
създаден, за да бъде слушан от първата до последната песен, тези концерти
ще бъдат незабравими както за самата банда, така
и за всички фенове.
„В края на 2008 г., когато приключихме записите
на нашия пети студиен
албум – Crack the Skye,
има хме чувството, че
сме създали нещо много
специално. Ето защо, за

да отпразнуваме 10-годишния юбилей на един от
моментите, в които сме

се чувствали най-горди,
решихме да изпълним албума по време на това турне

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

¥ÒÐÃÊÛÇÉÂÆÐÎÂÚÏÊÍàÃÊÎØÊ
В едно древно и прокълнато
гробище за домашни любимци
витае сила, която връща животните (а и хората) обратно
към живот. Но те не се връщат
същите... нито сами.
Новата екранизация на едноименния роман на Краля на
ужаса Стивън Кинг разказва
за трагедията на едно семейство, което научава, че понякога смъртта е за предпочитане…

„Гробище за домашни любимци“ проследява д-р Луис Крийд
(Джейсън Кларк), който заедно
със съпругата си Рейчъл (Ейми
Саймец) и двете си малки деца
се премества от Бостън в
красива стара къща в провинциален Мейн. Там той открива
мистериозно гробище, скрито
дълбоко в гората до новия им
дом. Когато семейството е
сполетяно от трагедия, Луис
се обръща към необикновения

си съсед Джъд Крендъл (Джон
Литгоу) и отприщва верижна
реакция от събития с ужасяващи последствия.
По изключително интересен,
оригинален и едновременно с
това страховит начин „Гробище
за домашни“ любимци разглежда
темата за смъртта, нейната
неизбежност и последиците от
това да откажеш да приемеш
реалността и да продължиш да
живееш в агония от загубата.

В своя роман Фиона Дейвис отново съживява миналото с богати детайли и разкрива тайни и интриги, скрити между стените на нюйоркската гара „Гранд Сентръл
Терминал“. Авторката разказва увлекателната история
на две жени, разделени от времето, но свързани от любовта към красотата и изкуството и от решимостта
си да съхранят това, без което не могат да живеят.
През 1928 г. 25-годишната Клара Дарден преподава
в престижната Школа по изящни изкуства в „Гранд Сентръл Терминал“. Тя е талантлив илюстратор и мечтае
на годишната изложба да види творбите си в галериите на гарата, а защо не и на кориците на Vogue. Нищо
не може да я отклони от пътя й - нито общественото
неодобрение към „жената художник“, нито появата на
двама толкова различни мъже – единият богат с желание да стане поет, другият високомерен, с буен нрав, но
изключително талантлив художник. Влюбена в изкуството, устремена и упорита, Клара успява постепенно да
завладее света на модния и на индустриалния дизайн и
уверено тръгва към върха на славата. Тя обаче не подозира, че скоро Голямата депресия ще промени драстично
живота на хората на изкуството. А бедността и гладът
няма да са достатъчни, за да подготвят Клара за обратите на съдбата.
Десетилетия по-късно, през 1974 г., блясъкът на
„Гранд Сентръл Терминал“ е угаснал. Мястото сега е
тъмно, мръсно и опасно - дори прекрасният тюркоазен
таван, който прилича на звездно небе, не се вижда под
слоевете сажди. Сградата очаква своята присъда – дали
ще бъде призната за забележителност, която заслужава
да бъда опазена, или трябва да бъде разрушена.
За Вирджиния Клей „Гранд Сентръл“ е последна възможност. Наскоро разведена, тя приема работата в информационния център на гарата, за да издържа себе си
и дъщеря си Руби. Но когато неочаквано се натъква на
изоставените галерии на Школата по изящни изкуства,
освен че открива удивителна акварелна картина, скрита
под прахта, жената съзира отминалата елегантност
и изящество на оставената да се руши сграда. Тя се
впуска в търсене на автора на шедьовъра и това я въвлича в големи опасности, свързани както с открития
за миналото на Клара Дарден, така и с интригите около
спасяването на „Гранд Сентръл Терминал“. Вирджиния
разкрива дълго пазени тайни, които могат да променят
историята на света на изкуството.

от начало до край - разбира се, заедно с някои от
златните ни стари песни.
Нямаме търпение да Ви видим по време на турнето,
за да можем всички да отпразнуваме годишнината
на Crack the Skye заедно“,
споделя барабанистът
Бран Дейлър.

Mastodon ще пуснат и
специално издание на Crack
The Skye, което ще може
да бъде поръчано от официалния сайт на групата.
То включва картинен винил
заедно с мърчандайз пакет,
съдържащ аксесоари, плакати и други изненади за
феновете на бандата.
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Светослав Загорски
Настъпването на
топлото време е моментът, в който много хора
започват да отброяват
дните до лятната отпуска, а мислите за морския бряг да завладяват
съзнанието им. Изборът
на правилната дестинация обаче невинаги е
лесно начинание. Френската Ривиера предлага
от всичко по много и за
всеки вкус и е добра възможност за прекарване
на почивката. Населените места по Лазурния
бряг се славят със своята невероятна атмосфера и приказна природа. Особено интересен
е курортът Ез, който се
намира на брега на Средиземно море между Монако и Ница на 430 метра
над морското равнище.
Разположен е по върха и
склоновете на внушителна скала, оформяйки кръг
около останките на крепост от XII век. Туристите го предпочитат не
само заради автентичното му и уютно излъчване,
но и заради целогодишния
топъл климат и буйната
тропическа растителност.
Наименованието на
градчето е свързано с
древноегипетската богиня Изида. Едни от първите
заселници по тези земи –
финикийците, издигнали
там храм в нейна чест.

Най-ранните сведения за
селище в района
датират от XX век
п р. н . е . П о - к ъ с н о т а з и
територия принадлежи
на римляните и маврите. През 973 г. тя е била
експулсирана от Уилям I
Провански. През 1383 г.
Ез попада под владението
на Савойската династия,
която укрепила населеното място и монтирала
фортификационни съоръжения заради близостта
до големият град Ница.
Следващите столети я
Ез нееднократно е бил
нападан. Преминавал ту
под френско, ту под турско владение чак до средата на XVI в. През 1706 г.
Луи XIV напълно разрушава крепостните стени,
които обграждат града
по време на Войната за
испанското наследство.
През 1860 г. Ез официално
става част от Франция
с единодушно решение на
местните жители.
Педантично реставрираният средновековен
град, предназначен за отбрана по време на война
в миналото, днес развива
туризъм. Много от местните жители са занаятчии, които имат ателиета за сувенири, сгушени
в миниатюрни пещери,
където можете да откриете техните произведе-

На пристанището почти винаги има луксозни яхти

но характерен е синият
цвят на циферблата на
часовника.
Църквата е изградена
на мястото на предишна,
от която са останали
само развалини. Старият храм е построен от
италианския архитект
Антоан Спинели по искане на херцог Шарл Еманюел III от Савой в края
на XVII в. Камбанарията
е построена през XIX в.,
но е ударена няколко пъти
от светкавица.
В Ез има два страхотни хотела, в които всеки
може да се почувства
като звезда.

Красивият интериор на „Успение Богородично“

ния на изкуството. Има
също малки магазинчета
за парфюми, етерични
масла и ароматни подправки.
Ез е известен и с
това, че Ф ри д ри х Н и ц ш е че с т о о т с яд а л в
градчето, където пише
прословутата си философска поема „Тъй рече
Заратустра“. В негова
чест пътека за разходка
с мулета, водеща към морето, е наречена Пътя на
Ницше.
Един от задължителните обекти за посещение е разположената на
върха на курорта приказно красива

ботаническа градина
„Жардин Екзотик”,
специализирана в отглеждането на кактуси.
Те е създадена след Втор а т а с в е т ов н а в ой н а
сред руините на стар
замък от кмета Андре

Гиантон и директора на
екзотичната градина в
Монако Жан Гастад. Колекцията от кактуси и
всякакави други сукулентни растения, както и редки растителни видове
от Средиземноморието,
Африка, Северна и Южна
Америка е уникална.
Изкачването към градината по една от трите пътеки, свързващи
крайбрежието с върха,
носи голямо удоволствие, защото отвсякъде
се откриват гледки към
китни зелени градини и
живописни архитектурни
шедьоври.
Същинският център е
разделен от периферията
на града от вход с две наблюдателни кули. Малки
тесни улички водят към
каменни къщи, сенчести
площади, красиви антични фонтани и арки.
Интересен обект е
и вила „Балсан“. Тя е построена през 1920 г. от

Единият от тях е петзвездният „Шевр д’Ор“,

Ботаническа градина „Жардин Екзотик”

френския архитект Акиле
Дюшен за полковник Жак
Балсан и съпругата му
Консуело Вандербилт. Покъсно собственик стават семейство Зелингер.
Зданието е известно и с
факта, че Мари-Габриел
де Савой живее там до
1990 г.
Друга емблематична
сграда на Ез е

църквата с
часовниковата кула
„Успение Богородично“.

Една от малките улички в центъра

Църквата с часовниковата кула

Храмът е в неокласически стил и датира в
сегашния си вид от XVIII
век, Класическият вид на
църковната фасада контрастира с бароковия му
интериор. Сградата става исторически паметник
през 1984 г. Изключител-

който се помещава
във великолепен замък. От
всяко кътче се откриват
чудни гледки към Средиземно море и склоновете,
които изглеждат магично,
докато са осветени от
слънчевата светлина.
Вторият изключителен хотел е „Шато Еза“,
който също е преустроен замък. В него е живял
принц Уилям Шведски Първи. И до 1976 г. обектът е
известен като „Замъкът
на принца на Швеци я“.
Днес луксозният хотел е
прочут и с изкушаващите
ястия, които предлага в
ресторанта си.
Важни обекти, които
не бива да се пропускат,
са малкият местен музей
и двата природни парка с
постоянни изложби - „Мезон дю ла Натюр” и „Опидум дю Кол д’Ез”.
В града има и пристанище, което не е много голямо, но през лятото приютява сериозен брой луксозни
яхти, които присъстват на
повечето снимки на града и
го карат да прилича на Монако или Кан.
В близост до Ез се намира една от най-интересните парфюмерийни
фабрики „Галимар“, където
всеки посетител може да
се запознае с историята
на производството на
парфюми и да закупи избран аромат на заводски
цени. Свой филиал има и
френската парфюмерийна
марка „Фрагонар“.
Любителите на приключени ята трябва да
знаят, че в околностите
на Ез има 15 пещери.
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„Stroitel” Newspaper celebrated 10-years anniversary
At the its birthday party, the media handed plaques and honorary diplomas to its partners
O n 3 rd A p r i l „ S t ro i tel“ Newspaper – the official edition of the Bulgarian Construction Chamber,
celebrated its tenth birthday
with a cocktail at Sofia Hotel Balkan. Together with the
team of the newspaper, the
occasion was celebrated by
the Management of the Bulgarian Construction Chamber (BCC), chairpersons of
the RO of BCC, partners and
advertisers, representatives
of the central and local authorities, of employers and
of branch organisations, of
trade unions and of the scientific circles.
Official guests at the
event on the occasion of the
anniversary were the Deputy

Minister of Regional Development and Public Works
Eng. Valentin Yovev, the
Deputy Minister of Economy
Aleksander Manolev, the
Deputy Minister of Agricul-

ture, Food and Forestry Dr.
Lozana Vassileva, Georgi
Terziisky – Chairman of the
MB of Road Infrastructure
Agency (RIA). BCC was represented by the Chairman of

the MB Eng. Iliyan Terziev,
the Deputy Chairmen of the
MB Vladimir Zhitenski, Eng.
Hristo Dimitrov, who is also a
Chairman of the RO of BCC
– Varna, and Eng. Nikolay
Nikolov – Chairman of the RO
of BCC – Burgas, the Honorary Chairmen of the Chamber Eng. Simeon Peshov and
Eng. Svetoslav Glosov, the
Executive Director of BCC
Eng. Miroslav Maznev, Assoc.
Prof. Dr. Eng. Georgi Linkov,
Chairman of the Committee
for keeping, maintenance
and use of the CPRB, Valentin Nikolov, Chairman of
the Control Council (CC) of
BCC, Eng. Rozeta Marinova
– Member of the MB of BCC
and Chairperson of the Com-

Municipality of Varna presented its investment program for
2019 at a meeting of the RO of Chamber, held in our sea capital
The Regional office of the Bulgarian
Counstruction Chamber in Varna (RO of
BCC – Varna) held a work meeting with
the management of Varna Municipality.
The event took place for third consecutive year in our sea capital. Traditionally
that is the time when the local administration reviews the state of implementation
of investment program per previous year
and presents the most important projects
in construction sector for the present
year. Co-organiser and media-partner of
this event is „Stroitel“ Newspaper.
The forum was opened by the Mayor of Varna - Ivan Portnih and by Eng.
Hristo Dimitrov, Deputy Chairman of the
Management Board (MB) of BCC and
Chair of the RO of BCC – Varna. Guests
at the meeting were Eng. Iliyan Terziev,
Chairman of the MB of BCC, and Eng.

Miroslav Maznev, Executive Manager of
the Chamber. Participation took aslo the
Deputy Mayor of the town Eng. Hristo
Ivanov, members of the Regional Council
of BCC's RO in Varna, Reneta Nikolova Procurator and Editor-in-chief of „Stroitel“
Newspaper and PR of BCC, as well as
representatives of construction companies in the area.
„I am glad that we again have the

opportunity to hold in Varna municipality
a work meeting with the Bulgarian Construction Chamber. The efforts of the
local administration are directly related
to the activity of companies-members
of BCC, devoted to renovation of our
city and to making it a better and prettier place to live”, the Mayor Ivan Portnih
stated.
He reminded that the budget of Varna
for this year is almost half a billion leva,
where the macro-frame is twice as much,
compared to 2013. „We are actively working to provide financial resources from
European projects and programmes,
to attract state funding, as well as to
increase the local revenues, without increasing the taxes. On the basis of this
we can say that Varna is a town in development”, the Mayor said.

Each company should feel that BCC works in favour of the
improvement of the construction and investment process
Topical issues, related to the sector,
had been discussed during a work meeting of the Management of the Bulgarian
Construction Chamber (BCC) and the Regional representatives of BCC in Shumen,
held in the offices of the Branch organisation in the town. Participation in the meeting took the Chairman of the Management
Board (MB) of BCC Eng. Iliyan Terziev, the
Executive Director of the Chamber Eng.
Miroslav Maznev and Reneta Nikolova,
Procurator and Editor-in-chief of „Stroitel“
Newspaper EAD, PR of BCC. Guests at the
event were Eng. Boyan Todorov, Deputy
Mayor of Shumen responsible for „Construction and ecology”, Petko Sharenkov,
Deputy Regional Governor of Shumen,
Eng. Krassimira Dimova, Chairperson of
the Regional Branch Office (RBO) of the

Chamber of Engineers in the Investment
Design (KIIP), Arch. Krassimir Stefanov,
Chairperson of the RBO of Chamber of
Architects in Bulgaria (CAB), and Nedko
Varbanov, Deputy Director for practical
training at PSBAG. The host of the meeting was Eng. Danko Dobrev, Chairperson
of the RO of BCC - Shumen.
„The goal of the series of visits to the

Regional offices of the Chamber, that we
have started together with the Executive
Director of BCC Eng. Miroslav Maznev,
is to hear your opinion on current for the
sector topics, as well as to get acquainted
with the problems of the local companies“,
explained the Chairman of the MB of BCC
Eng. Iliyan Terziev. The shared by him
opinion was that among the main tasks of
the management of the Branch organisation is to provide for a dialogue between
the companies. Eng. Terziev underlined
that one of the ways the information about
the Chamber to reach all the companies
in the sector is through the “Stroitel“ Newspaper. In front of the representatives of the
construction companies - member of BCC,
the Chairman of MB presented the strategic objectives of the Chamber for 2019.

Delta Planet Mall Varna opened its doors
With a special ceremony in Varna
was opened one of the city's largest
trade centers – Delta Planet Mall. Investors in this project are the Serbian
company Delta Real Estate and their
Bulgarian partners „AP Investment“,
the main constructor is „Planex“ EOOD.
The value of the project exceeds EURO
120 Million. The event was attended by
the Mayor of Varna Ivan Portnih, the
Varna District Governor Stoyan Pasev, the Chairperson of the Varna Municipal Council Todor Balabanov, Eng.
Hristo Dimitrov, Deputy Chairman of the
Management Board (MB) of Bulgarian Construction Chamber (BCC) and
Chair of the RO of BCC – Varna, also
Executive Manager of „Planex“ EOOD,

Reneta Nikolova, Procurator and Editorin-chief of „Stroitel“ Newspaper EAD, PR
of BCC, local authorities representatives
and citizens.
„The opening of the largest trade
and entertainment center in Varna is a
sound evidence of regaining the interest of large international investors and
a proof of economic development of the
town and the region“, said the Mayor
Ivan Portnih. He added that Delta Planet
Mall is an impressive site, indeed, and
that it will extend the options for trading, culture and entertainment in Varna.
„This location becomes a real second
city center. I can responsibly declare,
that this is an asset not only for our
fellow-citizens from the „Vladislavovo“

and „Mladost“ residential districts, but
also for the whole city“, he said. As per
his words, the interior of Delta Planet is
not only impressive, but also it involves
many innovative solutions. „My congratulations to the investors and the constructors for this wonderful way of inclusion
within the Varna's infrastructural renovation. I believe that besides the opening
of new employment positions, it will be
of a huge benefit for culture and entertainment possibilities for the citizens of
Varna”, said Ivan Portnih in conclusion.

mittee on Professional Ethics,
Vladimir Vutov, member of
CC of BCC, members of the
MB and chairpersons of RO
of organization, Eng. Nikolay
Stankov – ex-chairman of the
MB of BCC, currently advisor
to the cabinet of the Minister
of Regional Development and
Public works, etc.
The birthday party of
„Stroitel“ Newspaper was
honored also by Iskren Veselinov, Chairman of the
Parliamentary Committee
on Regional Policy and Local Self-Government, Halil
Letifov, Chairman of the Parliamentary Committee on
Transport, Information Technology and Communications,
Eng. Galina Vassileva – Head

of the Managing Authority
of Operational Programme
„Transport and Transport Infrastructure 2014 – 2020“,
Prof. Dr. Eng. Stoyan Bratoev
- Executive Director of „Metropoliten“ EAD, Eng. Ioanis
Parteniotis – Vice president
of CL Podkrepa, Silvia Geogieva – Executive Director
of the National Association
of the municipalities in the
Republic of Bulgaria, Prof.
Dr. of Architecture Architect
Borislav Borisov – Rector of
the University of Structural
Engineering and Architecture
„Lyuben Karavelov”, Prof. Dr.
Eng. Ivan Markov – Rector of
the University of Architecture,
Civil Engineering and Geodesy, and many others.

Ivelina Vassileva, Chairperson
of the Parliamentary Committee
on Environment and Water:

Bulgaria is rated 8th in
respect to contracted funds
from the total operational
programmes budget
Mrs. Vassileva, what are
going to be your priorities
until the end of the current
parliamentary session as
Chairperson of the Parliamentary Committee on Environment and Water?
Together with my colleagues from the Parliamentary Committee on Environment and Water, we are
going further to actively work
on the legislation and topics related to environmental
protection. You are aware
that very recently we have
adopted amendments to the
Clean Ambiant Air Act. This is
a high priority theme. With the
amendments some new aspects were introduced, related
to the control and restrictions
in usage of poluting fuels for
domestic heating. Requirements are set in respect to
the actions to be executed by
the local authorities, as well
as sanctions to be applied
in case of negligence. It is
necessary the Ministry of Agriculture, Food and Forestry
(MAFF) to elaborate an Ordinance to regulate the control
and distribution of fuelwood,
used for domestic heating.
We, the GERB members of
Parliament, have suggested
that the local authorities
should have the opportunity
to get support in their fight
with air polution. Thus, part
of the fines, imposed to the
enterprises poluting the air,
will be directly going into the
municipalities budgets and it
will be possible to use them
for actions, related to surmounting this problem. And
not least, the engagements of
all responsible institutions are
clearly indicated in the Act.
We expect submission to the
National Assembly of the the
Bill on amendment and supplement to the Biodiversity
Act, that clearly regulates the

management of the „Natura
2000“ ecological network.
You are aslo a Deputy
Chairperson of the Committee on European Affairs and
Oversight of the European
Funds, where you are monitoring the Operational programmes mplementation.
How does Bulgaria performs
up to this moment?
Recently we have held a
Committee session, during
which the annual report on
the implementation of the Operational programmes, as per
the end of 2018, was adopted. What becomes clear is
the good performance by
Bulgaria. As regards to the financial part and the commitments of the state - there is
not a single lost euro in 2018.
That means that the tasks in
regard to the financial goals,
are achieved. Bulgaria looks
good compared to the rest
member-states. The statistic
indicates that in respect to
the share of the contracted
funds in the total operational programmes budget, our
country ranks 8th. Specifically under the European Regional Development Fund our
performance is ranked 2nd
in regard to the contracted,
and 5th in regard to paid off
funds.
Превод Радостина Иванова
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Страницата подготви
Теодор Николов
Отборът на „ЦСКА-София“ изигра силен
мач и заслужено се класира за полуфиналите
в турнира за Купата на България. „Червените“
победиха с 1:0 „Лудогорец“ насред Разград и
по този начин елиминираха своя опонент от
надпреварата. Единственият гол в срещата
бе отбелязан в 30-ата минута, когато Станислав Манолев опита да изчисти центриране отдясно. Топката обаче попадна в Рубен
Пинто, който я овладя и шутира от 25 метра.
Козмин Моци можеше да парира и избие удара
с глава, но реши да се наведе. Това подлъга
вратаря Ренан и кълбото влетя в мрежата.
Като цяло столичани бяха по-добре организираният тим и в крайна сметка обезличиха напълно доскоро страховитата атака на „орлите”
в лицето на Марселиньо, Вандерсон, Кешерю и Лукоки.
В предни позиции Жоржиньо и Енрике разминаваха без
проблем бековете Манолев и Сисиньо, който в този
мач се подвизаваше отляво на „зелената“ отбрана. За

Инж. Борис Недялков

превъзходството на „армейците” говори и фактът,
че разградчани създадоха единственото си по-чисто
голово положение чак в 90-ата минута, когато Вандерсон нацели левия страничен стълб, озовал се очи в
очи с Черниаускас.

ǭȌȐȕșȚȊȍȕȖÄȆȕȈȑȚȍȌ´șȋȘȍȠȕȈșȚȢȗȒȈȊȉȐȚȒȈȚȈȏȈǺȖȗ
Отборът на „Манчестър Юнайтед“ записа втора
загуба с 1:2 от „Уулвърхамптън“ на „Молиню” в рамките
на малко повече от две седмици. След като „вълците”
отстраниха „червените дяволи” в турнира за Купата
на Англия, сега те стигнаха и до обрат за успеха си
с 2:1 в двубоя между двата тима от 33-тия кръг на
Премиър лийг.
Селекцията на Оле Гунар Солскяер дръпна напред в
резултата с попадението на Скот Мактоминей (13'),
но Диого Жота (25') изравни. След почивката гостите
останаха с човек по-малко, след като капитанът Ашли
Йънг получи два жълти картона в рамките на пет минути, а „Уулвс“ се възползва максимално и стигнаха до
пълен обрат след автогол на Крис Смолинг (77'). Така
„Юнайтед” пропусна възможността не само да влезе
в Топ 4 отново, но дори и да се изкачи до третото
място във временното класиране.
Само ден по-късно основните конкуренти на „червените дяволи” бяха убедителни и се възползваха от
грешната стъпка на съперника си. „Челси“ записа категоричен успех с класическото 3:0 над „Брайтън“ на
„Стамфорд Бридж”. Оливие Жиру откри резултата в
38-ата минута, а след почивката красиви голове на
Еден Азар и Рубен Лофтъс-Чийк оформиха класическия
резултат. С това лондончани се изкачиха на пето
място. „Сините” имат равен брой точки с „Арсенал“,
изостават с една от „Тотнъм“ и водят с две на „Манчестър Юнайтед“. „Брайтън“ от своя страна засега

се държи на пет пункта над опасната зона, като тази
седмица се готви за полуфинала на Купата на Англия
срещу „Манчестър Сити“, който е в събота.
След множество отлагания отборът на „Тотнъм“
дебютира на ултрамодерния си нов стадион, и то с
победа с 2:0 над гостуващия „Кристъл Палас“ в лондонско дерби от 31-вия кръг на Висшата лига. Попаденията отбелязаха Хюн-Мин Сон (55’) и Кристиан
Ериксен (80’).
С победата си лондончани събраха 64 точки и си
върнаха 3-тото място в битката за Шампионската
лига. „Кристъл Палас“ продължава да е 13-и с актив от
36 пункта. Преди първия съдийски сигнал се състоя
официална церемония по откриването на съоръжението, като из целия стадион имаше надписи „Добре
дошли вкъщи”. Тя завърши с пищна заря.

ǬȐȔȐȚȘȖȊȖșȚȈȕȈȕȈȖȔȧșȚȖȊșȊȍȚȖȊȕȈȚȈ
ȘȈȕȋȓȐșȚȈȕȈǨǺ3
Първата ни ракета при мъжете Григор Дими-

Тенис

тров остана на 29-о място в световната ранглиста на АТP. Хасковлията, който се завърна на
корта след 2-месечно лечение на контузия на дясното рамо и стигна до третия кръг на турнира
от серията „Мастърс” в Маями, има актив от
1300 точки.
На върха няма промени. Начело в класацията
е шампионът от Откритото първенство на Австралия Новак Джокович с 11 070 точки, следван
от Рафаел Надал (Испания) с 8725 и Александър
Зверев (Германия) с 6040. Швейцарецът Роджър
Федерер, който триумфира в Маями за четвърти път само преди няколко дни, пък се върна на
четвъртото място с 5590 точки.

Бокс

Челната десетка на световната
ранглиста на ATP:
1. (1) Новак Джокович (Сърбия) 11 070 точки
2. (2) Рафаел Надал (Испания) 8725 точки
3. (3) Александър Зверев (Германия) 6040 точки
4. (5) Роджър Федерер (Швейцария) 5590 точки
5. (4) Доминик Тийм (Австрия) 4765 точки
6. (6) Кей Нишикори (Япония) 4200 точки
7. (7) Кевин Андерсън (Южна Африка) 4115 точки
8. (10) Стефанос Циципас (Гърция) 3240 точки
9. (8) Хуан-Мартин дел Потро (Аржентина) 3225 точки
10. (9) Джон Иснър (САЩ) 3085 точки

ВИСША ЛИГА
Жребият в 4-ти кръг на Висшата лига на БСФЛ отреди дербито да бъде между тимовете
на „Марибор строй“ и „Булстрой
груп“. Пределно мотивирани на
терена от първата до последната минута на мача излязоха
момчетата от „Марибор“, които
успяха да наложат своя стил на
игра и се поздравиха с крайния успех в мача с 6:0 след хеттрик на
Борислав Беширов, две попадения
на Атанас Марангозов и едно на
капитана на тима Никола Георгиев. Другата безапелационна победа в кръга записа селекцията
на Pipe System, които надделяха над тима на „Джи Пи Груп”
с категоричното 5:0 след три
гола на Стефан Манджуков и
два на Максим Василев.
Във възходяща линия продължава и отборът на Cordeel
Bulgaria, който прегази репрезентацията на „Бокал“ със
7:2 за третата си победа в
този полусезон. Голмайсторът на
тима Милен Кръстев се отличи с
4 гола, два добави Александър Топузов и един вкара Данаил Матеев. Точни за бокалци бяха Борислав
Дамянов и Николай Джутев.
Нови три точки към своя актив си добави селекцията на
„Инфра Холдинг“, след като се
наложиха над „Контракт сити“
с 3:1. Головете за победителите
вкараха Георги Асенов (2) и Валентин Маринов, а почетното попадение за „Контракт“ бе на Ерсин
Георгиев.
Най-резултатния мач в кръга
изиграха „Монтаж Строителни
Конструкции“ и „Каммартон България“. Двата тима отбелязаха
общо 14 гола, като 8 бяха във
вратата на „монтажниците“, а
останалите - на каммартонци.
За загубилите точни бяха Александър Генов с 4 попадения и две
на Калин Митев, а за победителите вкараха Адриян Иванов (3),
Кристиян Кирилов (2) и по един –
Цветан Милотинов, Ивайло Димитров и Андреас Станков.
ПЪРВА ДИВИЗИЯ
След като получиха новата
си екипировка от MACRON, момчетата от „Хоум Комфорт“ за-

ǬȎȍȕȐǹțȠȐȕȈȗȘȈȊȐǲțȉȘȈȚǷțȓȍȊ
ȔȕȖȋȖȗȖȗȖȗțȓȧȘȍȕȊǹǨȁ

Скандалът, добил известност като „Българската целувка”, заради който временно беше
отнет лицензът на Кубрат Пулев в щата Калифорния, всъщност може да му донесе позитиви.

Въпреки че ще има съдебни спорове с репортерката Джени Суши, която целуна след мача с Богдан
Дину, българският боксьор набира все по-голяма
популярност в САЩ. Това сочат данните от гледаемостта на ESPN, който излъчи мача на Кобрата с румънеца.
Евентуален нов мач на Кубрат Пулев на територията на САЩ ще предизвика много по-голям
първоначален интерес. За да се случи такъв обаче, той трябва да успее да се споразумее с адвокатите на репортерката и лицензът му да бъде
„размразен”. Изслушването на Кобрата и Суши
пред Атлетическата комисия на Калифорния е на
14 май.

писаха четвъртата си поредна
победа в дивизията и започват
все по-смело да гледат към върха на класирането в дивизията.
Жертва този път стана отборът на „Главболгарстрой“, който
беше надигран с 9:0 след хеттрик
на Стефан Терзиев, който се разписва в четвърти пореден мач,
две попадения на Георги Боянин и
по едно на Димитър Семерджиев,
Ивайло Боянин, Иван Маджаджиев
и нелеп автогол на Сергей Борисов.
Зрелищно 4:4 направиха тимовете на „Ергодом“ и „Онлайн Машини“. Резултатът постоянно се
променяше. В началото на мача

ергодомци поведоха след удари
на Георги Рашев и Йордан Димитров, после „онлайн“ търговците
направиха пълен обрат до 4:2 след
попадения на Николай Генов (2) и
по едно на Николай Йотков и Владимир Петров. Крайната дума в
мача имаше Георги Рашев, който с
нови два гола оформи равенството за своя отбор и оформи хеттрик в този мач.
Отново с хеттрик и отново –
пореден в турнира, Михаил Димов
донесе победата на Old Boys над
„новаците“ от „Кастело Прикаст“
с 4:1. Другото попадение беше на
неговия партньор в атака Петър
Ванков, а почетният гол за „кастелци“ беше дело на тарана им
Ангел Ангелов.
От изиграни до момента 3
мача селекцията на „Виваком“
записа трета победа. Тя дойде
доста трудно срещу отбора на
„Агенция Пътна Инфраструктура“
с 4:3. На два пъти за „телекома”
се разписа Стоян Янев, по веднъж
Сашо Динев и Симеон Митев, а за
„агентите“ с голове се отличиха
Васил Котков (2) и Данаил Златаров.
В последния мач от програмата на 4-ти кръг на Българска
строителна футболна лига тимът на „Артекс“ спечели с категоричното 6:1 над „Кондекс“.
Имената си в голмайсторската листа за
„Артекс“ записаха Ангел Станков (2) и Петър Боев (2), по един
вкараха Емил Ташев и
Владимир Великов, а за
„Кондекс” точен беше
Ивелин Колев.

Резултати
Висша лига
„Монтаж Строителни Конструкции“
6:8 „Каммартон“
„Марибор строй“ 6:0 „Булстрой груп“
„Контракт сити“ 1:3 „Инфра Холдинг“
„Джи Пи Груп“ 0:5 Pipe Systем
Cordeel 7:2 „Бокал“

Първа дивизия
„Хоум Комфорт“ 9:0 ГБС
„Виваком“ 4:3 АПИ,
„Артекс“ 6:1 „Кондекс“
„Кастело Прикас“ 1: 4 Old Boys,
„Онлайн Машини“ 4:4 „Ергодом“
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Oceanco Esquel Expedition Yacht

Oceanco Expedition Yacht - идеална комбинация от
лукс и приключения

Елица Илчева
Като се има предвид,
че яхтите обикновено са
синоним на луксозни пътувания, новото творение на
Oceanco е като предназначено за приключения. Със своите 150 м Oceanco Expedition
Yacht съчетава предимствата на сложна суперяхта и
експедиционна лодка. Благодарение на революционната
компактна дизелово-задвижваща система тя има невероятна гама от 7000 морски
мили, крейсерска скорост от

13 възела и
максимална скорост
от 16,5 възела, което й дава
възможност да Ви отведе до
всички неизследвани региони
на планета.
Нейният корпус има полярна класификация за ледени приключения, както и
динамична система за позициониране, която елиминира
необходимостта от котва.
За да бъде наистина вярна
на името си, тя носи две
подводници, хеликоптер и
мотоциклети. Включва изследователска лаборатория,
закрит басейн и уелнес зона
с невероятни панорамни
гледки, а също камина, гла-

вен апартамент и фантастична ложа.

Custom Line 106 – минимализъм в големи размери
Групата Ferretti наскоро
добави още един член към
зашеметяващата си фамилия Custom Line. Изцяло новата моторна Custom Line 106
идва в резултат на сътрудничеството на корабостроителницата с италианското
студио Francesco Paszkowski
Design.
Дизайнът - както отвътре, така и отвън - е
доста минималистичен, с
преплетени граници между
пространствата. Подовете са свързани помежду си
с впечатляващ терен от

220 кв. м. Прозорците на
главната палуба са до пода,
като по този начин много
естествена светлина „наводнява“ интериора.
Custom Line 106 ще може
да побере до 10 гости в 5
просторни каюти. На главната палуба има магистрална кабина, на долната - два
VIP апартамента с бани за
всеки от тях. Лодката ще
бъде показана в ограничен
кръг през юни на Венецианското шоу Boat Show 2019.
По-късно тази година ще
има официално представяне на Фестивала на яхтите
в Кан.

Crossbow – новият флагман на ISA Yachts

мислена е като флагман на
марката.
Crossbow ще бъде изградена от алуминиев корпус.
Една от основните й отличителни черти е тяга от
3,5 м, която е много необичайна за яхта от нейния размер. Това ще й позволи лесно
да гази в дори много плитки
води. Огромният плажен клуб
с площ 135 кв. м е друг важен
елемент от дизайна заедно с
инфинити басейн на горната
палуба, джакузи, кино и пиано,
отделна палуба на собственика, както и хеликоптер и
просторен гараж.
Носът на яхтата лесно
ще се превръща в зона за
слънчеви бани и развлечения,

когато е на котва. Що се
отнася до нейните ограничения на скоростта, задвижвани от два MTU 16V 4000
M93L двигателя, Crossbow
ще се похвали с максимално 25 възела. Това определя
интериорния дизайн с фиксирани мебели, защитени
от вятъра. Капацитетът
на Crossbow е до 16 души в 8
двойни стаи, като долната
палуба е оборудвана за персонал от 32 души. Според
Hydro Tec след яхтеното изложение в Монако студиото
се радва на нарастващ интерес от страна на производителите, които търсят
концепции, вдъхновени от
Crossbow design.

100-метровата концепция за суперяхта Crossbow
(арбалет) на италианското студио Hydro Tec беше
показана в края на 2018 г.
като най-голямата досега.
Изпълнението е поверено
на италианската корабостроителница и част от
Palumbo Group,
ISA Yachts. За-

Crossbow

Custom Line 106

В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ

КСБ

МАРШРУТИ

Крешник Бектеши,

Вестник „Строител”
отбеляза 10 години

Бернкастел - Кюс –
перлата на долината
на Мозел

министър на икономиката
на Северна Македония

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:
Наградата
на НСОРБ
„Медиен
глас на
общините“
2018 г.

ИЗДАТЕЛ „ВЕСТНИК СТРОИТЕЛ“ ЕАД
Специална награда на
ОП на КСБ - Велико Търново,
статуетка на
Уста Кольо Фичето
2018 г.

Специален
приз
„Скритото
добро“ на
Столичната
община, 2017
Годишната
награда на
ББАПБ „Медия
на годината“ за
2014 г. за принос
в областта
на пътната
безопасност

„Вестник Строител“ ЕАД е притежател на марките „Вестник Строител“ и „Строител“
съгласно Рег. №90849 и Рег. №90848 на Патентно ведомство на Република България
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КОРЕСПОНДЕНТИ ОТ ОП НА КСБ: Тонка Каравидова, Петя Пенчева – ОП-Бургас, инж. Венетка Витанова – ОП-Варна, Мариана Иванова – ОП-Видин,
Анелия Кулинова – ОП-Пазарджик, Звезда Димитрова-Кошничарова – ОП-Сливен, Даниела Димитрова-Йовчева – ОП-Ямбол,
Радослава Пенкова – ОП-Враца, инж. Петра Георгиева – ОП-София, Василена Димова – ОП-Русе, Роза Никова – ОП-Кюстендил,
Станислава Босева – ОП-Плевен, Юлия Фисинска – ОП-Смолян, Петър Терзиев – ОП-Стара Загора, инж. Галя Узунова – ОП-Пловдив
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СУДОК У
Попълнете празните полета, така че всеки ред, всяка колона и
всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой
Лесно

Виц

През 1985 година
паднах от колелото и
си обелих коляното.
Тъй като тогава
нямаше фейсбук, затова
ви го съобщавам сега.

Бисери от кухнята

Училището
в Свети Власт
ще бъде надградено
с нов етаж

Забавен кадър

Трудно
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1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО
Пълноцветно лого до 8 кв. см (само с едногодишен договор)

Обем
Цена

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.

BG.121357Q/U

„Вестник Строител“ ЕАД е
сертифицирано за устойчиво
управление на събития по
стандарта ISO 20121 от Bureau Veritas
Certification.
Вестник „Строител“ е произведен в
условията на система за управление,
сертифицирана от Bureau Veritas
Certification по стандарта ISO 9001.

6. ПУБЛИКУВАНЕ НА НОВИНА В САЙТА
до 2500 знака + 1 снимка
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.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА ЗА СЪБИТИЕ,
ПОЗДРАВ
Максимален обем 1/2 страница 500 лв.

8. АБОНАМЕНТ ЗА PDF ИЗДАНИЕТО НА В. „СТРОИТЕЛ“
Цена за 1 година
125 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ
Цена за 25 кв. см
50 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.

5. ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР В САЙТА
(www.vestnikstroitel.bg)
Размер
298х55 пиксела
Цена
150 лв./месец
Вестникът излиза всеки петък, материалите за публикациите (дизайн, текст) се подават до вторник същата седмица.

За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова
0884 20 22 57 – Калоян Станчев

Забележка: Посочените цени не включват ДДС.
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9 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ,
ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ
9 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ,
РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.
9 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ
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АБОНАМЕНТ
ЗА ВЕСТНИК

Целогодишен (52 броя) – 134,68 лв. с ДДС
Може да се абонирате чрез сайта на вестника
www.vestnikstroitel.bg/abonament/
или чрез заявка на редакционния e-mail
news.stroitel@gmail.com
ɄɚɦɚɪɚɧɚɫɬɪɨɢɬɟɥɢɬɟɜȻɴɥɝɚɪɢɹ
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ПОЖАРЕН ХИДРАНТ
НАДЗЕМЕН
„ОРУДИЦА-2000“ ООД – гр. Елхово, е известна и утвърдена на българския пазар
като производител на свързващи елементи за водопреносни мрежи и системи за
питейно-битово водоснабдяване и напоителни 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

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 – CPR169 съгласно БДС EN
14384:2005

ПЕТА ЗА
ПОЖАРЕН
ХИДРАНТ

w w w. o r u d i c a . c o m
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