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Снимка в. „Строител“

Христос воскресе!
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С й
Стойността
на инвестицията
в
е 1,12
1 12 млрд. лв.
в без
б ДДС,
ДДС
които са осигурени от републиканския бюджет
Мирослав Еленков
Започна поетапното строителство на
автомагистрала „Хемус“ в участъка между
п.в. „Боаза“ и връзката с път I-5 Русе – Велико Търново с дължина 134,14 км. Стойността на инвестицията е 1,12 млрд. лв. без ДДС.
Проектът се изпълнява изцяло със средства
от републиканския бюджет от държавното
дружество „Автомагистрали“ ЕАД. Трасето е
разделено на шест отсечки, като дейностите
стартираха от Участък 1 – от п.в. „Боаза“
до п.в. „Дерманци“. На символична първа копка край ловешкото село Торос присъстваха
министър-председателят Бойко Борисов, министрите на регионалното развитие и бла-

гоустройството Петя Аврамова и на финансите Владислав Горанов, зам.-министърът на
регионалното развитие и благоустройството
Николай Нанков, председателят на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) Георги Терзийски, изп. директор на „Автомагистрали“
ЕАД Стоян Беличев, народни представители,
кметове от региона и др. Сред присъстващите на събитието бяха и инж. Живко Недев,
зам.-председател на секция „Транспортна инфраструктура“ към КСБ и изп. директор на
„Хидрострой“ АД и инж. Валентин Зарев, председател на секция „Консултантска дейност,
проектиране и строителен надзор“ към КСБ и
изп. директор на „Пътинвестинженеринг“ АД.
По думите на премиера Борисов с постро-

яването на АМ „Хемус“ БВП на България ще
се вдигне с 10 - 20%. Той посочи, че до края на
2022 г. има реална възможност АМ „Хемус“ да
стигне до Плевен, и подчерта, че правителството активно работи за изграждането на
цялата автомагистрала.
„Това е първият от трите участъка от
„Хемус“, за които има изготвени проекти. За
участъци 4, 5 и 6 са направени идейни проекти и сега ще се проектират и разработват
технически задания“, обясни министър Петя
Аврамова. Тя увери, че държавната компания
„Автомагистрали“ има пълна техническа готовност и обезпеченост и ще се справи със
задачата.
` стр. 3

ИНТЕРВЮ
Михаела Габрашкова, вр.и.д.
изп. директор на ПУДООС:

През 2019 г.
планираните средства
за финансиране на
екологични проекти са
в размер над 74 млн. лв.
` стр. 6-7
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Росица Георгиева
Представители на Камарата на строителите
в България (КСБ), Университета по архитектура,
строителство и геодезия
(УАСГ), Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП),
Иноцентър България, „Кей
енд Джи Консулт“ ООД и
„Химкомплект-Инженеринг“
АД създадоха работна група „Иновации и дигитализация в проектирането и
строителството”. Прове-

Снимка Румен Добрев

дена беше и първата среща на новата структура,
в която от страна на КСБ
участие взеха арх. Лидия

Станкова, директор на Дирекция „Анализи, строителство, професионална квалификация и мониторинг”,

ǚǛǹǬǖǝǍ²ǤǿǸǱǹǻǼǺǮǱǰǱǺǭǿȃǱǹǴȋǻǺǓǍǟǞǴǽǻǱȂǴǬǷǴǳǴǼǬǹǽǱǸǴǹǬǼ
Инж. Ивелина Велчева,
ОП на КСБ – Шумен
Областното представителство на Камарата на строителите в България в Шумен (ОП на КСБ - Шумен), съвместно със
„Строителна квалификация” ЕАД проведе
ежегодните си обучения по здравословни
и безопасни условия на труд (ЗБУТ). Те се
състояха в Професионалната гимназия по
строителство, архитектура и геодезия,
като в тях се включиха над 40 души.
Курсовете преминаха в три модула –
„Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството”, „Координатор по
безопасност и здраве в строителството”
и „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие
на влаганите в строежите строителни
продукти със съществените изисквания

за безопасност“. Лектор бе доц. д-р инж.
Венцислав Стоянов, преподавател във ВСУ
„Любен Каравелов“, който запозна участниците със съвременните изисквания за тези
длъжности. Разгледаха се казуси, които възникват в процеса на работа, и възможностите за тяхното разрешаване.
След обученията се проведе и специализиран семинар от поредицата „Строителна академия” на тема „Служители в
планов офертен отдел”. В него се включиха
17 души. Бяха разгледани последните промени в Закона за обществените поръчки,
процедурите по него, както и документите
към тях. Специално внимание се обърна и на
поетапното преминаване към изцяло електронно възлагане.
Всички участници в курсовете и семинара ще получат удостоверения, издадени
от „Строителна квалификация“ ЕАД.
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26 април
Инж. Емил Младенов, председател на ОП на КСБ – Кърджали
30 април
Владислав Горанов, министър на финансите

инж. Виолета Ангелиева,
началник-отдел „Нормативни документи и мониторинг“, и инж. Емил Гигов,
главен експерт „Високо
строителство и метални
конструкции“. В дискусията се включиха и д-р инж.
Иван Каралеев, председател на УС на КИИП, проф.
д-р инж. Фантина Рангелова, декан на Строителния
факултет в УАСГ, и др.
На срещата представителите на КСБ заявиха,
че трябва да се търси консенсус между всички учас-

тници в инвестиционния
процес, допирните точки
и да се популяризира постигнатото в проведените разговори. Отправено
беше и предложение да се
организират програми за
обучение на специалисти
за изпълнение на дейностите, свързани с фасадните
конструкции. Експертите
от КСБ посочиха, че към
Камарата е създадена секция „Фасадни конструкции“,
която би могла да бъде полезна в това направление.
Те коментираха още, че е

важно да се издигане ролята на ЦПРС при възлагане
на обществени поръчки.
Проф. д-р инж. Фантина Рангелова повдигна въпроса за остарялата материална база, в която се
обучават бъдещите кадри.
От КИИП изразиха мнение,
че е необходимо млади специалисти и студенти да
провеждат практическо
обучение в големите строителни компании, както и
да се организират регулярни срещи между двете
страни.

ǹǷǫǹǫÄǨȘȝǫȍȖȘȋȐǲȖȏȈȘȖȊ´
ȖȚȉȍȓȧȏȈȋȖȌȐȠȍȕȦȉȐȓȍȑ
Снимка авторът

Звезда Кошничарова,
ОП на КСБ – Сливен
Сливенската профес и он а л н а г и м н а з и я по
строителство и геодезия
„Арх. Георги Козаров“ отбеляза 60-годишен юбилей
от създаването си. По
случай своя празник във
фоайето на гимназията
бе поставен барелеф на
архитект Георги Козаров.
Той бе открит от председателя на Общинския
съвет – Сливен, Димитър
Митев, председателя на
ОП на КСБ – Сливен, Георги Стоянов и директора
на гимназията Красимир
Георгиев. Средствата за
изграждането на барелефа са дарение от КСБ и

строителни фирми от града. Автор е скулпторът
Кунчо Кунчев, носител на
наградата „Сирак Скитник” на община Сливен за
2009 г. Мраморните плочи
и постаментът са израбо-

тени от ученици на СПГСГ.
Гости на събитието
бяха бившите директори Александър Борисов и
Живка Димитрова, преподаватели и възпитаници
на гимназията.

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

www.kofragna-bg.com

НИЕ ПРОИЗВЕЖДАМЕ:
Специални кофражи и метални
конструкции
 Рамкови алуминиеви и стоманени кофражи
 Подпорни скелета и телескопични
подпори
 Дървени I-греди и трислойни платна (внос)
 Фасадни рамкови скелета, подвижни
работни платформи
 Парапетни стойки за обезопасяване на
плочи
 Едностранни кофражи
 Кофражни аксесоари
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични
решения за изпълнение на:
 Жилищни и административни сгради
 Търговски сгради (молове)
 Пречиствателни станции
 Атомни електроцентрали
 Мостови съоръжения
 Подпорни стени
 Пристанищни обекти (кесони, акроподи)
 Метростанции

 Кофраж за кръгли стени
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ǯȈȗȖȟȕȈșȚȘȖȐȚȍȓșȚȊȖȚȖȕȈ
ǨǴÄǽȍȔțș´ȔȍȎȌțȗȊÄǩȖȈȏȈ´
ȐȗȢȚȧǸțșȍ±ǪǺȢȘȕȖȊȖ
Снимки Румен Добрев

` от стр. 1

Министър Петя Аврамова изрази увереност, че
„Автомагистрали“ заедно
с АПИ като възложител
ще работят качествено по новите 134 км. От
тях 15,26 км влизат в
Участък 1, който започва
от п.в. „Боаза” и ще е до
пресичането с път III-307
Луковит – Угърчин (км.
87+800 до км. 103+060),
включително п.в. „Дерманци“. Вторият е с дължина
19,2 км – от края на п.в.
„Дерманци“ – при пресичане с III-307 Луковит –
Угърчин, до връзката с III3005 Радювене – Катунец,
вкл. п.в. „Каленик“ (от км.
103+060 до км. 122+260).
Участък 3 е 17,08 км. Началото му е от п.в. „Каленик“ при пресичането с III3005 Радювене – Катунец
и продължава до връзката с II-35 Плевен – Ловеч,
вкл. и п.в. „Плевен“ (от км.
122+260 до км. 139+340).
Четвъртата отсечка е
26,8 км и е от края на п.в.
„Плевен“ при пресичане с II35 Плевен – Ловеч до III-301
Летница – Ловеч, вкл. п.в.
„Летница“ (от км. 139+340
до км. 166+144.09). Участък 5 е 23,2 км – от края
на п.в. „Летница“ при пресичането с III-301 до III-303
Бутово – Павликени, включително и пътния възел
(от км. 166+144,09 до км.
189+344). Шестата отсечка е 32,6 км. Започва
от края на пътния възел
на III-303 Павликени – Левски до I-5 Русе - Велико
Търново, вкл. и пътния въ-

зел (от км. 189+344 до км.
222+000).
Петя Аврамова съобщи, че има готовност да
стартират дейности и
по третия участък между
п.в. „Каленик“ и „Плевен“. Тя
допълни, че поетапно ще
се работи във всички трасета, където е извършено
проектиране и са финализирани отчуждителните
процедури.
„До края на май трябва да приключат всички
29 съдебни дела за размера на обезщетенията
при отчуждаването на
терени в отсечката от
п.в. „Белокопитово“ до п.в.
„Буховци“. Така че скоро и
там ще стартира реалното строителство“, посочи Аврамова. Тя обясни,
че вече е внесено предложение в Народното събрание, което има за цел
Законът за държавната
с о б с т в е н о с т д а д аде
възможност за предварително изпълнение, преди
реално да приключат обжалванията по отчуждителни процедури. „Про-

мените ще са факт до
месец и това ще спести
до година – година и половина от отчуждителните процедури, без да
накърнява интересите на
гражданите“, коментира
зам.-министър Николай
Нанков. Той напомни, че
с препроектирането на
трасето от п.в. „Боаза“
до разклона с пътя Плевен – Ловеч на българския
данъкоплатец са спестени около 250 млн. лв.
Преди церемонията по
първа копка беше проверен и напредъкът при изграждането на отсечката
между Ябланица и Боаза на
АМ „Хемус“, която е близо
10 км. Строителството й
започна в края на март м.г.
„По информация на АПИ работата по участъка Ябланица – Боаза напредва и е
напълно реалистично да е
готов през есента – около половин година по-рано
от предвиденото“, заяви
премиерът Борисов, след
като се запозна на място
с дейностите.
По договор 10-километровата отсечка трябва да е завършена през
март 2020 г. В момента
на обекта на трисменен
режим работят около 250
души и над 150 специализирани машини. На трасето
между Ябланица и Боаза е
най-големият армонасип,
изграждан досега у нас –
45 м общ насип, от който
28 м армонасип. Това е
почти вертикална стена
на откоса и в конструкцията на насипа са вложени
специални укрепителни
мрежи и системи.

10-километровата отсечка между Ябланица и Боаза на АМ „Хемус“ ще бъде завършена
предсрочно
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Светли великденски празници!
Уважаеми колеги,
В навечерието на най-големия християнски празник – Възкресение Христово, приемете моите най-искрени поздрави и пожелания за
здраве, нови професионални успехи, лично щастие и много поводи за
радост и удовлетворение от постигнатото.
Великден е празник на надеждата, че идва едно по-добро и поблагодатно време. Сега е моментът да си пожелаем да бъдем все
така обединени около общите ни каузи, заедно да отстояваме интересите на бранша и да утвърждаваме доброто име на българския
строител. Само така можем да вървим напред и да допринасяме за
икономическото развитие на страната, да градим с енергия и целеустременост.
Нека денят на Възкресението ни изпълни с вдъхновение и нови
сили и да бъде отправен ден към по-успешно и по-мащабно развитие
на строителния сектор!
Желая на Вас и Вашите близки светли празници, изпълнени с
благодат, топлина и обич!
Инж. Илиян Терзиев,
Председател на УС на КСБ

Екипът на в. „Строител“
пожелава Светъл
Великден на своите
читатели, партньори
и рекламодатели!
Благодарим Ви, че сме
заедно вече 10 години.
Бъдете здрави и
благословени!
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ǴȐȕȐșȚȍȘșȚȊȖȚȖȕȈȚțȘȐȏȔȈșȐȌȍȧȌȈ
ȐȏȋȘȈȌȐȒȖȕȋȘȍșȍȕȞȍȕȚȢȘȊǹȓȢȕȟȍȊȉȘȧȋ
Елица Илчева
„Министерството на туризма (МТ) има намерение да строи
конгресен център в Слънчев
бряг.“ Това съобщи министърът
на туризма Николина Ангелкова
по време на Шестата годишна
среща на Националния борд по
туризъм (НБТ). Ведомството
е привлякло международен консултант, с чиято помощ се разработва специален механизъм,
който да подпомага организираните посещения в „крилата“ на
летния сезон. Според Ангелкова
той би могъл да започва още от
март при гарантиран устойчив
поток. На 31 май МТ ще организира международен инвестиционен форум с участието на много
от големите хотелски вериги и
туроператори и там ще подложи
на обсъждане предложението си.
При откриването на НБТ
Николина Ангелкова заяви, че за

2018 г. приходите от туризъм
са 8,4 млрд. лв., което е с 6% повече в сравнение с предходната

година. За последните три - от
2015 г. насам, ръстът от международен туризъм е 34%. Само
за първите два месеца на тази
година в сегмента са постъпили 425 млн. евро. Тя подчерта,
че страната ни се стреми да
развива всичките си видове туризъм, а целта е да се превърне
в утвърдена целогодишна дестинация. И прогнозира, че 2019 г.
отново ще бъде динамична.
По думите й правителството продължава да работи за
намаляване на административната тежест. „Горда съм, че
министерството ни е първото,
което през ноември 2018 г. направи всички услуги електронно
достъпни, така че максимално
да се пести време и ресурс“, заяви Ангелкова.
По време на срещата от
националния борд поискаха бюджетът за реклама да бъде 1%
от приходите, които секторът

генерира годишно в икономиката на страната. Според организацията досега инвестициите
са значително по-малки и това
рефлектира върху конкурентоспособността на България. „Заложеното в момента финансиране
е крайно недостатъчно за ефективно провеждане на националния маркетинг, непропорционален на приходите и е значително
по-малък от този на конкурентните държави“, подчерта Полина
Карастоянова, изп. директор на
НБТ. Бордът предлага на кмета
на София Йорданка Фандъкова
заедно да издигнат кандидатурата на града за Европейска
столица на интелигентния туризъм за 2020 г. в рамките на
процедурата, която вече е в ход
в ЕК.
Един от панелите на конференцията бе посветен именно
на потенциала на София да се
превърне в център на конгресен,

културен, младежки и фестивален туризъм. В тази връзка
Йорданка Фандъкова съобщи, че
за последните 10 години броят
на чуждестранните туристи в
столицата се е увеличил с 82%.
Тя отбеляза, че София не е само
административният център
на България и млада столица,
но и древен град с хилядолетно минало. „По своята история
се нарежда наравно с древните
европейски столици Рим и Атина, туристите виждат това“,
заяви кметът. Данните на общината сочат, че най-много
гости идват от Германия, Великобритания, Израел, Франция
и други. За първи път миналата
година броят на посетителите
е надхвърлил този на жителите
на града, а предпоставките за
това са много – изгодни полети,
достъпен престой, добра кухня,
интересна културна програма и
други.

ǯȈȗȖȟȕȈȝȈȐȏȗȐȚȈȕȐȧȚȈȕȈȕȖȊȐȚȍ
ȊȓȈȒȖȊȍȏȈȚȘȍȚȈȚȈȓȐȕȐȧȕȈȔȍȚȘȖȚȖ
Росица Георгиева
Започнаха изпитанията на новите метровлакове в отсечката „Депо
Земляне“ – МС „Красно

село“ - МС „Бул. България“,
която е част от третата линия на столичната
подземна железница. Кметът на София Йорданка
Фандъкова заедно с дирек-

тора на „Метрополитен”
ЕАД проф. д-р инж. Стоян
Братоев и ръководителя
на Управляващия орган на
ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура

Снимка в. „Строител“

2014 – 2020“ инж. Галина
Василева извършиха проверка на дейностите по
изграждащата се линия на
метрото. Очаква се част
от нея – от кв. „Красно
село” до Кино „Одеон”, да
бъде пусната в експлоатация през есента на
тази година.
Повече за резултатите от инспекцията четете в следващия брой на
в. „Строител”

ǬȊȍȞȍȕȖȊȐȗȘȍȌȓȖȎȍȕȐȧ
ȏȈșȚȘȖȐȚȍȓșȚȊȖȚȖȕȈ
ȋȈȏȖȊȈȚȈȊȘȢȏȒȈșǫȢȘȞȐȧ
Мирослав Еленков
На публично заседание
в офиса на проектната
компания „Ай Си Джи Би“
АД са отворени ценовите
предложения на участниците, подали оферти за
втората фаза на ограничената процедура за
възлагане на обществена
поръчка с предмет „Проектиране, доставка и строителство на междусистемна газова връзка Гърция
- България“. Прогнозната
стойност на поръчката е
145 000 000 евро без ДДС.
Срокът за изпълнение е 18
месеца, считано от започване на дейностите.
Над 10 български и
чуждестранни компании
и обединения са проявили първоначален интерес
към ограничената тръжна процедура и са подали документи в първата
й фаза. По правило само
пет кандидата могат да
продължат напред към
втора фаза и подаване на

оферти. До участие в нея
са допуснати: ДЗЗД „IGB –
2018“ с членове „Бонати“
С.п.А, „Главболгарстрой
Интернешънъл“ АД, „Джи
Пи Груп“ АД; Обединение
„Макс Щрайхер – Терна“,
съставено от „Терна“ АД
и „Макс Страйхер“ С.П.А;
Обединение „Spiecapag
Trace IGB 2018“, в което
са „Spiecapag“ АД и „Трейс
Груп Холд“ АД; J&P Avax
S.A.; Обединение „CPP –
AКТОР“ с партньори „Чайна Петролеум Пайплайн
Инженеринг Ко.“ ООД („СиПиПи“ ООД) и „Строително Акционерно Дружество
АКТОР“ („Актор“ АД).
От „Ай Си Джи Би“ АД
съобщиха, че документи за
участие във втора фаза
са постъпили от двама
от поканените кандидати
– ДЗЗД „IGB – 2018“ и J&P
Avax S.A. И двете оферти
покриват зададените изисквания и предварително обявените условия за
изпълнение на поръчката
и са допуснати до тех-

ническа оценка. По време
на публично отваряне на
ценовите предложения е
станало ясно, че предлаганата от ДЗЗД „IGB –
2018“ цена е 229 700 000
евро без ДДС. Офертата на J&P Avax S.A. е за
144 850 000 евро без ДДС.
От „Ай Си Д жи Би“
обясниха, че предстои да
се извърши комплексна
оценка, след което възложителят ще оповести
крайното класиране и
участника, избран за изпълнител.
С оглед графика за реализация на проекта се
предвижда изпълнителят
да бъде обявен до средата
на май. „Цялата информация относно допускане,
оценка, класиране и възлагане на обществената
поръчка ще бъде своевременно оповестена на
сайта на „Ай Си Джи Би“ в
секция Профил на купувача
в досието на съответната процедура“, информираха още от компанията.
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ǸȍȔȖȕȚȐȚȍȕȈȊȐȈȌțȒȚȐȚȍȗȘȐÄǲȖȘȍȕȐȠȒȐȌȖȓ´
ȐșǷȖȚȖȗȗȘȐȒȓȦȟȊȈȚȕȈȍșȍȕ
Снимка Румен Добрев

Мирослав Еленков
„До края на ноември ще
приключи ремонтът на виадукт „Коренишки дол“ на
автомагистрала „Хемус“, а
през септември ще завърши обновяването на съоръжението при с. Потоп.“
Това съобщи зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, който
заедно с изп. директор на
„Автомагистрали“ ЕАД
Стоян Беличев инспектира
строителните дейности.
Д вата пътни обекта са сред най-дългите и
сложни по АМ „Хемус“. Те
не са ремонтирани от построяването на магистралата преди 30 - 40 години
и са в тежко състояние.
Виадуктът „Коренишки
дол“ е с дължина 481 м и се
намира при км. 36 на АМ
„Хемус“. В момента се ра-

боти по платното в посока
Варна. Съоръжението при
с. Потоп е с дължина 525 м
при км. 19.
„Правим всичко възможно да съкратим сроковете
с максимално натоварени
графици, включващи извършване на строителни
дейности в събота и неделя, както и през официални
празнични дни, но има технологии, които изискват
време“, посочи зам.-минис-

тър Нанков. Той подчерта,
че за да стане хубав и качествен ремонт, е нужно
време, и отправи апел за
разбиране и извинение към
водачите заради въведената временна организация на движение. Нанков
допълни, че СМР се правят за доброто на всички
пътуващи. По думите му
строителните работи са
крайно належащи, особено
по долната част на виадук-

ǵȖȊȈȚȍȎȒȖȚȖȊȈȘȕȈȚȍȝȕȐȒȈȏȈșȚȘȖȍȎȈȕȈǨǴÄǽȍȔțș´
Над 20 високопроходими камиона ще бъдат
използвани за строежа на
автомагистрала „Хемус“.
Техниката е закупена от
държавната компания „Автомагистрали“, както и от
частната „Автомагистрали – Черно море“, които са
изпълнители на различни
участъци от трасето.
През април „Автомагистрали – Черно море“ се
сдоби с 15 камиона IVECO
Trakker, които вече се експлоатират за рехабилитацията на пътя Варна – Шумен и ще бъдат използвани
за предстоящото изграждане на Шумен – Търговище.
Предвижда се строителство на общо 16,2 км от
магистралата, 6 виадукта,
мост и 11 пресичания със
селскостопански пътища.
Държавната „Автомагистрали“ също пред-

почете нова техника за
проекта си – 8 камиона
на същата марка. Компанията е изпълнител на
трасето от Боаза до пресичането с пътя Русе – Велико Търново – общо 134 км,
разделени на 6 участъка.
Символичната първа копка
на първия от тях – Боаза
– Дерманци, бе направена
през тази седмица.

Припомняме, че в началото на април регионалното министерство обяви
закупуване на други тежкотоварни машини за „Автомагистрали“, поръчани специално за изграждането
на АМ „Хемус“. Сред тях бе
40-тонен булдозер Komatsu
с капацитет на греблото
до 10 t и мощност на двигателя 360 к.с.

тите, където има корозирали арматури и по тази
причина постаментите
се обрушват изцяло. „След
ремонтите в близките 40
години съоръженията няма
да са на дневен ред“, коментира още зам.- министърът на регионалното
развитие.
Николай Нанков инфор-

мира още, че дейностите
по виадуктите и мостовете на АМ „Тракия“ ще
приключат до края на май
- преди началото на летния туристически сезон.
Той заяви, че се очертава
доста работа по построяването и ремонта на тунели и мостови съоръжения
както по републиканската
пътна мрежа, така и по
жп инфраструктурата, за
които са нужни много специалисти и експерти. „В

следващите 4 - 5 години
по пътищата в страната предстои изграждане
на близо 60 км тунели, без
да включваме съоръженията под Шипка и Петрохан. Такива ще има по АМ
„Струма“ в Кресненското
дефиле, новите участъци
на „Хемус“ и др. Експертите са малко, но очакваме
с добри учебни програми с
висшите училища дa преодолеем дефицита“, каза
още Нанков.

ǷȘȍȏȦȕȐȖȉȧȊȧȊȈȚȗȘȖȞȍȌțȘȐȚȍȏȈ
ȗȖșȓȍȌȕȐȚȍȉȓȐȏȖȒȔȕȈǨǴÄǽȍȔțș´
Десислава Бакърджиева
„През юни започват процедурите за
последните близо 90 км на АМ „Хемус“
в участъка от разклона с пътя Русе –
Велико Търново до п.в. „Буховци“. Това е
съобщил в Ловеч зам.-министърът на
регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на дискусия на
тема „Магистрала „Хемус“ – новите 134
км“. В нея са се включили също председателят на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ Георги Терзийски и изп.
директор на „Автомагистрали“ ЕАД
Стоян Беличев.
Отсечката от Велико Търново до
п.в. „Буховци“ ще бъде разделена на
три подучастъка. За първите два с
дължина около 60 км от Велико Търново
в посока Търговище се актуализират
подробните устройствени планове. „За
тях до 20 - 25 дни може да стартира
обществена поръчка за изработване
на разширен идеен проект. В началото на 2020 г. ще може да се възложи

строителство на инженеринг в участъка, като ще се прецени дали да бъде
инхаус или отворена процедура“, е посочил Нанков. По думите му за последния
подучастък, който е около 30 км, има
готов идеен проект и до 40 дни може да
се възложи процедура за инженеринг –
допроектиране и строителство. „През
тази година ще работим по проектирането и отчуждаването, за да може
през 2020 г. и там да стартират строително-монтажни работи“, е допълнил
зам.-министърът.
Георги Терзийски е информирал, че
ремонтът на тунела на Околовръстния
път на Ловеч, както и 9-километровата отсечка Ловеч – Троян ще завърши
най-късно до 27 юни, както е по договор. „Проектът е включен в лот 16 на
Оперативна програма „Региони в растеж“. В момента се работи усилено в
съоръжението, подготвя се за асфалтови дейности и има възможност дейностите да приключат и по-рано, ако
времето позволи“, е допълнил той.

'\QDSDFɫɬɚɪɬɢɪɚɯɚɧɨɜɚɫɟɪɢɹɦɚɥɤɢ
ɚɫɮɚɥɬɨɜɢɜɚɥɹɰɢɫɉɊɈɆɈɐɂɈɇȺɅɇɂɐȿɇɂ
ɋɈɆɂɊȺɆȿɈɈȾ±ɂɡɤɥɸɱɢɬɟɥɟɧ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɡɚȻɴɥɝɚɪɢɹ

ǶȚȊȖȘȐȝȈȖȜȍȘȚȐȚȍȏȈȘȍȒȖȕșȚȘțȒȞȐȧ
ȕȈȋȈȘȖȊȒȖȔȗȓȍȒșǵȖȊȈǯȈȋȖȘȈ
Десислава Бакърджиева
В сградата на Национална компания
„Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ)
комисията за разглеждане, оценка и класиране на участниците в обществена
поръчка с предмет „Реконструкция на
гаров комплекс Нова Загора – проектиране, строителство и авторски надзор“
отвори офертите на кандидатите. На
заседанието стана ясно, че в откритата
процедура са подадени документи само
от Обединение „Билд Инженеринг“, което включва „Трейс Груп Холд“ АД, „СИ Билд
България“ ЕООД и „Инжпроект“ ООД.
От НКЖИ съобщиха, че срокът за приключване на работата на комисията е 23
август.
От компанията припомниха, че гаров
комплекс Нова Загора е разположен на 8-а
железопътна линия в участъка Пловдив
- Бургас. През жп гарата преминават
три направления - към с. Богданово, към
Бургас (Ямбол, Карнобат, Бургас) и към
Стара Загора (Стара Загора, Пловдив,
София). Поради стратегическото си място гарата в Нова Загора е изключително
важна за жп инфраструктурата у нас.

В рамките на проекта ще бъде построено изцяло ново приемно здание.
Също така ще се направи реконструкция и модернизация на перони и коловози,
като ще се изгради и нова вертикална
планировка с прилежащ паркинг.
Проектът се осъществява по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“. Той
цели подобряване интермодалността при
превоза на пътници и товари и развитие
на устойчив градски транспорт. С реализацията му ще се осигури ефективно подобрение на предлаганите железопътни
услуги чрез изграждане на модерна и многофункционална сграда и съпътстващи
съоръжения, гарантиращи равнопоставен
достъп на гражданите с намалена подвижност.

ɂɡɛɟɪɟɬɟɧɨɜɚɬɚɲɟɫɬɚɝɟɧɟɪɚɰɢɹ
ɤɨɦɩɚɤɬɧɢɜɚɥɹɰɢɧɚ'\QDSDF
ɍɫɬɨɣɱɢɜɚɤɨɦɮɨɪɬɧɚɢɦɨɞɟɪɧɚɦɚɲɢɧɚ
ɫɩɟɪɮɟɤɬɧɚɜɢɞɢɦɨɫɬɢɝɴɜɤɚɜɢɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɩɪɢɬɨɜɚɪɟɧɟɢɪɚɡɬɨɜɚɪɜɚɧɟ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɩɨɪɨɞɚɫɢɞɢɡɚɣɧ
ɫɧɚɩɪɟɱɧɨɦɨɧɬɢɪɚɧɞɜɢɝɚɬɟɥ
ɉɨɫɟɬɟɬɟɧɢɧɚZZZVRPLUDEJ

ɋɨɮɢɹɭɥÄɇɏɚɣɬɨɜ³Ⱥ
VUDGHYD#GLDQLFQHW
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Михаела Габрашкова, вр.и.д. изп. директор на Предприятието за управление

±ÒÇÉÅÑÍÂÏÊÒÂÏÊÔÇÓÒÇÆÓÔÄÂÉÂ
ÓÂÄÒÂÉÎÇÒÏÂÆ
ПУДООС оценява ролята на КСБ като
ключов фактор в строителния сектор
на национално ниво
Мартин Славчев

Снимка в. „Строител“

Г-жо Габрашкова, как
протича дейността на
ПУДООС?
Основен предмет на
работата на ПУДООС е
реализация на екологични
проекти и дейности в изпълнение на национални
и общински стратегии и
програми в областта на
околната среда. Предприятието ги финансира чрез
безвъзмездна финансова
помощ и безлихвени заеми.
По този начин се способства за осъществяване
политиката на МОСВ по
отношение на опазване и
възстановяване на околната среда.
На каква стойност
възлиза бюджетът Ви
и какв о пр е д с т ои з а
2019 г.?
В началото на всяка
година УС на ПУДООС приема отчет за дейността на Предприятието за
предходния период, план
за дейността и утвърждава бюджета за текущото дванадесетмесечие.
През 2019 г. планираните
средства за финансиране
на екологични проекти и
дейности са в размер над
74 млн. лв.
Какви проекти успяхте да финансирате през
изминалата година?
По програма „Оценка, управление и опазване
на водите на Република
България“ през 2018 г. за
изграждане на малки водоснабдителни обекти
са разходвани средства в
размер на 15 226 635 лв.,
построени и реконструирани са около 62 км мрежи
в над 24 общини. Реализирана е около 55 км канализация за отвеждане на
отпадъчните води в над 28
общини на обща стойност
24 659 145 лв.
В областта на управление на отпадъците са
вложени 22 154 712 лв. за
изграждане на интегрирана система от съоръжения
за третиране на отпадъци (депа) и за закриване и
рекултивация на общински
депа за битови отпадъци в
над 20 общини.
За опазване на чистотата на атмосферния
въздух и на биологичното
разнообразие, както и в
кампании за повишаване на
екологичното съзнание и
култура са инвестирани в
проекти 3 784 067 лв.
Какъв е интересът на
общините да кандидат-

стват за финансиране
пред ПУДООС за реализация на проекти спрямо
минали периоди?
Интересът на общините да кандидатстват
пред ПУДООС се запазва
традиционно висок както
за реализиране на проекти
в сектори „Управление на
водите“ и „Управление на
отпадъците“, така и в ежегодно провеждания конкурс
от МОСВ и Предприятието в рамките на Националната кампания „Чиста
околна среда“. Общият
брой на подадените проекти в рамките на кампанията за настоящата година
е малко над 1800, което е
добра атестация за ясно
изразен интерес от страна на общини, кметства,
средни училища, детски
градини и Центрове за
подкрепа на личностното
развитие/Обединени детски комплекси.
Активното участие
от страна на общините
е обяснимо, тъй като проектите, които финансира
ПУДООС, са свързани пряко
с качеството на живот на
хората. Осигуряването на
пречистване на отпадъчните води има изключително важно значение не само
за благоустрояването, но

и за цялостното икономическо и социално развитие
на населените места и не
на последно място - за намаляване на вредното въздействие на отпадъците
чрез рекултивация на старите общински депа.
Какви са новите приоритети за финансиране
от Предприятието за управление на дейностите
по опазване на околната
среда в сектор „Управление на водите“?
На заседание от
30.11.2018 г. Управителният съвет на ПУДООС
прие нови приоритети за
финансиране в сектор „Управление на водите“, разработени в съответствие с
Националната стратегия
за развитие на водния сектор в Република България,
Стратегията за развитие
и управление на водоснабдяването и канализацията
в Република България 2014
- 2023 г., Оперативна програма „Околна среда 2014
- 2020“ (ОПОС), „Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020“
(ПРСР), Регионалните генерални планове за водоснабдяване и канализация,
Плановете за управление
на речните басейни, Изме-

нение на Наредба №2 от
22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (ДВ, бр.
45 от 2016 г.) и Закона за
водите. Чрез новите приоритети се цели намаляване на риска от санкции
за България по Нарушение
№2017/2082 от ЕК за неизпълнение на задължения
по Директива 91/271/ЕИО
за пречистване на отпадъчни води от населените
места, както и намаляване
на риска от санкции за България по отношение на неизпълнение на задълженията за агломерации между
2000 и 10 000 еквивалент
жители (е.ж.) по отношение на всички отпадъчни
води от канализационните системи на населени
места и подобряването
на състоянието на водните тела в съответствие
с изискванията на Рамковата директива по водите (Директива 2000/60/
EО) и Директива 2006/7/
ЕС относно управление на
качеството на водите за
къпане.
Приетите приоритети
за финансиране в сектор
„Управление на водите“ са
на първо място, изграждане/доизграждане на кана-

лизационна мрежа и ПСОВ
за агломерации над 10 000
е.ж., включени в списъка
на официално уведомително писмо по Нарушение
№2017/2082 от ЕК, за които не е постигнато съответствие с изискванията
на Директива 91/271/ЕИО
за пречистване на отпадъчни води. На второ място - изграждане/доизграждане на канализационна
мрежа и ПСОВ за агломерации между 2000 до 10 000
е.ж., за които не е постигнато съответствие с изискванията на Директива
91/271/ЕИО за пречистване на отпадъчни води. Трети приоритет е изграждане/довършване/разширение
на канализационни мрежи и
ПСОВ за отпадъчни води
от населени места до
2000 постоянни жители,
заустващи в Черно море,
или от населени места,
административната граница на които се намира на
по-малко от 2 км от бреговата линия. И не на последно място - финансиране
или съфинансиране на ВиК
обекти, които са съпътстващи при изпълняване на
проекти със средства от
Европейските структурни
и инвестиционни фондове
(ЕСИФ).

Допустими за финансиране ще са проекти в агломерациите, за които не
е предвидено финансиране
за изграждане на ВиК инфраструктура чрез ЕСИФ
(ОПОС и ПРСР), включени в
позитивен списък, предоставен от Дирекция „Управление на водите“ в МОСВ,
предвиждащ мерки за осигуряване на пълно съответствие с изискванията
на Директива 91/271/ЕС за
пречистване на отпадъчни
води, както и проекти за
населени места до 2000
постоянни жители, оказващи въздействие на водите
в Черно море. Информация
относно критериите, изискванията, както и необходимите документи са
публикувани на интернет
страницата на ПУДООС.
Какви са актуализираните приоритети за
финансиране от Предприятието за управление на
дейностите по опазване
на околната среда с равна
тежест в сектор „Управление на отпадъците“?
Във връзка с решението на Съда на Европейския
съюз от 2015 г. по дело за
неизпълнение на задълженията от страна на Република България относно де-
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на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС):

ÖÊÏÂÏÓÊÒÂÏÇÏÂÇÌÐÍÐÅÊÙÏÊÑÒÐÇÌÔÊ
ÎÍÏÍÄ

Снимка ПУДООС

понирането на отпадъци и
необходимост от закриване на процедура от страна
на Европейската комисия,
за което България е поела
ангажимент за спазване
на график за приключване
на техническата рекултивация до 2020 г. на депа с
прекратена експлоатация
- обект на горепосочената
наказателна процедура, с
решение на УС на ПУДООС
от 6.11.2018 г. бяха приети
актуализирани приоритети в сектор „Управление
на отпадъците“.
С оглед на кратките
срокове за спазване на
графика за реализиране
на техническа рекултивация до 2020 г. на депа с
прекратена експлоатация
и риск от санкции за Република България по Нарушение №2012/2082 УС на
ПУДООС прие да осигури
средствата, необходими
за изпълнение на техническата рекултивация на депата - от Предприятието,
а задължение на общините
е финансирането на тригодишната биологична рекултивация.
Освен това с цел наваксване на натрупаното
през годините закъснение на общините се даде
възможност да обявят
процедури за възлагане на
обществени поръчки за
реализация на проектите,
като се предвиди условието на чл. 114 (Договор
под условие) от Закона за
обществените поръчки
(ЗОП), ако е необходимо.
Условията са да е издадено съгласувателно писмо
от Министерството на

околната среда и водите
по реда на Наредба №26
за рекултивация на нарушени терени, подобряване
на слабопродуктивни земи,
отнемане и оползотворяване на хумусния пласт,
да са налични всички документи и условия, съгласно
изискванията на ПУДООС,
да е съгласуван проект на
тръжна документация за
възлагане на обществената поръчка за избор за изпълнител от ПУДООС.

Как протича кампанията „Чиста околна среда“
през 2019 г.?
Кампани ята „Чиста
околна среда“, провеждана
от МОСВ и ПУДООС, се
реализира успешно повече от 16 години. Целта на
инициативата е чрез широкообхватни дейности по
почистване и озеленяване
да се постигне хармонична околна среда, да се
осъществи чрез мащабно
обществено участие и да
се предприемат мерки за
устойчивост на постигнатите резултати. До този
момент са реализирани хиляди проекти на територията на цялата страна.
На свое заседание УС
на ПУДООС прие да бъдат отпуснати средства
в размер до 3 500 000 лв.
общо за провеждане на национален конкурс „Чиста
околна среда” за 2019 г. за
най-оригинален и екологично познавателен проект на
тема „Обичам природата
и аз участвам”. Той стартира на 18.01.2019 г., като
отново допустими бенефициенти по него са общини,

кметства, училища, детски градини и Центрове за
подкрепа на личностното
развитие/Обединени детски комплекси. Основните
дейности по проектите
са идентични с тези за
2018 г.
П о какв и п р о ек т и
работите по Българошвейцарската програма
за сътрудничество през
2019 г.?
ПУДООС е определено
за Изпълнителна агенция
по Българо-швейцарската
програма за сътрудничество (БШПС). Проектите са
два. Първият – „Екологосъобразно обезвреждане
на излезли от употреба
пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на
годност“, цели осигуряването на екологосъобразно
обезвреждане на над 4388
тона негодни за употреба

пестициди и други препарати за растителна защита,
които се съхраняват в 215
склада на територията на
цялата страна. Общата
стойност на проекта е над
23 млн. швейцарски франка,
като 85% са швейцарски
принос и 15% национално
съфинансиране. Дейностите по проекта са свързани
с преопаковане на препаратите на място в съдове
и/или опаковки, съгласно
изискванията на Европейската спогодба за международен превоз на опасни
отпадъци по шосе. Те ще се
транспортират до специализираните инсталации и
ще бъдат крайно обезвредени посредством високотемпературно изгаряне.
Складовете ще бъдат почистени до степен, която
не позволява в бъдеще да
бъдат заплаха за околната
среда и населението. Чрез
изпълнението на проекта

С реализацията на дейностите по Националната кампания „Чиста околна среда“ се цели реновиране и/или създаване на
нови паркови пространства, залесяване и засаждане на почистени площи, изграждане и възстановяване на зони за отдих,
ремонтиране на детски и спортни съоръжения и други

се цели намаляване на риска за здравето и подобряване на качеството на живот на повече от 2 250 000
български граждани в над
100 общини. По този начин
ще се увеличат възможностите за инвестиции в
населените места.
Проектът „Проучване и
разработване на пилотни
модели за екологосъобразно събиране и временно
съхраняване на опасни отпадъци от домакинства“
цели намирането на работещи механизми за преодоляване на рисковете за
човешкото здраве и околната среда от опасните
битови отпадъци. Това ще
стане чрез изграждане на
5 пилотни центъра за събиране, временно съхранение и крайно обезвреждане
на опасни отпадъци от домакинствата в общините
Шумен, Левски, Разград,
Созопол и Съединение, както и осигуряване на мобилни събирателни пунктове
за петте пилотни центъра и за съседни на тях 17
по-малки населени места
– Велики Преслав, Смядово, Каспичан, Хитрино,
Лозница, Самуил, Исперих,
Завет, Цар Калоян, Пордим,
Никопол, Белене, Марица,
Калояново, Хисаря, Приморско и Царево. Общата
стойност на проекта е над
8 млн. швейцарски франка,
като 85% са швейцарски
принос и 15% национално
съфинансиране. Двата проекта са стартирали през
2015 г., като дейностите
продължават през 2019 г.
Допълнително се извършва
медийна и информационна
кампания, осъществява се
начално специализирано и
поддържащо обучение на
персонала в петте общински центъра, изгражда се
система за отчитане на
опасни битови отпадъци,
определя се морфологич-

ният състав на битовите
отпадъци в България, разработва се ръководство
за управление на едрогабаритни отпадъци, като
част от потока са битовите такива, изготвя се техническо задание за проект
за създаване на електронна система по Регламент
(ЕО) №1013/2006 относно
превозите на отпадъци.
Към настоящия момент
са изградени пилотните
центрове в Съединение и
Шумен. Доставени са мобилните събирателни пунктове и съответното оборудване и техника за този
в Съединение. Предстои
доставката на оборудването на центъра в Шумен.
Готови са разрешения за
строеж на общините Левски и Разград, а това за
Созопол е в процедура на
издаване.
Как оценявате партньорството Ви с Камарата на строителите в
България (КСБ)?
Ежегодно Камарата
на строителите в България отправя покани към
ПУДООС за участие в провеждащите се събития,
организирани от КСБ и
в. „Строител“, за представяне на информация
относно финансираните
проекти и актуалните
приоритети. Дейността,
която осъществява Предприятието, е основно свързана с реализирането на
екологични проекти, които
да подобрят качеството
на живот на населението канализации, депа за битови отпадъци, изграждане и
реконструкция на детски
и спортни площадки и др.
ПУДООС оценява ролята на
КСБ като ключов фактор в
строителния сектор на национално ниво и се надява
на успешно сътрудничеството и в бъдеще.
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ǷȢȘȊȈȚȈȘȍȋȐșȚȘȈȞȐȧșȍȓȍȒȚȘȖȕȍȕȗȖȌȗȐș
ȊǾǷǸǹȊȍȟȍȍȜȈȒȚ
Емил Христов,
Ренета Николова
От 15.04.2019 г. е разширена електронната система на Централния професионален регистър на

строителя (ЦПРС) към КСБ
и е въведен режим на работа
с квалифициран електронен
подпис (КЕП), който дава
възможност строителите,
желаещи да се впишат в
ЦПРС или да ползват отдел-

ните услуги, които предлага
Регистърът, изцяло да го
осъществят по електронен
път, това съобщиха от Комисията за воденето, поддържането и ползването на
ЦПРС. Нововъведената тех-

нология работи паралелно с
действащата досега. Изборът за работа с един от
двата режима е свободен.
Вече е факт и първата
регистрация чрез разширената електронна система на Регистъра. Първата
фирма, използвала новата
функционална възможност
на ЦПРС и осъществила

ǙǺǮǺǮȆǮǱǰǱǹǴǱǾǺǽǶȆǽȋǮǬǮǼǱǸǱǾǺ
ǳǬǺǭǼǬǭǺǾǶǬǹǬǰǺǶǿǸǱǹǾǴǾǱ
Имахте ли затруднения при използването на новия софтуер?
Когато колегите започнаха с
регистрацията, ми съобщиха, че
имат известни затруднения, тъй
като системата е нова и не всички
функции бяха активни. Веднага успяхме да се свържем с представител
на ЦПРС, който ни въведе в софтуера и ни съдейства с казуса, който
имахме. Може да се каже, че ние
спомогнахме да бъдат отстранени
някои дребни дефекти, защото все
пак както при всяка нова система
при тестването и на практика се
виждат някои детайли, които могат
да създадат проблеми и трябва да
се отстранят, за да започне системата да работи както трябва
електронно. Пак искам да заявя, че
тази възможност е от изключително голяма полза за всички фирми, защото се елиминира субективният
фактор. Виждате, че новите технологии навлизат все повече в нашето
ежедневие. Очаква се скоро и гласуването по време на избори да става
електронно.
Разкажете ни малко повече за
Вашата фирма.

ǛǺǽǺǶǬǾǬǳǬǼǬǳǮǴǾǴǱǹǬ
ǽǴǽǾǱǸǬǾǬǱǰǺǭǼǬ

Името на нашата компания ЛКС
ООД означава – линейно кабелно
строителство. Линейните обекти
са една част от строителството, която не е толкова голяма. Говорим най-вече за изграждането
на площадкови комуникации. Друг
сегмент, в който работим, е изграждането на трасета за оптични кабели. Занимаваме се и с високо строителство. Нашата фирма
извърши и благоустройството на
парковете в Ботевград и Монтана.
Така че може да се каже, че предпочитаме работата, която е на земята. Офисът на ЛКС ООД се намира в Мездра, но работим в цялата
страна.
Ще публикуваме Вашето мнение за новата възможност, която
предоставя ЦПРС, във вестник
„Строител“. Получавате ли вестника, четете ли го и какво е мнението Ви за него?
Получаваме изданието редовно. Виждам го на бюрото си всяка
седмица и го чета. Вестникът е
сериозен и считам, че е полезен за
строителния бранш. Аз намирам интересни неща в него.

Инж. Росен Дудушки, председател на ОП на КСБ – Враца:

Враца. Екипът на вестник
„Строител” се свърза с нейния управител г-н Мирослав
Захариев.

Елена Монова, ПТО (Плановотехнически отдел) в ЛКС ООД:

Мирослав Захариев, управител на ЛКС ООД:

Г-н Захариев, Вие сте управител на първата фирма, която успешно е преминала през регистрацията в разширената електронна
система на ЦПРС. Какво Ви накара
да използвате новата функционалност?
В нашата компания имаме административен отдел, който се
занимава с различни процедури,
включително и тези, свързани с
регистрациите в ЦПРС. Когато в
началото на годината коментирахме необходимостта за вписване на
разширение на обхвата на нашата
фирма, от отдела ми казаха, че вече
има два варианта това да бъде направено – единият, както и до момента - да си подадем документите
в Областното представителство
на Камарата във Враца, а другият,
нововъведен, е вписването да стане
изцяло по електронен път. Аз категорично заявих, че предпочитам да
пробваме с електронния вариант,
защото все пак сме 21 век. Почти
всичко в нашата фирма се прави по
електронен път, с електронен подпис. Моето лично мнение е, че този
начин е по-бърз, скъсява се времето
за обработка на документите.

вписване чрез КЕП на разширяване на обхвата, е ЛКС
ООД със седалище гр. Мездра, член на ОП на КСБ във

Лесно или трудно беше да използвате новата система
на ЦПРС?
Определено електронният вариант има редица предимства. Например не се налага да ходим до Областното
представителство на Камарата на строителите във Враца. Преди трябваше всички документи да се представят на
хартиен носител, а сега мога да ги сканирам и изпратя по
електронен път от офиса на фирмата. Самият процес на
регистрация беше малко по-труден, защото все пак говорим
за нещо ново. Системата не беше напълно готова. Имаше
нужда някои модули да бъдат редактирани, за да заработи
софтуерът по-добре. Тук искам да благодаря на екипа на
ЦПРС, който веднага се отзова и ни помогна да завършим
процеса по регистриране.
Разкажете ни малко по-подробно какви са стъпките?
Как стана самата процедура?
Единственото, което една фирма трябва да има, е регистриран електронен подпис. Всичко като документи, които до
този момент сме представяли на хартиен носител в местното ОП, е същото. Допълнително ни улесни фактът, както
казах, че имахме постоянна връзка с Регистъра. Повечето
разговори бяха свързани с необходимостта от пояснения по
новия софтуер.
Как оценявате работата с разширената електронна
система?
Добра е посоката за развитие на системата, защото
всички услуги вече стават електронни. Нас не ни затрудняваше и другият вариант, но този е по-добър.

Белла Сиракова, експерт звено „Регистър“ в ОП на КСБ – Враца:

ǔǰǱȋǾǬǴǹǬǖǝǍǴǹǬǜǱǯǴǽǾȆǼǬǱǬǶǾǿǬǷǹǬ ǞǱȁǹǺǷǺǯǴȋǾǬȅǱǱǽǬǸǺǺǾǻǺǷǳǬ
ство, така че Камарата не може да ǹǬǶǺǸǻǬǹǴǴǾǱǮǽǾǼǺǴǾǱǷǹǴȋǽǱǶǾǺǼ
Инж. Дудушки, какво е Вашето мнение относно разширената
електронна система на ЦПРС, след
като беше въведен новият режим
на работа с квалифициран електронен подпис (КЕП)?
Убеден съм, че режимът на работа с КЕП ще улесни фирмите, които имат техническа възможност и
персонал. Разширената електронна
система на ЦПРС е от полза не само
за големите и средни компании, но и
за по-малките, които използват нови
технологии. Със сигурност по този
начин нещата ще стават по-бързо,
а обработката на данните ще се извършва полесно.
Очаквате ли да има засилен интерес към
нововъведението, или по-скоро ще има фирми,
които предпочитат традиционния начин?
Смятам, че ще има интерес. В ОП на КСБ
– Враца, предстои Областен съвет в началото
на май, на който ще коментираме по-подробно
новостите в Регистъра и електронното регистриране. Моето намерение е да стимулираме
фирмите да опитат този вариант. Ще се радвам поне половината компании да го направят.
Със сигурност системата се нуждае от повече
време да бъде изпитана и самите компании да
видят ползата от нея.
Хубаво е, че остава и възможността да се
подават документи на място в Областните
представителства на Камарата, но аз лично
вече ще използвам само електронния вариант.
Хората трябва да започнат да свикват с електронните услуги, защото скоро ще разполагаме
с такива за всяко едно нещо. Както знаете, в
България се разработва електронно правител-

е пасивна, а трябва да търси развиГ-жо Сиракова, разкажете ни как
тие в това направление. Идеята и протече първата процедура за регисна КСБ, и на Регистъра е актуална. трация в ЦПРС с електронен подпис?
Като експерт в отдел „Регистър“
Доволен ли сте, че ОП на КСБ аз бях запозната с нововъведението.
– Враца, е първото място, където Още същия ден, в който получихме инфирма използва функцията?
формация, че системата стартира,
Да, определено за мен е радостно, влязох в частта на Регистъра и видях,
че сме първи в електронното вписва- че има заявление за валидиране на елекне в Регистъра. Не сме се старали тронен подпис. Определено се изненаза това, но така се получиха нещата. дах. Реших, че може би от компанията
са наблюдателни, забелязали са, че се е
Кажете ни какви са задачите в появил нов бутон в системата, и са редневния ред на Областното пред- шили да пробват. Веднага се свързах с
ставителство на КСБ във Враца?
фирмата и обясних какви са стъпките,
Както споменах, предстои ни Областен съ- които трябва да изпълнят. Оставаше
вет на който ще коментираме електронната те да преценят дали ще се регистрирегистрация. На него ще разискваме и бъдещи рат по новия начин, или ще подадат
обекти на територията на града. Планирали документите на хартия. Обърнах им
сме да проведем и срещи с местните власти в специално внимание, че са първата
региона.
компания, която се възползва от ноТази година ще е доста интересна от гледна вата функция. Смело мога да заявя, че
точка на предстоящите избори в България. В та- бързо синхронизирахме действията си.
кива периоди обикновено ни търсят политиците
и без да взимаме страна, водим диалози с различКакви бяха предизвикателствата
ните кандидати, за да чуем каква е визията им за пред въвеждането в експлоатация
развитието на инфраструктурата в областта. на новата система? Имаше ли нещо,
което трябваше да бъде подобрено в
Получавате ли редовно нашето издание и процеса на работа?
какво е мнението Ви за него?
Да, с промяната на системата
Всички фирми, които са членове на ОП на трябваше да се уеднаквят екраните,
КСБ – Враца, получават вестник „Строител“. Не които виждат фирмите и ние като адсъм чул обструкция или че нещо не им харесва, министратори. По време на работата
а колегите при нас са доста критични и никога по първата регистрация установихме,
не спестяват негативизма си към нещо. Засе- че има опция, която аз виждам, но от
га мога да потвърдя, че няма недоволни. Така че другата страна тя не беше активпродължавайте в същия дух да си вършите ра- на. С помощта на специалистите, на
ботата.
колегите от София нещата веднага

бяха коригирани, бутоните се появиха
и станаха активни и при регистриращата се компания. Голям плюс е, че те
бързо се ориентираха къде какво да
прикачат. За около 10 минути всичко
беше координирано и системата функционираше идеално.
Вие от колко време работите
като експерт в Регистъра и как оценявате промяната?
От 10 години. Очаквахме тези
нововъведения да се случват. Наблюдавайки света около нас, виждаме, че
технологиите предполагат този начин
на работа. Няма как един Регистър,
който претендира да е модерен и актуален, да не предлага този вид услуга.
Същевременно си давам сметка, че за
10 години е свършено страшно много.
Фирмите също се научиха как да подават документите си при нас. Смятам,
че използването на системата чрез
електронен подпис ще е само от полза
на компаниите в строителния сектор.
Има ли интерес към новата услуга?
Трудно ми е да кажа дали има такъв,
защото тя е още съвсем в началото.
С помощта на колегите от Областните представителства и този режим
на работа ще бъде въведен успешно.
Фирмите и занапред могат да разчитат на нашето съдействие. Благодаря
на в. „Строител“, че дава възможност
да се популяризират впечатления от
старта на системата.

НКСВ
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ǹȘȍȌȖșȕȖȊȕȐȚȍȕȈșȖȒȐȕȈǵǲǹǪȏȈȋȍ
țȒȘȍȗȊȈȕȍȕȈȘȍȋȐȖȕȈȓȕȐȚȍȒȓțȉȖȊȍȐșȍȒȞȐȐ
В момента членовете на организацията са 1176 души
Мартин Славчев
На 23 април в сградата
на Камарата на строителите в България (КСБ) се
проведе редовно Общо събрание на Националния клуб
на строителите ветерани
(НСКВ). В препълнената
зала заседанието беше открито от председателя на
НКСВ инж. Тодор Топалски.
Специални гости на събитието бяха председателят
на Управителния съвет (УС)
на КСБ инж. Илиян Терзиев,
изп. директор на Камарата инж. Мирослав Мазнев
и Ренета Николова, проку-

Снимки в. „Строител“

изтъкна, че независимо от
развитието на строителството благодарение на
новите технологии ветераните са изградили повече
обекти от тези, които се
реализират в наши дни. „Ние
сме продължители на вековната традиция да се строи
и искаме да я предадем на
поколенията. В Камарата
намираме своето място,
където да се събираме и
да обсъждаме нашата дейност. Благодарение на членовете на НКСВ можем да
направим така, че мъдростта и опитът на ветераните да бъдат от полза на

рист и главен редактор на
в. „Строител“.
„Уважаеми ветерани,
благодаря Ви за това, което правите за Камарата.
Разчитаме много на Вашия
опит и знания. Признателен
съм на всички мои учители
от ГУСВ, които в момента
са членове на НКСВ. С ръководството на Камарата
сме си поставили няколко
основни задачи. Знаете, че
преди години имаше единни трудови норми в строителството, по които се
определяха и цените. Ще се
опитаме отново да въведем подобна документация,

съвременните строители“,
заяви инж. Мазнев.
„Използвам случая да Ви
поздравя от името на Съвета на директорите и екипа
на в. „Строител“. Искрено
се възхищавам на ентусиазма, с който изпълнявате
своята дейност, както и
на всички инициативи на
НКСВ. Изключително се
гордеем и Ви благодарим за
това, че вестникът вече е
представен много силно в
организацията с новия член
на клуба – отговорния редактор Мартин Славчев. С
настъпващите великденски
празници искам да Ви поже-

която да дава адекватни
стойности на нашия труд.
Стремим се да внесем и съответните поправки в нормативната база, свързана
със сектора. Определили
сме си за задача да посетим
всички Областни представителства (ОП) на КСБ и да
се запознаем с трудностите, с които се сблъскват
местните фирми. На тези
срещи са поканени и членовете на НКСВ“, каза председателят на УС на КСБ инж.
Илиян Терзиев.
Изп. директор на Камарата инж. Мирослав Мазнев

лая да сте живи и здрави,
Вие и Вашите семейства.
Нека НКСВ и в. „Строител“
да продължават да работят
съвместно все така успешно“, каза прокуристът и главен редактор на в. „Строител“ Ренета Николова.
Първа точка в дневния
ред на събранието беше
приемане на отчет за дейността на УС на НКСВ за
2018 г. Докладва инж. Тодор
Топалски. Беше отбелязано,
че точно преди година тържествено бе отпразнуван
5-годишният юбилей от учредяването на клуба. През

отчетната година по предложения на регионалните
клубове (РК) на строителите ветерани УС е присъдил
званието „Заслужил деятел“
на членовете на НКСВ:
9 инж. Димитър Филипов – председател на РК
Благоевград и учредител;
9 инж. Павел Михайлов
– учредител на РК Благоевград;
9 инж. Никола Бакърджиев – учредител и първи
председател на РК Велико
Търново;
9 инж. Стефан Соколов
- учредител на РК Велико
Търново;
9 инж. Кольо Парушев –
учредител и първи председател на РК Димитровград.
На всички са били връчени тържествено грамоти и плакети. В отчета бе
изтъкнато, че с всяка изминала година след учредяването на НКСВ съвместната
работа с ръководството на
КСБ и с ОП на КСБ се подобрява и че клубът няма как
да съществува без подкрепата от страна на Камарата. Председателят инж.
Топалски и първият зам.председател инж. Виктор
Шарков редовно са били
канени да присъстват на
заседанията на УС на КСБ,
да вземат участие в годишните отчетни събрания и
във всички провеждани инициативи на КСБ – кръгли
маси, дискусии, събрания
на секции на КСБ и др. Инж.
Шарков е присъствал и на
ежемесечните заседания
на ОП на КСБ – София.
В изпълнение на приетото решение на УС за
удостояване със званието

„Почетен гражданин“ през
2018 г. титлата са получили
инж. Тодор Топалски (Враца)
и инж. Димитър Панов (Перник). Вече са изготвени и
съгласувани предложения
следващи носители на званието да бъдат инж. Делчо
Гюров, учредител на НКСВ
и почетен председател на
секция „Гражданско строителство“, и на инж. Петър
Петров, председател на РК
Габрово.
През отчетния период
НКСВ е разширило взаимодействието си с Университета по архитектура,
строителство и геодезия
(УАСГ). Двадесет и двама
представители на клуба са
били поканени да участват
в държавните комисии по
защита на дипломните работи в Строителния факултет през 2018 г. и 2019 г.
Бил е изработен и въпросник за членовете на НКСВ
относно темите и съдържанието на разработките
на студентите. Отговорите и препоръките са били
обобщени и предадени на
ръководството на УАСГ.
Беше отбелязано и доброто сътрудничество между
НКСВ и в. „Строител“. Ежемесечно от името на УС във
вестника са били публикувани поздравителни адреси за
членовете на НКСВ, навършили кръгли годишнини. На
страниците на изданието
всяка седмица е намирала място и информация за

проведени срещи за обмяна
на опит, различни инициативи, интервюта и други
материали за клубовете и
секциите. Членове на НКСВ
са участвали във всички мероприятия, организирани от
КСБ и в. „Строител“. „С ръководството на вестника, в
лицето на инж. Пламен Пергелов и г-жа Ренета Николова, както и с колектива на
изданието имаме ежедневни
контакти и се радваме на
тяхното внимание и уважение. Тази форма на популяризиране и разпространение
на информация, свързана с
НКСВ, трябва все повече да
се утвърждава и да се използва“, се посочва в изнесения доклад.
Приет бе и отчет на
Контролния съвет (КС) на
НКСВ. „Дейността на Контролния съвет през 2018 г.
се състоеше главно в наблюдение по прилагане на
решенията на Общото годишно отчетно събрание,
анализи за текущата работа на Управителния съвет,
проверки по изразходване
средствата на клуба и изпълнение на задълженията
към държавните структури“, заяви председателят
на КС инж. Йордан Божков.
Също така бяха приети и
отчети за изпълнение на
бюджета, както и решение
за освобождаване от отговорност на членовете и
председателите на УС и КС
на НКСВ за 2018 г. Приет

бе и бюджетът за 2019 г.
Беше изнесена и справка за
проведените чествания на
Деня на строителя.
Информация за организационното състояние на
клубовете и секциите към
НКСВ беше представена от
първия зам.-председател
инж. Виктор Шарков. Към 31
декември 2018 г. съществуват общо 32 клуба, в т.ч. 5
секции в София. Регионалните структури в Момчиловци и Горна Оряховица са
прекратили своята дейност
и желаещите ветерани са
се прехвърлили съответно
в Смолян и Велико Търново.
В момента членовете на
НКСВ са 1176 души.
Сред основните насоки
на НКСВ за 2019 г. са укрепване на регионалните
клубове и секции; привличане на нови членове, в това
число работещи строители; избор на ръководства
на клубовете в Стара Загора и Силистра, както и на
секция „Хидротехническо
строителство”; учредяване
на клубове; ежегодни поздравителни адреси за рождените дни на всички членове
на НКСВ и председателите
на ОП на КСБ; да поддържа
постоянни контакти с ръководството на вестник
„Строител” за отразяване дейността на НКСВ и
РКСВ; да организира участието на членове на НКСВ
в държавните комисии по
защита на дипломните
работи на студентите в
УАСГ; разширяване на контактите и взаимодействието със сродните браншови организации, в т.ч.
Съюза на архитектите в
България (САБ), Камарата
на архитектите в България
(КСБ), Научно-техническия
съюз по строителство в
България (НТССБ), висшите строителни учебни заведения и професионалните
гимназии по архитектура,
строителство и геодезия.
В края на Общото събрание беше представена
информация и за подписания
меморандум за съвместна
дейност между НКСВ, КСБ,
САБ, КАБ, КИИП, НТССБ. Текстът на меморандума е публикуван в бр. 16 на в. „Строител“.
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ȡȍȘȈȉȖȚȐȏȈȕȈȔȈȓȧȊȈȕȍȕȈȗȘȖȐȏȠȍșȚȊȐȧȚȈ
Необходими са комплексни решения, стана ясно на годишната конференция на ББАПБ
Снимки авторът

Д-р ик.н. Николай Иванов,
председател на УС на ББАПБ и член на УС на КСБ:

ǻȟȈșȚȕȐȞȐȚȍȊȢȊȜȖȘțȔȈȡȍȐȏȓȧȏȈȚ
șȢșȏȈȒȓȦȟȐȚȍȓȕȈȌȍȒȓȈȘȈȞȐȧșȗȘȍȗȖȘȢȒȐ

Емил Христов
„ П ъ т н ат а б е з опас ност е приоритет за държавата. Спасяването на
живота на хората трябва
да е обща кауза на всички институции в страната.“ Това заяви Малина
Крумова, председател на
Държавна агенция „Безопасност на движението
по пътищата“ (ДАБДП), по
време на Петата годишна
конференция „Безопасна
пътна инфраструктура“,
която се проведе в Хисаря. Традиционно форумът
е двудневен и се организира от Българска браншова
асоциация „Пътна безопасност“ (ББАПБ), а вестник
„Строител“ е медиен партньор. Домакин на събитието беше д-р ик.н. Николай
Иванов, председател на
Управителния съвет (УС)
на ББАПБ и член на УС на
Камарата на строителите в България (КСБ). Сред
официалните гости бяха
инж. Алекси Кесяков, главен експерт по пътна безопасност, Министерство
на вътрешните работи,
комисар Росен Рапчев, началник-отдел „Пътна по-

лиция“ към Главна дирекция
„Национална полиция“, изп.
директор на КСБ инж. Мирослав Мазнев, инж. Стефан Чайков, председател
на УС на Българска браншова камара „Пътища“,
инж. Иван Табаков, директор на дирекция „Пътна
безопасност и планиране
на дейностите по РПМ“
към Агенция „Пътна инфраструктура“, инж. Иван Досев, директор на дирекция
„Поддържане на пътната
инфраструктура“ към АПИ,
инж. Живко Недев, изп. директор на „Хидрострой“
АД и зам.-председател на
секция „Транспортна инфраструктура“ към КСБ,
и други експерти и представители на институции. От страна на ББАПБ
участваха Георги Тодоров, член на УС на ББАПБ,
инж. Галин Йонев, член на
УС на ББАПБ, инж. Росица
Спасова, член на ББАПБ в
секция „Одитори по пътна
безопасност“, инж. Петко
Табаков, почетен член на
ББАПБ, инж. Ивайло Табаков, член на КС на ББАПБ,
и др.
„ Дъ рж ав н а а г е н ци я
„Безопасност на движе-

ǝȆǾǼǿǰǹǴȃǱǽǾǮǺǾǺǸǱǲǰǿǍǍǌǛǍǴ
ǮÅǝǾǼǺǴǾǱǷ´ǱǻǺǮǱȃǱǺǾǿǽǻǱȄǹǺ

Специална грамота от името на Съвета на директорите на в. „Строител“ с благодарност за подкрепата и успешно проведените съвместни инициативи
бе връчена на д-р ик.н. Николай Иванов, председател
на УС на ББАПБ и член на УС на КСБ.
„Изключително благодарен съм за това признание.
Искам още веднъж да използвам възможността да
честитя 10-годишния юбилей на изданието. Вестник
„Строител“ е медията на цялата строителна гилдия.
Винаги на място, те никога не пропускат важните
събития, касаещи строителите. Вие сте отличен
партньор на ББАПБ. Както е известно, Българска
браншова асоциация „Пътна безопасност” и вестник
„Строител” подписаха меморандум за сътрудничество и аз мисля, че то е повече от успешно“, каза Николай Иванов.

нието по пътищата“ беше
създадена с постановление
на Министерския съвет
от 30 януари 2019 г. Това
е една от мерките на правителството в посока намаляване на пътнотранспортния травматизъм и
ограничаване на броя на
жертвите и смъртните
случаи при ПТП в страната“, информира Крумова.
По думите й специализираното звено ще събира
обективни данни и ще прави постоянен мониторинг
на постигнатите резултати и ефективността
на предприетите мерки от
ДАБДП в сферата. „Наред
с това ще си сътрудничим
с висши училища и научни
организации за осъществяване на научноизследователска дейност. Ще
провеждаме информационни и образователни кампании, както и консултации с
гражданското общество,
бизнеса, академичните и
научни среди“, подчерта
още председателят на
ДАБДП.
Според Малина Крумова

най-важната задача пред
новата агенция е да спомогне за намаляването на
произшествията.
„ Б е з опас н о с т т а н а
движението по пътищата е комплексен проблем и
като такъв се нуждае от
комплексни решения. Важна е не само инфраструктурата, но и внимателно
да се следи техническото
състояние на моторните
превозни средства и подготвеността на водачите“, каза тя. Според нея
трябва да бъде завишен
контролът върху всички
тези компоненти и да се
работи цялостно и системно за отстраняването
на проблемите.
„Преди да се пристъпи към промени в законодателството, екипът на
агенцията ще извърши
задълбочен анализ с оглед
хоризонталния характер
на политиката за повишаване на безопасността на
движението по пътищата
и обществената й значимост“, допълни председа-

Петата конференция
мина при огромен интерес.
Темата „Пътна безопасност” е актуална за цялото общество и ще остане
такава до окончателното
и трайно спадане на броя
на жертвите и ранените
от ПТП до нула. Презентациите наистина бяха любопитни и полезни. Имаше
много разгорещени дебати. Значението на форума
е огромно за подобряването на безопасността на
движението. Ще направим заключителна
декларация с всички препоръки, които се
чуха от участниците по време на двата
дни.
Една от основните точки, които се
засегнаха, е, че финансирането не е достатъчно за дейности по текущ ремонт
и поддържане на републиканската пътна
мрежа. Общините изпитват сериозен

телят на ДАБДП. Тя подчерта, че държавата има
политическа воля за решаването на проблема с безопасността по пътищата
в България. „Недопустимо
е да позволяваме на година
да загиват над 600 души и
повече от 7000 да са ранени“, посочи Крумова.
Пред гостите на конференцията тя представи
и мерките за ограничаване на пътнотранспортния
травматизъм до 2020 г.,
съгласно Решение №16 на
Министерския съвет от
17 януари 2019 г. „То поставя акцент върху някои
важни мерки, включени в
Националната стратегия
за подобряване на безопасността на движението по
пътищата до 2020 г., приета през 2011 г. Анализът
показва, че мерките не са
постигнали необходимия
ефект и няма сериозен
напредък. Решение №16 на
МС е опит до края на тази
стратегия да се предприемат изпълними мерки, които са в посока подобряване
на пътнотранспортната
обстановка и намаляване
на инцидентите“, информира Малина Крумова и
допълни, че целта трябва
да е нулева смъртност.
Според председателя на
ДАБДП постигането на
тази цел зависи от институциите и обществото.

„2019 г. се обявява за
година на активна работа по опазване живота и
здравето на участниците в
пътното движение“,
информира още Крумова. В заключение тя
сподели и вижданията си
за това как може да се
подобри качеството на
проектирането и строи-

недостиг на пари в това
направление.
Чуха се идеи за създаване на нова наредба за
ограничителни системи,
която да важи както за
републикански, така и за
общински пътища.
Силно се надявам, че
новата Държавна агенция
„Безопасност на движението по пътищата“ ще
успее да впрегне целия си
наличен ресурс и ще подпомогне процеса на подобряване на пътната безопасност. Вярвам,
че това ще се случи, щом г-жа Малина Крумова отговаря за структурата.
Всички очакваме ТОЛ системата да
заработи, но ще трябва време, за да започне да генерира приходи – прогнозите са
за близо 1 млрд. лв. годишно. Това са пари,
които ще отиват целево за поддържане на
пътищата в България.

телството на пътищата,
както и на контрола. Те
трябва да са съобразени
с трафика, нуждите на
хората и с безопасността „Отговорността е на
всеки един от нас. Нека да
имаме транспортна система, която е на високо
ниво и гарантира сигурност на гражданите на
страната“, каза Крумова.
„Анализът на „Пътна
полиция“ показва, че през
2018 г. тежките пътнотранспортни произшествия (ТПТП) са 204 по-малко
в сравнение с 2017 г., когато са регистрирани 6888
ТПТП. По-малък е и броят
на загиналите“, съобщи
комисар Росен Рапчев. По
думите му през 2018 г. на
пътя живота си са загубили 611 души, или 71 помалко от 2017 г. Статистиката показва и по-нисък
брой ранени – през миналата година те са 8466, или
с 214 по-малко от 2017 г.
Намаление на ТПТП се отчита по всички класове пътища, като най-сериозно е
по първокласните – от 175
за 2017 г. на 131 за 2018 г.
Конференцията продължи с представяне на
Законопроект за изменение и допълнение на Закона
за пътищата, който цели
разширяване на обхвата
на одитите за пътната
безопасност върху всички
републикански и общински
пътища. Той беше представен от инж. Петко Табаков,
почетен член на ББАПБ.

„Одитите на пътната безопасност са важен инструмент за откриване на потенциално опасните места
по пътищата и за тяхното
отстраняване още в процесите на проектиране и на

пускане в експлоатация“,
с по дели и н ж . Таб а ков. Той каза, че в сега
действащия член 366 на
нормативния акт одитите са задължителни само
за пътищата, които са
част от Трансевропейската мрежа, като тяхната дължина е около
1900 км. „Произшествия
обаче стават по цялата
инфраструктурна мрежа.
Дължината на републиканската е 19 902 км, а на общинската - 21 485 км, или
общо 41 387 км. Т.е. регламентираният обхват на
одитите за пътна безопасност е само върху 4,6%
от пътищата. Този факт
прави твърде малка ефективността на одитите
върху безопасността на
движението в страната
като цяло“, коментира почетният член на ББАПБ и
даде за пример Франция,
където одити за пътна
безопасност са задължителни за цялата мрежа с
дължина 20 000 км.
Сред другите теми
на семинара бяха подобряване на контрола и
координацията между институциите за по-висока
безопасност на пътищата, както и представяне
на генералните планове за
организация на движението в населените места.
Във втория ден на форума беше представен
проектът RADAR. Той има
за цел да оцени риска по пътищата в Дунавския регион, да определи икономически ефективни решения за
намаляване на риска чрез
подобряване на пътната
инфраструктура, а също
така да засили международното сътрудничество
между заинтересованите
страни.
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Завърши рехабилитацията и реконструкцията на
14 км от път II-29 Добрич –
Кардам. Основният ремонт
на второкласното трасе се
реализира по проект лот 5
на Оперативна програма
„Региони в растеж 2014 –
2020“ („ОПРР 2014 – 2020“).
Общата му стойност е
14 454 665,97 лв., като финансирането от Европейския съюз е 12 286 466,08 лв.
(85%), а националното съфинансиране – 2 168 199,89 лв.
(15%). Успешното приключване на дейностите бе отбелязано с водосвет, на който
присъстваха директорът
на дирекция „Изпълнение на
проекти по ОПРР 2014 – 2020
и по програмите за териториално сътрудничество на
ЕС“ в Агенция „Пътна инфра-

структура“ (АПИ) Николина
Чапанова, зам.-областните управители на Добрич
Живко Желязков и Красимир
Николов, кметът на Добрич
Йордан Йорданов и неговият
заместник Иван Иванов и др.
По ОП „Региони в растеж 2014 – 2020“ са рехабилитирани общо около 30 км
от второкласния път. През
август м.г. приключи ремонтът на 15,5 км от II-29
в участъка Варна – Добрич,

включен в лот 4 на оперативната програма, на стойност 8,5 млн. лв. Николина
Чапанова отбеляза, че общата инвестиция по двата
обекта възлиза на 23 млн. лв.
Обновеното трасе по
лот 5 преминава през Източната дъга на обходния
път на Добрич. Началото на
рехабилитираната отсечка
е на около 300 м след разклона за с. Стефаново, а краят
е до кръговото кръстовище

на околовръстното на Добрич и пътя за с. Паскалево.
Участъкът е с нова асфалтова настилка, хоризонтална маркировка, мантинели
и вертикална сигнализация
и е с подменени бордюри.
Ремонтирани са 6 големи
съоръжения – мост при 49-и
километър и 5 съоръжения в
обхвата на п.в. „Сердика“ при
пресичането с третокласния III-9701 за с. Победа.
Изпълнител на проекта

ǯȈȊȢȘȠȐȘȍȒȖȕșȚȘțȒȞȐȧȚȈȕȈ,,Ǹțșȍ±ǹȐȓȐșȚȘȈ
Завърши реконструкцията на път II-21 Русе – Силистра при входа на Русе и
движението по бул. „Тутракан“, който съвпада с трасето, е възстановено. Това
съобщиха от пресцентъра
на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Дейност-

ите са обхванали участъка
от кръговото кръстовище
с бул. „България“ и продължават към изхода на Русе в
посока Силистра. Съществуващият двулентов път в
чертите на Русе е разширен
до четирилентов и е продължение на отсечката между

Русе и Мартен. С изграждането на второ платно е
подобрена пропускателната
способност на пътя в района
на Дунав мост. Инвестицията е за близо 1 млн. лв., а
средствата са осигурени от
бюджета на АПИ.
Проектът е изпълнен на

лот 5 е „Инжстройинженеринг“ ЕООД. Стойността на
договора е 13 813 919,64 лв.
Строителният надзор е
осъществен от „Трафик Холдинг“ ЕООД, като техният
контракт е за 382 200 лв.
Авторският надзор е на
„Трансконсулт-22“ ООД,
който е реализиран срещу
5 621,94 лв.
От АПИ съобщиха, че
последният основен ремонт
на участъка е извършен
преди повече от 10 години.
С успешното приключване
на проекта е осигурен бърз
транспортен достъп на

жителите от с. Стожер, с.
Стефан Караджа, гр. Генерал
Тошево, с. Кардам и с. Йовково до жп гарата и летището
във Варна, Добрич и до границата с Румъния. Повишена е
безопасността на движение.
„По-добрата инфраструктура е предпоставка за увеличаване на инвестициите в
региона и откриването на
нови работни места, разширяват се възможностите за
предоставяне на качествени
и конкурентни здравни, социални и образователни услуги
на гражданите“, посочват
още от АПИ.

два етапа. Първият е завършен през 2016 г. от Национална компания „Железопътна инфраструктура“, като е
реконструиран жп надлезът
и е изграден втори отвор на
съоръжението, през който да
преминава новото платно на
булеварда. През май 2018 г.
Агенци я „Пътна инфраструктура“ е стартирала

втората фаза от проекта,
включващ реконструкцията
на участъка.
Изпълнител на строително-монтажните дейности е „Пътинженеринг“ АД.
Стойността на договора им
е 1 060 651,07 лв. Строителният надзор е осъществен
от „Пътконсулт 2000“ ЕООД
за 25 200 лв.

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
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ǵȖȊȈȚȈȖȚșȍȟȒȈȖȚȉțȓÄǼȐȓȐȗǲțȚȍȊ´
ȡȍȍȋȖȚȖȊȈȌȖșȘȍȌȈȚȈȕȈȦȕȐ
Кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова провери строителните дейности
Страницата
подготви
Росица Георгиева
До средата на юни ще
приключи изграждането
на новия участък от бул.
„Филип Кутев” в район
„Лозенец“. Строителните дейности на отсечката, която е с дължина
около половин километър,
се изпълняват по график.
В момента се работи по
четирилентовото трасе
- по две ленти за движение в посока, нови тротоари и LED осветление.
Това стана ясно по време
на проверка на кмета на
Столичната община (СО)
Йорданка Фандъкова, която беше придружена от
зам.-кмета на София Дончо
Барбалов и кметовете на
районите „Лозенец” и „Триадица” – Любомир Дреков и
Николай Терзиев.

Снимка Румен Добрев

Работата по обекта
е започнала на 21 март
2019 г. и до сега са изпълнени нов водопровод с
дължина 440 м, положени

ǯȈȊȢȘȠȊȈȚȉțȓÄǨȘșȍȕȈȓșȒȐ´
ȌȖȒȘȈȧȕȈȔȈȑ
Снимка авторът

Обособява се самостоятелно трасе за движение на тролеите
по бул. „Арсеналски”

Всички строителни дейности по бул. „Арсеналски“,
от бул. „Черни връх” до басейн „Спартак” трябва да приключат до края на май. Това съобщи зам.-кметът по
направления „Транспорт и транспортни комуникации”,
„Финанси и стопанска дейност” и вр.и.д. „Столично общинско здравеопазване” Дончо Барбалов. Той заедно с
изп. директор на „Столичен електротранспорт” Евгений
Ганчев направи проверка на изпълнението на строителните работи.
Отсечката от бул. „Арсеналски”, която беше проверена, е част от трасето на новия тролей 7, който
ще се движи от кв. „Манастирски ливади” до жк „Люлин”
през кв. „Лозенец”. Изпълнител на асфалтирането на
локалното платно е „Щрабак” ЕАД. След приключване
на дейностите по пътното трасе общинската фирма
„Столичен електротранспорт” ще изгради контактната мрежа.

са тръбни мрежи и канализация 517 м. По думите на Фандъкова е имало
проблем с отводняването
на бул. „Черни връх“, пора-

ди което „Софийска вода“
първо е изпълнила водопровода и канализацията и
след това са стартирали
и строителни дейности за

разширението на бул. „Филип Кутев”. „Този участък
е изключително важен, защото е част от бъдещия
вътрешен ринг на София
заедно с пробива на бул.
„Тодор Каблешков“. Работим поетапно, но много сериозно по цялостното протежение на ринга, който е
стратегически проект за
СО за следващите години.
Целта е да облекчим трафика в центъра на града и
по този начин да намалим
и вредните емисии”, каза
кметът. Фандъкова припомни, че се предвижда да
бъде изградена нова трамвайна линия по цялото протежение на булевардите
„Тодор Каблешков“ и „Филип
Кутев“ до бул. „Симеоновско шосе“. Строителството й ще стартира тогава,
когато всички отсечки на
„Тодор Каблешков“ и „Филип
Кутев“ бъдат завършени.

„В момента се провежда
процедура за избор на изпълнител за разширението
на участъка на бул. „Тодор
Каблешков“ от бул. „България“ до ул. „Костенски
водопад“. Там по проект е
предвидено в средата да
има обособено трамвайно трасе“, информира още
Йорданка Фандъкова.
Зам.-кметът Дончо
Барбалов допълни, че размерът на инвестицията за
отсечката от половин километър от „Филип Кутев“
е 3,5 млн. лв. Изпълнител
на обекта е ГБС – Инфраструктурно строителство“ АД. „Предстои ни
много работа, но нещата
вървят в срок“, каза още
той.
За изграждането на
следващия етап на бул.
„Филип Кутев“ до ул. „Могилата“ се извършват отчуждителни процедури.

ǹȢȏȌȈȊȈșȍǶǲǰÄǺȖȗȓȖȞȍȕȚȘȈȓȈȚȈ´
Столичният общински
съвет (СОС) взе решение
са бъде обособен Общински културен институт
(ОКИ) „Топлоцентралата”.
Предстои да бъде избран
управителен съвет и ръководители на новата
структура. През 2017 г.
беше проведен архитектурен конкурс за реконструкция и преустройство на
съществуващата сграда
на топлоцентралата на
НДК, както и превръщането й в център за изкуства. За строителството
и оборудването на пространството за култура
са отделени 5,5 млн. лв.
от бюджета на Столичната община. Предстои възлагане на предвидените
дейности.
Новият ОКИ ще има

Предстои превръщането на топлоцентралата на НДК в модерен център за изкуства

многофункционална и камерна зала за представления и други артистични
събития, такава за визуални изкуства, многофункционални пространства за
срещи, споделена работа,
творчество и прекарване на свободното време,
място за настаняване и

престой, административно-офисни пространства,
обслужващи помещения,
сцена на открито и др.
Малина Едрева, председател на Постоянната
комисия по образование,
култура, наука и културно
многообразие в СОС, обясни, че ОКИ „Топлоцент-

ралата” ще си осигурява
финансиране по два начина – публични средства
и собствена дейност.
„Предстои ни да подготвим задание и да обявим
международен конкурс за
избор на изпълнител на мениджмънта на културната
институция”, каза още тя.

ǝǚȅǱǻǼǺǮǱǰǱǶǺǹǶǿǼǽÅǓǱǷǱǹǴǼǱȄǱǹǴȋǳǬǝǺȀǴȋµ
Столичната община ще проведе
конкурс „Зелени решения за София” в
периода 15 юни – 15 юли 2019 г. Учредяването му беше гласувано от
Столичния общинския съвет, а наградният фонд ще е 10 300 лв. Надпреварата ще е в четири категории
– за най-добре изглеждаща тераса
на жилищна сграда, за предблоково пространство, за двор на офис
сграда и за вертикално или покривно

озеленяване на бизнес здание.
Победителите в отделните категории ще получат различни суми.
Най-хубавите градинки пред блокове и офиси ще вземат по 1500 лв., а
класираните на второ и трето място – съответно по 800 и 400 лв. За
най-добре озеленен покрив на офис
сграда премията за първо място е
2000 лв., за второ - 1000 лв., и за
трето – 500 лв. Победителят в кон-

курса за най-хубав балкон ще получи
800 лв., а неговите подгласници 400 и 200 лв.
Столичната община продължава
и програмата „Зелена София“, която
предоставя безвъзмездно материали - цветя, инструменти, пръст,
боя, дървесна и храстова растителност и др., за гражданите, които
искат да облагородят междублоковите си пространства.

ǶȉȧȊȐȝȈȚȢȘȋȏȈȍȕȍȘȋȐȑȕȈȚȈȍȜȍȒȚȐȊȕȖșȚ
ȊǹǶǻÄǰȕȌȐȘȈǫȈȕȌȐ´

ǝǾǬǼǾǴǼǬǺǭȅǱǽǾǮǱǹǬǾǬǻǺǼȆȃǶǬǳǬǴǳǯǼǬǲǰǬǹǱ
ǹǬǿȃǬǽǾȆǶǺǾǏǷǬǮǱǹǶǺǷǱǶǾǺǼǃǮǶǮÅǝǿȁǺǰǺǷµ

Столичната община обяви обществена поръчка за
подобряване на енергийната ефективност в 79 СОУ „Индира Ганди“ в „Люлин”. Продължителността на дейностите е 120 дни. Индикативната стойност на проекта
е 1 180 000 лв. без ДДС. Техническото предложение и
предложената цена от кандидатите ще имат тежест
по 50 т. при формиране на крайната оценка. Оферти
могат да бъдат подавани до 3 май.

Столичната община
обяви обществена поръчка
за избор на изпълнител/и
за извършване на СМР на
строеж на Главен колектор I в участъка от ул. „Падина“ по ул. „Орех“ в кв. „Суходол“, район „Овча купел“,

и съпътстващ водопровод. Това е втори етап от
проекта. Индикативната
стойност е 596 000 лв. без
ДДС. Продължителността
на дейностите ще е 100
дни. Оферти могат да бъдат подавани до 9 май.

При определяне на
крайната оценка на участниците срокът на изпълнение на СМР ще има
тежест 10 т., предложението за организацията
и професионалната компетентност на персонала,

на който е възложено изпълнението на поръчката
- 20 т., методологията за
гарантиране на качеството на крайния продукт
– 15 т., а мерките за намаляване дискомфорта на
местното население при
изпълнение на предвидените строителни дейности
– 15 т. Цената ще носи
40 т.
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țȟȍȉȕȐȏȈȊȍȌȍȕȐȧȊǹȖȜȐȧșȍȔȖȌȍȘȕȐȏȐȘȈȚ
șȢșșȘȍȌșȚȊȈȖȚÄǶǷǸǸ±´
Страницата подготви
Росица Георгиева
„Тази година София има рекорден бюджет за инвестиции в
образователната инфраструктура. Средствата са над 75
млн. лв. С тях ще бъдат изградени 15 нови сгради на детски
градини, 10 разширения на училища и спортни съоръжения. По
Оперативна програма „Региони
в растеж 2014 – 2020“ („ОПРР
2014 – 2020“) са модернизирани 9 училища, а сега се работи
върху други 27 обекта от образователната инфраструктура.“
Това заяви кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова
по време на гражданския диалог
„Европа в нашия дом“ на тема
„Образование”, който се прове-

де в София. Официални гости
на форума бяха Мария Габриел,
европейски комисар за цифровата икономика и общество,
евродепутатът Ева Майдел,
Красимир Вълчев, министър на
образованието и науката, Милена Дамянова, председател на
парламентарната Комисия по
образование и наука, и Малина
Едрева, председател на Постоянната комисия по образование
в Столичния общински съвет.
На събитието присъстваха и
народни представители, общински съветници, районни кметове
и много граждани.
Йорданка Фандъкова припомни, че за 10 години в града са
построени 92 сгради на детски
градини, 3 училища, 9 физкултурни салона. Въведени са мерки за

ǛǼǱǰǽǾǬǮȋǾǹǬǼǱǰǭǴǾǱ
ǳǬǯǼǬǰǽǶǬǾǬǽǼǱǰǬǴǳǬ
ǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹǴǾǱǻǼǺǿȃǮǬǹǴȋ
Снимка авторът

„В началото на май
ще представим две нови
наредби към Закона за
устройството и застрояването на Столичната
община – за градската
среда и транспортните
проучвания. Те ще определят система от стандарти, които ще доведат до
подобряване на средата.“
Това каза главният архитект на София Здравко Здравков по време на
Осмата национална среща
на главните архитекти и
експертите по устройствено планиране от общините. Той представи
някои от основните акценти в работата на ръководеното от него Направление „Архитектура
и градоустройство” (НАГ).
Арх. Здравков обясни,
че една от важните задачи на НАГ е превръщането
на София от град на автомобилите в град на хората,
както и изчистване на незаконно поставени рекламни елементи - от началото
на 2019 г. се премахнати
общо 100, а броят им за последните три години е 500.
„Извършихме промяна в Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните,
информационните и монументално-декоративните
елементи и за рекламната
дейност на територията
на Столичната община.
Измененията ще доведат
до постепенното изчистване на града в следващите 5 до 10 г.”, обясни арх.

Здравков.
По отношение на наредбата за градската
среда той разясни, че с
новите текстове ще се
създадат ясни правила за
това как трябва да изглеждат фасадите, какви
да са цветовите решения,
дограмите, местата на
климатици, шрифтовете
на указателните табели и
други. Вторият нормативен документ - за транспортните проучвания, ще
се отнася за здания с над
20 хил. кв. м РЗП и височина 75 м и ще регламентира
начина за достъп до тях.
Ще се подготвя и анализ
на транспортните потоци
и натоварването в различни части от денонощието,
допълни главният архитект.
Арх. Здравко Здравков
представи пред своите
колеги и добри примери
от проведени конкурси на
Столичната община. Сред
успешните практики са
надпреварата за изграждане на Вторичен градски
център в района на Централна гара, новата детска градина в кв. „Горна
баня“, провеждащият се в
момента конкурс за пространството пред храм
„Света Неделя”, обновяването на Втора и Четвърта
зона от центъра на града.
Беше засегнат и процесът
на създаване на Визия за
развитието на Столичната община и крайградските райони до 2050 г.

енергийна ефективност и модернизация на спортните бази
на територията на всички ра-

йони.
Мария Габриел подчерта, че
образованието предопределя

пътя на страната. Според нея
цифровизацията е част от ежедневието ни, а след 2020 г. 90%
от работните места ще изискват основни цифрови умения.
Еврокомисарят обясни, че по
нейна идея през 2018 г. е създадена програмата за платени
стажове „Цифрова възможност“.
Целта е до края на 2020 г. 6 хил.
студенти да преминат обучение.
„Вярвам, че образованието
трябва да е сред приоритетите
на всяко едно управление“, заяви
евродепутатът Ева Майдел.
Министър Красимир Вълчев
коментира, че учителите са
важни за качественото образование, защото от тях зависи
да има добри специалисти във
всички професии.

ǶȚȒȘȐȝȈȘȍȒȖȕșȚȘțȐȘȈȕȈȚȈșȋȘȈȌȈ
ȕȈǷǫǽǪǺÄǷȘȖȜȌȘǫȍȖȘȋȐǷȍȚȘȖȊ´
Снимка авторът

Кметът на Столичната община (СО) Йорданка Фандъкова заедно със
зам.-кмета на София по
направление „Инвестиции
и строителство” Ирина
Савина, кмета на район
„Илинден” Иван Божилов
и директора на дирекция „Образование” Мария
Минчева към СО откриха
реконструираната сграда на Професионалната
гимназия по хранителновкусови технологии „Проф.
д-р Георги Петров”. При реализирането на проекта е
подменена изцяло дограмата, положена е изолация на
всички фасадни стени и са
поставени енергоспестяващи осветителни тела.
Старата отоплителна ин-

сталация на нафта е подменена с централно топлоснабдяване, разширен
е физкултурният салон,
изградено е ново игрище и
е направено пълно обновяване на двора. Монтиран

е асансьор и е извършен
основен ремонт на всички помещения. Класните
стаи са с ново обзавеждане и оборудване.
„Последните години инвестирахме в район „Илин-

ден“ 10 млн. лв. в строителството на 5 нови
детски градини и в момента се работи по 7 обекта,
включително и изграждането на още една сграда
за 4 групи”, коментира
Йорданка Фандъкова. Тя
припомни, че дейностите
в ПГХВТ „Проф. д-р Георги
Петров” са осъществени
по Оперативна програма
„Региони в растеж 2014 –
2020“. Общата стойност
е 1 611 208,52 лв., като европейското финансиране
е 1 189 999, 24 лв., националното – 209 999,86 лв.,
а собственият принос на
СО - 211 209,42 лв. Изпълнител е ДЗЗД ТЕВА, съставено от „Стини” ООД и
„Реминг Консулт” АД.

ǹǶȗȖȌȋȖȚȊȧȗȘȖȍȒȚȐȏȈȖȉȕȖȊȧȊȈȕȍȕȈȌȊȍ
ȚȘȈȔȊȈȑȕȐȚȘȈșȍȚȈ
Снимка авторът

Подготвяме проекти
за ремонт на две трамвайни трасета. Едното е
в участъка от бул. „Сливница“ до бул. „Никола Мушанов“. През 2018 г. там
е реализиран проект за
споделено движение като
временно решение, но в
бъдеще ще се изпълни нов
за споделено движение
на автобуси и трамваи.
Това каза зам.-кметът
на София Дончо Барбалов
по време на проверка на
ремонтните работи по

обособеното трамвайно
трасе по бул. „Константин Величков” от бул.
„Акад. Иван Евстратиев
Гешов“ до бул „Сливница“.
„Столичен електротранспорт“ извършва укрепване
и фугиране край релсовия
път, след което „Софинвест“ ще изпълни асфалтови работи. Очаква се
до средата на май всички
дейности да приключат.
Другото трасе, което
се проектира, е в тунела
на бул. „Царица Йоана“

към жк „Люлин“. В бъдеще
в съоръжението ще започне ремонт, който ще е

едновременно и за пътната, и за трамвайната
част.

ǛǺǰǺǭǼȋǮǬǾǿǽǷǺǮǴȋǾǬǹǬǾǼǴ
ǽǻǺǼǾǹǴǻǷǺȅǬǰǶǴǮǲǶÅǐǼǿǲǭǬ´

ǚǾǰǱǷȋǾȁǴǷǷǮ
ǳǬǻǺǰǰǼȆǲǶǬǹǬǻȆǾǹǴ
ǽȆǺǼȆǲǱǹǴȋǮÅǗȊǷǴǹµ

участъка, който попада
в терените – общинска
собственост. Ще бъдат
изградени игрища за волейбол и хандбал”, каза
тя. По думите й съоръженията са разположени
в близост до училища и
паркове и ще подпомогнат осигуряването на
условия за спорт в района.

Столичната община обяви
търг за текуща поддръжка и ремонт на пътните съоръжения на
територията на район „Люлин“.
Стойността на дейностите е
900 хил. лв.
Планът за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнените обекти
ще носи 60 т., а предложената
цена 40 т. Оферти могат да бъдат подавани до 3 май.

Три спортни площадки в жк „Дружба 1” ще бъдат обновени с пари от
приватизация на общински обекти. С решение
на Столичния общински
съвет (СОС) ще бъдат
отпуснати 325 хил. лв.
за извършване на необходимите възстановителни дейности. Лорита
Радева, председател на

Постоянната комисия
по опазване на околната
среда, земеделие и гори
към СОС, обясни, че след
приемане на подробните
устройствени планове
на „Дружба 1” се създава
възможност за ремонт
на съоръженията.
„Част от площадките са реституирани
и ще се работи върху
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ“

§¤³¬ªxÉÂÆÜÍÈÇÏÊÇÔÐÆÂÏÐÓÊÚ
Георги Сотиров

На 6 септември 1898 г. с Указ №269
на княз Фердинанд с. Караагач е преименувано на с. Левски. Оттогава цели
121 г. то носи името на Апостола на
Свободата, което според кмета на общината Любка Александрова е огромна
отговорност и задължение. На 3 август
1945 г. с решение на правителството с.

Левски е обявено за град.
Левски се намира в Северна България
и е съставна част от област с административен център Плевен. Местоположението му го утвърждава като важна
транспортно-комуникационна точка
– той е жп възел и шосеен кръстопът.
В допълнение преминаването на международен път Е-83 през територията
на общината и близостта до ферибот

„Никопол – Турну Мъгуреле” правят района особено привлекателен за живот
и инвестиции.
Общината се слави и със своето историческо наследство. В околностите
на гр. Левски има останки от праисторически и антични селища. Край селата
Малчика, Изгрев и Стежерово са открити руини от антични некрополи и надгробни могили с древни надписи. Върху

жертвеника на могилния некропол край
с. Малчика е издълбан един от най-старите латински надписи (VI в. пр.Хр.). Античният некропол и надгробните могили
в с. Изгрев и побитият камък в местността Света Троица северозападно от
с. Стежерово са находки с национално
значение. Друга историческа забележителност е Римският мост, който е
само на 250 м от пътя София – Русе,
Снимки авторът

Кметът Любка Александрова:

ǹȢȏȌȈȊȈȔȍȘȈȉȖȚȈ
ȕȈșȚȘȖȐȚȍȓȐȚȍȈȚȍ
ȖȚșȊȖȧșȚȘȈȕȈȕȐ
ȖșȐȋțȘȧȊȈȚȒȖȔȜȖȘȚ
Любка Александрова е родена в гр. Левски. Тя е възпитаник на СОУ „Крум
Попов“ в града. Завършила е право в Бургаския свободен университет.
Работила е като адвокат. Преди да стане кмет на община Левски през
2011 г., е била два мандата общински съветник.

Г-жо Александрова, направих справка в сайта на
община Левски за това какъв е броят на изпълняваните европейски проекти.
Оказва се, че през настоящия програмен период
2014 - 2020 г. вече сте реализирали 36 проекта за
близо 11 000 000 лв.
Заедно с моя екип следваме необходимостите на
ежедневието на нашите
съграждани. Цифрите са
добър атестат за нашата работа. За изминалите
осем години ние доказахме
на хората колко полезна
може да бъде местната
администрация.
Всеки петък редовно
чета вестник „Строител“
и ми е изключително приятно във всеки Ваш брой да се
„срещам” с колега от някоя
българска община. От интервютата с кметовете
се вижда, че строителството във всички райони
на страната е в подем, и
ние не правим изключение.
Изграждат се улици, еднофамилни къщи, обществени сгради или индустриални
паркове. И това е най-видимата част в работата на
общинската администрация като структура, която
организира и подпомага реализацията на проектите.
В нашата община отделяме много средства за
благоустройствени дейности, за да създаваме
добри условия за хората
– да се чувстват удобно и
приятно и в града, и в съставните села, и да са ангажирани с родното място.
Казано по друг начин – ам-

бицията ми е да сме конкурентни на целия останал
свят, за да задържаме хората при нас, защото извън
родината всичко е много
лъскаво и подредено. Нормално е държавите, където администрациите са си
свършили и продължават да
вършат своята оперативна работа както трябва, да
привличат голяма част от
българските граждани.
През двата мандата
сме ремонтирали километри улична мрежа, голяма
част от градската среда,
близо 90% от общинския
сграден фонд. И това ни
носи удовлетворение. Затова използваме всички
възможности за финансиране, включително европейските средства, за да
направим деня на хората
ни по-приветлив, околната
среда – по-чиста, а визията на града – още по-впечатляваща.
Как ще повлияе приемането на окончателния
проект на Общия устройствен план на общината
(ОУП) на развитието на
територията?
Това е много важен документ, който беше приет
на сесия на Общинския съвет в края на януари. ОУП
е сложен за изработване
и отне доста време на
експертите. Похвално е,
че Министерството на
регионалното развитие и
благоустройството подпомага общините в този процес, за който се изискват
много специални знания,
профилирани колективи,

добре запознати с материята и с планирането на
регионите. Без тях няма
как да се изготви качествен комплексен документ
с визия за следващите 20
- 30 години.
С окончателния проект
на Общия устройствен
план вече можем да предлагаме на потенциални инвеститори площи, които са
в непосредствена близост
до чертите на града, до комуникациите, до пътната
инфраструктура, за да развиваме района. За нас това
е нова голяма възможност,
каквато в последните 20
години нямахме. Почти
навсякъде около гр. Левски
имахме парцели за земеделски култури, пасища, ливади
и т.н. В последните десетина години нямаше как да
променим тяхното пред-

назначение. С ОУП решихме
терените на възможните
индустриални зони и за града, и за някои от съставните села. С тези парцели
разширяваме портфолиото
на цялата община и имаме
шанс да привлечем определени производства. Няма
да скрия, че основният ни
проблем е безработицата
и разрушената в последните 30 години икономика,
т.е. в това отношение не
правим изключение от останалите общини в Северна България.
Приемането на ОУП е
първата, и то сериозна
стъпка в решаването на
глобалните проблеми на
община Левски. Радвам се,
че от години насам фирми,
които са специализирани в
селското стопанство и животновъдството, проявиха

Основен ремонт на СУ „Крум Попов”

интерес към съществуващи, но неизползвани бази
на нашата територия и
след направените сериозни строително-ремонтни
дейности се очаква раздвижване на икономиката ни,
каквото вече се наблюдава
в с. Обнова с работата на
птицезавода там.
Планирате ли инициативи, свързани с развитие на туризма чрез
насърчаване на предприемачеството, строителство на атракции или
други?
Този отрасъл определено не е силната ни страна,
защото природата е подходила скъпернически към
нас, а само с Римския мост
край с. Българене няма как
да развием туристически
продукт. Но аз съм на мнение, че ние можем да подпомагаме развитието на
туризма в съседните общини, например в Летница
– да произвеждаме всичко
необходимо за експлоатацията на техните къщи
за гости. Летница стопанисва Крушунските водопади – най-голямата водна
травертинова каскада в
България, които са обявени
за природна забележителност, каквато ние нямаме.
Град Левски е важен
транспортно-комуника-

ционен център. Какво е
състоянието на инфраструктурата, за която
отговаря общината?
Сигурно ще се съгласите с мен, че транспортната инфраструктура е визитката на всяка община.
От една страна, тя трябва
да осигурява комфортно и
безопасно придвижване на
хората, а от друга – нейното продължаващо развитие да предизвика нов
инвестиционен интерес.
Предприемачите търсят
за предприятията си нормални условия и по тази
причина с моя екип съсредоточихме значителен административен капацитет
именно в това направление.
Както споменах, през
годините ремонтирахме
десетки километри общинска пътна мрежа. В началото на 2019 г. приключи
един от най-големите ни
проекти за обновяване на
четвъртокласната отсечка между селата Каменец
и Обнова по Програмата
за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A
„Румъния - България 2014
- 2020“. Той беше разработен съвместно с община
Турну Мъгуреле. Освен по
пътя бяха направени и значителни подобрения по отношение на тротоарите,
бордюрите, маркировката,
знаците.
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над старото корито на р. Осъм край с. Българене. Любопитно е, че преди близо 370 г. архиепископ Филип
Станиславов избира за свое първо седалище с. Трънчовица (1650 г.) и построява едно от първите училища
в страната. За него през 1685 г. той съставя първата книга, напечатана на кирилица – „Абагар“. Кметът
Любка Александрова припомни по време на разговора ни
и друг интересен факт, че централната част на града
и пешеходната зона са оригинално оформени по проект
на уругвайския архитект Бриин Исидоро през 1980 г.

През март стартира основният ремонт на
седем улици в общинския
център по Програмата за
развитие на селските райони. Няма как да не отбележа, че това е сериозен
обем строително-монтажни работи, които ще допринесат за по-удобното
придвижване на нашите съграждани. През тази година
със собствени средства

лярно поддържане, това е
управленското поведение,
към което се стремя.
Какви са отзивите за
проекта, който сте реализирали по програмата
INTERREG V-A „Румъния България 2014 - 2020“?
Трябва да призная, че
до този момент нямахме
опит за такива сериозни
инфраструктурни проекти,

Реновираното Народно читалище „Георги Парцалев”

Общината се грижи и за най-малките

Саниран блок по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните
жилищни сгради

ще направим и други три
улици. С други думи – създаваме работа на строителите, а те от своя страна
ни осигуряват комфорт.
Обновяването на
транспортната инфраструктура винаги е било
приоритет за екипа ми и
затова всяка година в капиталовата програма на
общината залагаме средства за ремонта на поне
две улици. В заключение по
тази тема ще споделя, че
амбицията ни е за 2019 г.
в града да не остане улица, която да се нуждае от
голям ремонт. Реновиране,
добро изкърпване, регу-

строителството е сложен
и отговорен процес не само
за самите изпълнители, но
и за нас. Въпреки това се
справихме много добре,
което беше потвърдено
от експерти от румънския
град Кълъраш, от Управляващия орган на програмата, които ни посетиха.
Няколко думи за републиканската пътна мрежа, която се ползва от
20 000 души, живеещи в
града и съставните села.
Доскоро състоянието
на тази инфраструктура
беше огромен проблем за
нашата община, но с помо-

Римският мост край с. Българене

щта на държавата и там
има развитие – някои от
третокласните отсечки
бяха основно ремонтирани. На Агенция „Пътна инфраструктура“ й предстои
още много работа.
В какви условия се обучават децата от общината?
Миналата година направихме една сериозна образователна реформа – не
закрихме учебни заведения,
но обединихме такива, които системата позволява.
Поискахме от държавата
да ни бъде предоставена
собствеността и на двете
ни професионални гимназии
и тя го направи. Сградата
на едната се обновява по
Програмата за развитие
на селските райони заедно с физкултурния салон и
спортните площадки. Съгласно сроковете на договора съчетаваме учебния
процес със строителните
дейности. Надявам се да
сме готови за началото на
следващата учебна година
и тя да започне в модернизирана база, която - смея да

твърдя - ще бъде една от
най-добрите в Плевенска
област.
По програмата за оптимизация на училищната
мрежа също привлякохме
определени средства.
Трябва да припомня,
че през 2018 г., когато в
началото на юли ни удари
ужасната градушка и всички покриви бяха разрушени,
ние успяхме в изключително спешен порядък да направим основен ремонт на
всички покриви на училищните сгради. Това стана
със съдействието на Междуведомствената комисия
за възстановяване и подпомагане към Министерския
съвет.
Сред приоритетите
ли Ви е опазването на природата?
Първо да се спра на
много сериозния ни проблем
с водопроводната мрежа.
Тя е стара, често дефектира, ВиК специалистите
работят, като на места,
където трябва да асфалтираме улици или части
от тях, подменят тръбите, за да не разкопаваме
допълнително. Във връзка с
цялостното обновяване на
мрежата кандидатстваме
по всички възможни линии,
уведомили сме и държавата, защото са ни необходими сериозни средства.
Разработихме проект
за рекултивация на нашето
старо депо за битови отпадъци, който бе одобрен
от ПУДООС, и в момента

провеждаме обществена
поръчка за избор на изпълнител. По отношение на
отпадъците – с четири съседни общини ги извозваме на модерно регионално
депо.
Девизът на гр. Левски
е „Млад и с бъдеще”. Той
значи много за хората и
определено предполага
сериозна работа по преодоляване на миграцията,
демографската криза и за
икономическото съживяване.
За всичко това трябва да бъдем реалисти. Ще
повторя, че ситуацията в
нашата община няма как да
бъде по-различна от останалите общини в Северна
България. Визията за преодоляване на демографската
криза, на миграцията е въпрос на държавна политика.
Всеки търси своето
място под слънцето – сърцето му остава в Левски,
но човекът и неговото
семейство отиват да си
търсят късмета другаде.
Какво правим ние в общината? Отделяме средства
и внимание на образованието и затова направихме
реформа в този сектор.
Искаме да дадем шанс на
децата да получат тук онзи
необходим набор от знания
и умения, с които да могат
да отидат успешно да учат
висше образование или да
са конкурентни да поработят извън България и след
това да се върнат. Затова влагаме много енергия

и в духовната дейност, в
областта на културата. В
общината имаме 13 читалища с библиотеки, които
пазят буден духа на българска култура. Към тях
са сформирани певчески и
танцови самодейни състави. Тук своите първи творчески стъпки са направили
известни български актьори и певци. В общинския
център всяка година се
провеждат Празници на
изкуствата „Парцалев”. В
с. Трънчовица – родното
място на големия български актьор Григор Вачков,
ежегодно в края на май се
провежда ден на хумора
и сатирата с гостуващи
състави от цялата страна. Затова и се грижим за
нашите читалища. Без тях
трудно бихме съживявали
някакви традиции, особено в по-малките населени
места. Трябва да кажа, че
в дейностите, които читалищата развиват, активно
се включват и млади хора
и това е показателно. Разбира се, отдавам заслужено
признание и на ръководителите на съставите, преподавателите по изкуства,
на хората, които пренасят
през годините духовността на народа ни. Равнището на образованието,
стремежът към духовното,
грижата за младото поколение ми дава основание да
съм сигурна, че този град
има своето бъдеще. Затова работим сериозно.
И още - изграждаме
летен театър с открита
сцена и с 500 места. Направихме и идеен проект за музей на Георги Парцалев. Разбира се, трябва да говорим
за инфраструктура, трябва да развиваме икономика,
където имаме проблеми,
които постепенно решаваме. Но нашето виждане е,
че материалното трябва
да следва духовното. Това
впрочем е и обяснението
на нашия девиз „Млад и с
бъдеще”! Освен това сме
носители на името на найголемия, на най-достойния
българин – Васил Левски.
За 8 години имате
най-различни номинации приз „Най-зелена община”,
кмет на месеца, най-добър социален партньор на
Синдиката на българските учители.
Всички те са факт заради работата на общинската администрация.
С каква нагласа кметът на община Левски
след два определено успешни мандата ще отиде
есента към изборните
урни?
С надеждата моите съграждани да ме подкрепят
отново, за да мога през
третия мандат да завърша много от намеренията
в ОУП, които започнах през
втория.
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Снимки авторът и ЕП

По покана на ЕП вестник „Строител“ изпрати
свой представител, който да отрази работата на
последното заседание на парламента в Страсбург
Мирослав Еленков, Страсбург
През май стотици милиони граждани на
ЕС ще изберат нов Европейски парламент
(ЕП). Жителите на Съюза внимателно ще
трябва да оценят кандидатите и програмите, преди да вземат решението си. От
следващия ЕП зависи бъдещето на Европейския съюз и ролята му на световната
сцена през идните години. Последните проучвания показват засилващо се положително отношение на европейците към ЕС. За
пръв път от 1983 г. насам 68% от гражданите в Съюза са убедени, че страната им
е извлякла ползи от членството си в ЕС.

По покана на ЕП вестник „Строител“
имаше възможност да изпрати свой представител, който да отрази работата на
последното заседание на парламента в
Страсбург. На място екипът ни се срещна
и с част от българските евродепутати,
които представяха и отстояваха интересите на държавата ни в последните
пет години. Попитахме ги какво са успели
да постигнат, за какво не им е останало
време и какви според тях ще са предизвикателствата пред следващия Европарламент.
Също така разговаряхме и с Джун
О‘Кийв, служител в отдела по законодател-

Ева Майдел, ГЕРБ/ЕНП:

ǭǹȚȘȧȉȊȈȌȈȍșȢȦȏȕȈȝȖȘȈȚȈ
ЕС трябва да е съюз на хората, да променя живота им и
да го прави по-добър. Работих
по много теми, които правят
ежедневието ни различно, но ако
трябва да се спра на трите найважни успеха, бих посочила първо
десетократното намаление на
таксите за презгранични преводи в евро за българите и всички
останали граждани на страни
извън еврозоната. В резултат нашите сънародници и бизнеси ще спестяват по над 60 млн. лв. на година.
Друг важен успех е няколкогодишните усилия по плана
„Юнкер” и приносът за това България да е на трето място
в ЕС по привлечени инвестиции към БВП (към март 2019 г.)
с над 900 млн. лв., от които се възползват близо 10 хил. български фирми.
Не на последно място вложих много енергия за личната
ми кауза – качествено образование. През 2015 г. станах инициатор и съосновател на първото по рода си в ЕС сдружение „Образование България 2030“. В него публичен, частен и
граждански сектор полагат усилия успоредно с българското
правителство за качествено образование и преодоляване на
недостига на кадри. Имаме публикувани 3 ежегодни мониторингови доклада с напредъка по конкретните цели, които сме
си поставили – през 2030 г. всички млади да завършват средно образование, да са функционално грамотни и поне 80% от
наскоро завършилите да се реализират на пазара на труда.
Евродепутатите от ГЕРБ доказахме, че сме опитен и
амбициозен отбор, който застава пред сънародниците си
със своите реални постижения и резултати. Силна България
в обединена Европа не е само една цел. Това е неспиращ механизъм, който се нуждае от нашите непрекъснати усилия.
Ако през последната година започнахме процеса по присъединяване на България към сърцето на Европа – еврозоната,
то трябва да продължаваме да работим за постигането на
тази национална цел – бързо приемане на еврото и влизане
в Банковия съюз.
Вярваме, че няма български и европейски въпроси. Всички
български въпроси са европейски и всички европейски въпроси са български.
Предстоят решителни избори за ЕП. Има риск антиевропейски партии да имат повече места в ЕП, отколкото към
момента. Това е опасно, защото може да се блокира работата на ЕС – от определянето на новите комисари до приемането на търговско споразумение с Великобритания след Брекзит или бюджет на ЕС. Всичко това ще се отрази директно
върху живота ни. В този смисъл предизвикателствата пред
Европарламента зависят и от това какви хора ще изпратим
да ни представляват.
Всъщност изборът ще бъде между Европа, която изгражда мостове и прави живота на гражданите си по-добър, и
Европа, която копае бездни и оставя всеки да се справя сам.
Вярвам в здравите български устои и ценности и нямам съмнение коя от двете Европи ще избере България. Предстои
кампания, в рамките на която не трябва да позволяваме
злободневните теми от страната ни да изместват истинската същност и значимост на ролята на Европа в нашето
бъдеще. За ролята и мястото на България в европейския
дневен ред. За това как ще решим съществените проблеми
на Съюза и на родината си в рамките на европейското ни
семейство.

на дейност на ЕП. Тя ни разказа за законодателните процеси в ЕП. По думите й ЕП е
приел общо 180 нормативни акта през този

петгодишен мандат. Над 60 от тях са били
гласувани през последните четири месеца,
повечето по настояване от Европейската

Владимир Уручев, ГЕРБ/ЕНП:

ǷȖșȚȐȋȕȈȝȔȍȏȕȈȟȐȚȍȓȍȕȕȈȗȘȍȌȢȒȗȖ
ȐȏȋȘȈȎȌȈȕȍȕȈǭȊȘȖȗȍȑșȒȐȧȍȕȍȘȋȐȍȕșȢȦȏ
Пет години са като
„песъчинка в морето“ на
фона на амбициозния план
за енергийно обединение
на ЕС, който е сред водещите приоритети на ЕНП
и комисията „Юнкер”. Смело мога да заявя, че през
този мандат работихме с
усилени темпове и постигнахме значителен напредък
по изграждане на Европейския енергиен съюз, който
включва важни за България
теми като диверсификацията на външните енергийни доставки.
Стремих се да предл а г а м з а ко н о д а т е л н и
промени и да участвам в
инициативи, които да гарантират по-сигурна, по-

евтина и екологично чиста
енергия за всички потребители и за индустрията на
ЕС.
Голямо признание за работата ми като член на ЕП
по енергийни въпроси бе
призът „Евродепутат на
годината” в категорията
„Енергетика”, с който бях
отличен на тазгодишните

награди на престижното
брюкселско списание „Парламент”.
Съществена част от
дейността ми през изминалия мандат бе насочена към младите фермери
и бъдещето на Общата
селскостопанска политика
(ОСП). Въпреки денонощните усилия на екипите от
евродепутати и експерти
в Комисията по земеделие
в ЕП, отговарящи за подготовката на докладите по
бъдещата ОСП (по предложенията: за регламент за
Националните стратегически планове; за Хоризонтален регламент относно
финансирането, управлението и мониторинга на

ОСП; за регламент за общата организация на пазарите), времето се оказа
недостатъчно да завършим прегледа на ОСП и да
приемем на първо четене в
пленарна зала законодателството, което ще формира
Общата селскостопанска
политика през следващия
програмен период.
Договарянето със Съвета и Комисията на многогодишната финансова
рамка за 2021 - 2027 г. ще
бъде сред първите задачи
на бъдещия парламент. Новите предизвикателства
пред ЕС, свързани със сигурността на границите,
борбата с климатичните
промени, прехода към цифрова икономика, както и
риска от Брекзит ще окажат съществен натиск
върху бюджета на ОСП.

Андрей Ковачев, ГЕРБ/ЕНП:

ǶșȕȖȊȕȐȧȚȔȐȗȘȐȖȘȐȚȍȚȉȍȏȈȡȐȚȈȚȈ
ȕȈȗȘȈȊȈȚȈȕȈȉȢȓȋȈȘșȒȐȚȍȖȉȡȕȖșȚȐ
ȐȏȊȢȕȗȘȍȌȍȓȐȚȍȕȈǩȢȓȋȈȘȐȧ
Основен приоритет
в работата ми през този
мандат бе защитата на
правата на българските
общности извън пределите на България. Усилията
ми бяха насочени за признаването на българското
национално малцинство в
Албания, срещу дискриминацията на гражданите с
българско самосъзнание в
Северна Македония, правото на обучение на български език в Западните
покрайнини, подобряване
на ситуацията на българските исторически общности в Украйна и Молдова,
защитата на правата на
българските общности в
Косово. В тази връзка посрещнах стотици деца от
Северна Македония и Западните покрайнини в Европейския парламент. През
2016 г. по моя инициатива
бяха дарени над 8000 книги

на четири български центъра в тези държави.
В преките си контакти
с политическите лидери
на държавите от Северна
Африка и Близкия изток
поставих темата за максималното ограничение
на притока на мигранти
и увеличаването на възможностите за развитие
и заетост за местното
население в Африка като
приоритет за отношенията между ЕС и страните
от южното ни съседство.
Друг основен приоритет в работата ми беше
подобряването на достъпа
до здравеопазване и премахването на здравните
неравенства в ЕС.
За какво не остана време? България все още не е
пълноправен участник на
европейско ниво в две сфери – това са присъединяването ни към еврозоната и

към Шенген. Надяваме се
в близко бъдеще страната
ни да получи зелена светлина за влизане в ERM II –
механизма, популярен у нас
като „чакалнята за еврозоната“. Предстои и приемането ни в Шенгенското
пространство.
На европейско ниво едно
от най-големите предизвикателства, които остават
пред нас, е справянето с
миграционните вълни. Европа продължава да е сред
най-сигурните подслони за
хора, бягащи от терор и
войни. Въпреки това трябва да е ясно, че не можем да
приемем всички нуждаещи
се на тази планета. Трябва
да гарантираме разумна
и съгласувана миграционна политика и опазване на
външните граници.
Процесите, които наблюдаваме в Европа през
последните години, ще

окажат своето влияние и
върху провеждането и резултатите от изборите
през май 2019 г. Дезинформационните кампании,
съчетани с липсата на
критично мислене у някои
хора, за съжаление ще дадат своето отражение в
структурирането на следващия Европейски парламент. Според повечето
прогнози новият парламент ще е по-фрагментиран от сегашния, което ще
направи формирането на
коалиции и достигането до
компромис по-трудно. Въпреки това очаквам Европейската народна партия
да задържи водещата си
позиция като най-голямата
парламентарна група в ЕП,
а нашият водещ кандидат
– Манфред Вебер, да стане
следващият председател
на Европейската комисия.
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комисия и докладчици по различните теми.
О‘Кийв посочи, че 19 от всички приети нормативни акта са свързани с това, какво
ще се случи, ако има Брекзит без сделка.
Европейската комисия е излязла и с 36
предложения за следващата многогодишна финансова рамка (МФР). По думите й за
всяко едно от законодателните предложения, за да бъде придвижено от Европейската комисия до приемане в пленарна зала,
на ЕП са нужни средно 18 месеца. О‘Кийв
смята, че сред най-важните нормативни

промени, приети през периода, са Директива 13, касаеща авторското право, законодателството, свързано с намаляване на
вредните емисии и опазване на околната
среда, както и споразуменията за свободна
търговия с Канада и Сингапур. Тя посочи,
че през следващия мандат на ЕП остават
за приемане всичките 36 предложения на
ЕК за МФР, законодателството, свързано с
миграцията, и пакетът „Мобилност 1“
Ето какво споделиха българските евродепутати за приключилия мандат.

Сергей Станишев, БСП/ПЕС:

ǴȧșȚȖȚȖȕȐȊǭǹȚȘȧȉȊȈȌȈȉȢȌȍ
ȐȏȊȖȦȊȈȕȖȍȎȍȌȕȍȊȕȖȊȔȕȖȋȖȉȐȚȒȐ
Нашето място в ЕС трябва
да бъде извоювано ежедневно в
много битки срещу двойното
третиране на страната ни и
други опити да сме разглеждани като втора ръка членове на
ЕС. Това ще бъде битка, която
ще продължи и в следващия
Европейски парламент. ЕП направи реалност Европейската
организация по труда (ЕОТ) и България
трябва да се бори да поеме тази агенция,
защото това ще е престиж за родината.
Ние сме една от малкото страни, в която
няма нито една европейска институция.
Бюджетът на ЕОТ ще бъде 52 млн. евро и
ще бъдат разкрити 150 работни места.
Какво направихме в този мандат?
Като социалисти сме се борили Европа
да бъде социална. Имаме някои сериозни
постижения, като промяна в правилата
по отношение на Пакта за стабилност

и растеж, инвестиционния
план, който съживява европейската икономика, и найвече европейския социален
стълб, който е ключов за
това Европа да бъде социална, а не просто общ пазар.
В бъдещи я парламент
България категорично трябва да застане срещу ЕС на
различни скорости. Вярвам, че бъдещите
евродепутати социалисти ще настояват за това ЕС да е солидарен. Най-голямата ни амбиция ще бъде социалният
план да се превърне в план за действие
на ЕС. Това трябва да е голямата промяна, която да възстанови доверието в
европейските институции. Необходимо
е и финансиране за младежкия план, който включва и детската гаранция, както
разширяване и на програмата „Еразъм +“
и много други социални ангажименти.

Момчил Неков, БСП/ПЕС:

ǪȖȌȐȓșȢȔșȍȖȚȒȈțȏȈȚȈȌȈȐȔȈ
ȘȈȊȕȐȊȢȏȔȖȎȕȖșȚȐȏȈȊșȍȒȐ
От самото начало на
мандата си съм се водил
от каузата да има равни възможности за всеки. Затова се радвам, че
прекратихме практиката
с двойните стандарти
при храните. Лично за мен
това е възможност да покажем, че така се борим с
евроскептичните нагласи
и показваме, че на единния
пазар в ЕС всеки има равни
възможности. Друг важен
приоритет в работата ми
беше качеството на проду-

ктите.
Един от основните доклади, които изнесох, беше
несъответствието между
нуждите на бизнеса и образованието. Направих проучване на терен и установих,
че има много празноти и
пропуски, които не се виждат, а по тези, които са
ясни, не се работи.
Борбата срещу „Европа
на две скорости“ трябва да
продължи и в следващия ЕП.
След повече от 10 години
членство няма как да се за-

блуждваме, че този проблем
не съществува. Успехът по
темата „Двоен стандарт“
е огромна победа за България, но има още много сфери, по които имаме работа.

Ангел Джамбазки, ВМРО/ЕКР:

ǵȈȌȕȍȊȍȕȘȍȌȗȖșȚȈȊȐȝȔȍȚȍȔȈȚȈ
ȏȈȌȊȖȑȕȐȚȍșȚȈȕȌȈȘȚȐ
Успяхме да привлечем вниманието на
българските граждани към ЕП. Сега те знаят малко повече за него и че от Европейския
парламент зависи тяхното благосъстояние.
На дневен ред поставихме темата за двойните стандарти и въпроса за българските
национални общности в Западните Балкани и дадохме гласност, че има такъв и той
трябва да се реши във времето.
Съумяхме да не допуснем гласуването на
предложенията по пакета „Мобилност 1“ в
този мандат. Следващият парламент ще
трябва да води по-правилни и балансирани
преговори по него, когато вече няма да има
натиск, напрежение, лобизъм. Убеден съм, че
тогава ще се вземат по-разумни решения.
Какво не успяхме да постигнем? Не можахме да привлечем истинска европейска
институция на българска територия. Оп-

итахме с Агенцията по лекарствата, но
ни беше отказано. В момента се дебатира
създаването на трудов орган, който може
да бъде разположен в България. И трябва да
работим в следващия мандат усилено, за да
постигнем това.

Илхан Кючюк, ДПС/АЛДЕ:

ǸȈȉȖȚȐȝșȗȢȓȕȈȖȚȌȈȌȍȕȖșȚȏȈ
ȉȢȓȋȈȘșȒȐȚȍȐȍȊȘȖȗȍȑșȒȐȚȍȋȘȈȎȌȈȕȐ
Изминалите 5 години
бяха изключително наситени откъм законодателна
дейност. Този мандат започна в момент, когато Европа
изплуваше от тежката международна финансова криза,
и изведнъж, без никаква
подготовка бе сполетяна
от невиждана досега мигрантска вълна вследствие
войните в Сирия и Близкия
изток. Притокът на 5 милиона бежанци и хора, търсещи убежище само за 2015 г.,
в голяма степен предопредели политическите процеси през следващите години.
Брекзит се превърна в
реален политически кошмар. Останаха и близо 200
досиета за довършване през
следващия мандат. По някои
от досиетата Европарламентът прие законодателство, което не беше докрай
компромисно, защото част
от тях дойдоха на много късен етап в ЕП.
Времето никога не е
достатъчно да реализираме всичко, което си поставяме като цели. Политиката в демократичните

общества е колективна
професия, в която си задължен да действаш в екип и
винаги да търсиш компромиса, а това много често
предполага забавяне на решенията или дори тяхното
пълно отхвърляне. Въпреки
това през този мандат работих с пълна отдаденост
за българските и европейските граждани.
Предстоящите европейски избори ще бъдат
битка между тези, които
искат повече интеграция,
и тези, които искат Европа
на националните граници.
Вторият двубой ще бъде
между прогресивните сили
и до болка познатото статукво. Предстоящият вот
предвещава голямо разкла-

щане на Европейския парламент. Според проучванията
за първи път от 40 години
на преки избори „голямата
коалиция“ на дясноцентристите и лявоцентристите,
която управлява институцията, ще загуби мнозинството си. Вероятността
да видим най-разделения
ЕП в историята на Съюза
е голяма, а броят на крайно
десните и крайно левите
политици да е значителен.
В крайна сметка редица
въпроси и важни теми ще
определят състава на Европейския парламент и при
всички случаи ще трябва да
се потърси едно по-широко
съгласие. И в цялата тази
променена политическа обстановка ЕП ще трябва да
решава въпроси, като бъдещия бюджет на ЕС, общата
земеделска политика, вътрешната сигурност и т.н.
Ето защо се надявам,
че този път гражданите на
ЕС ще участват активно
и отговорно в тези избори
и ще да дадат гласа си за
благоденствието и просперитета на Съюза.

ǝǻǴǼǬǹǱǾǺǹǬǱǮǼǺȀǺǹǰǺǮǱǳǬǼǬǰǴǹǬǼǿȄǱǹǴȋǹȋǸǬǰǬǳǬǽȋǯǬǶǼǬǵǹǴǾǱǭǱǹǱȀǴȂǴǱǹǾǴ
„Този парламент ни дава възможност да защитаваме много
ясно интересите на България
в ЕС. Нека да не забравяме, че
над 60% от законодателството, което се приема в момента
у нас, са отражение на европейското такова. Последните
събития около пакета „Мобилност 1“ показаха, че трябва
да се полагат големи усилия
да защитаваме интересите
на България.“ Това коментира
депутатът от ГЕРБ/ЕНП Емил
Радев на пресконференция в

Страсбург.
По думите му в предложения
от ЕП механизъм за защита
на върховенството на закона
чрез спиране на евросредства
е предвидена пълна защита на
крайните бенефициенти. Когато има спиране на пари, проектите трябва да се покрият
с национални средства. „Гражданите, бизнесът и общините
няма да бъдат наказвани за
грешките на правителствата“,
допълни Радев.
Той отбеляза, че тепърва се

водят преговорите в Съвета на
ЕС, и коментира, че когато става въпрос за спиране на евросредства, страните много трудно приемат такъв механизъм.
Според новото предложение
оценката за това, дали има злоупотреби, ще се прави от Европейската комисия, подпомагана
от орган, който ще се избира
от независими експерти. Окончателното решение ще е на
ЕК, като средства ще могат
да бъдат спирани временно и
прехвърляни в други фондове.

18

Ñòðîèòåë

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

петък, 26 април 2019

ȔȓȕȓȊFHȊȓȈȋȈȚȊȗȢȚȕDȚD
ȐȕȜSDFȚS\ȒȚ\SDȕȈǩ\SȋDFȐȘȍȋȐȖȕȈ
oбxoд нa Бypгac oт АМ
„Tpaкия“ дo Cлънчeв бpяг.
Уч a c тък ъ т щ e б ъ д e c
мaгиcтpaлни гaбapити,
тъй кaтo e пpeдвидeнo
и изгpaждaнe нa лoкaлни
плaтнa.
Зам.-миниcтъpът на
регионалното развитие

зa пpoмeни в Зaкoнa зa
дъpжaвнaтa coбcтвeнocт,
значително щe ce ycкopят
пpoцeдypитe пo oтчyждaвaнe нa имoти, бeз дa
ce зacягa финaнcoвият интepec нa coбcтвeницитe.
Пpи пoceщeниeтo cи в
Бypгac Николай Нанков съобщи още, че „Boдocнaбдявaнe и кaнaлизaци я“
EAД – Бypгac, е пoдaла

oбъpнa внимaниe, чe aкo
бъдaт пpиeти внeceнитe oт нapoдни пpeдcтaвитeли пpeдлoжeни я

пpeдcpoчнo по Oпepaтивнa пpoгpaмa „Oкoлнa cpeдa
2014 - 2020“ пpoeкт нa
cтoйнocт 420 млн. лв.

Очаква се paзpeшeниe зa cтpoeж нa oбxoдa нa Пoмopиe
Страницата
подготви
Елица Илчева
1 12 м л н . лв. ce и н вecтиpaт в пътнaтa инфpacтpyктypa в oблacт
Бypгac. C 90 млн. лв. oт
нaциoнaлния бюджeт ce
изгpaждaт и peмoнтиpaт
61 км, a c ocигypeнитe oт
eвpoпeйcкитe фoндoвe
22 млн. лв. ce pexaбилитиpaт oтceчки c дължинa
45 км. Това cъoбщи зaм.миниcтъp Hикoлaй Haнкoв
при посещението си в морския град.
Той информира, че дo
кpaя нa мaй щe бъдe издaдeнo paзpeшeниeтo
зa cтpoeж зa oбxoдa нa
Пoмopиe, кoйтo e пocлeдният eтaп oт пpoeктa
зa paзшиpeниe нa пътя
Бypгac – Cлънчeв бpяг и е
от изключително значение
за региона. Изпълнението
е включено в програмата
„Ново строителство“ на
Агенция „Пътна инфра-

структура“, като общата стойност е почти 21
млн. лв. СМР щe зaceгнaт
c aмo oкoлo 5% oт cъщecтвyвaщия участък и
нямa дa зaтpyднят тpaфикa пpeз лятото. Cpoкът зa
изпълнение на дейностите
e 12 мeceцa. За обекта
има сключен договор от
15 август 2017 г. с ДЗЗД
„Поморие 2015“, в което си
партнират „ПСТ Груп“ ЕАД
и „Понсстройинженеринг“
ЕАД. Проектът включва
реконструкция на 5,848 км,
като трасето ще преминава западно от Поморие

в периферната част на
града.
Николай Нанков допълни, че с 22,2 млн. лв. oт
Oпepaтивнa пpoгpaмa
„Peгиoни в pacтeж 2014 2020“ пpeдcтoи дa бъдaт
p e xa б и ли т и p a н и o б щ o
33,5 км oт тpeтoклacния
път Aйтoc – Пpoвaдия.
По думите му в мoмeнтa тeчe пpoцeдypaтa
зa избop нa изпълнитeли
зa двaтa yчacтъкa, нa
кoитo e paздeлeно трасето. Тaзи гoдинa щe
cтapтиpa и пpoцeдypaтa
зa инжeнepинг на Сeвepeн

ǶȉȧȊȧȊȈȚȚȢȘȋȏȈȘȐȉȈȘșȒȖȗȘȐșȚȈȕȐȡȍ
ȒȘȈȑǵȍșȍȉȢȘ
Предстои да стартира обществена поръчка
за избор на изпълнител на
строително-монтажните
дейности за реконструкция
на Рибарско пристанище
Северна буна край Несебър.
Кметът на общината Николай Димитров е подписал
договор с Министерството на земеделието, храните и горите по
„Програма за морско дело и рибарство
2014 – 2020“. Общата стойност на инвестицията е 7,4 млн. лв.
От пресцентъра на местната администрация съобщават, че с реконструкцията ще се оптимизира капацитетът на
обекта, ще се подобрят условията за улов

и разтоварване и ще се създаде център
за първа продажба на риба. Инвестицията ще създаде защитена акватория за
безопасно акостиране на рибарски лодки и
кораби. Изготвена е оценка на въздействието върху културното наследство,
съгласно изискванията на Комитета за
световно наследство към ЮНЕСКО.

ǼȐȕȈȓȐȏȐȘȈȚȈȘȝȐȚȍȒȚțȘȕȐȧȒȖȕȒțȘșȏȈȕȖȊ
ȞȍȕȚȢȘȊȢȊǪȍȓȐȒȖǺȢȘȕȖȊȖ
След като на 3 април Върховният административен съд е отхвърлил жалбата по конкурса за нов градски център в
района на старото Военно училище на
Велико Търново, общината ще пристъпи
към следваща фаза на договаряне с автора на класирания на първо място проект
- арх. Клаудио Нарди, Италия. Очакват се
подробности за предстоящо официално
събитие, на което авторите на 8-те премирани проекта ще представят отново
идеите си пред обществеността и ще
получат наградите си.
Разработката на арх. Нарди „Новото

сърце на стария град“ беше отличена
сред 62 други, оценявани от водещи архитекти от 6 държави. На територията на
старото Военно училище са предвидени
няколко сгради с височина до 12 метра,
както и много зеленина. Ще има също
пешеходна зона, място за провеждане на
културни, обществени и други събития,
нова библиотека, спортни площи, места
за паркиране.
Експозиционният център, който ще се
изгради най-напред, ще бъде разположен
между Пети корпус на ВТУ и сградата на
Областна администрация. Модерното здание ще е на два етажа и с големи възможности за провеждане на различни събития
– конкурси, концерти, изложби и др.

Пpoeктът на Бургас
включвa тpинaдeceт
aглoмepaции c нaд 10 000
e. ж . : A й т o c ; Б y p г a c Дoлнo Eзepoвo - Лoзoвo
- Kpaймopиe - Meдeн рyдник; Kapнoбaт; Kитeн;
Лoзeнeц; Oбзop; Heceбъp
- Cлънчeв бpяг - Paвдa
- Koшapицa - Cвeти
Bлac - Eлeнитe - Axeлoй;
Пoмopиe; Пpимopcкo;
Capaфoвo; Coзoпoл;
Чepнoмopeц; Цapeвo. Зa
дa ce нaмaлят зaгyбитe нa
вoдa, в нeгo се предвижда
peкoнcтpyкция нa oкoлo
100 км външни вoдoпpoвoди, нa paзпpeдeлитeлнa вoдoпpoвoднa мpeжa
в нaceлeнитe мecтa и
нa cъopъжeни я пo нeя.
Пpeдлoжeниeтo включвa cъщo peкoнcтpyкция
и дoизгpaждaнe 140 км
кaнaлизaциoннa мpeжa и
cъopъжeния. Пpeдвиждa ce
peкoнcтpyкция нa чeтиpи
пpeчиcтвaтeлни cтaнции зa oтпaдъчни вoди в
Бypгac, Лoзeнeц, Oбзop и
Цapeвo и изгpaждaнe нa
двe нoви – зa Kapнoбaт и
Cвeти Bлac.

БЛАГОЕВГРАД

ǿǭǯǸȈȏȗȘȍȌȍȓȍȕȐȍȗȓȈȕȐȘȈȔȓȕȓȊȏȈ
ȖȉȓȈșȚǩȓȈȋȖȍȊȋȘȈȌȗȘȍȏȋ
Ръководството на ЧЕЗ проведе среща с
кметове на общини и техни представители
от област Благоевград. На нея Карел Крал,
регионален мениджър на ЧЕЗ за България,
запозна представителите на общините
от района с плановете и приоритетите на
компанията. Изп. директор на „ЧЕЗ Разпределение България” Петър Холаковски представи реализираните инвестиции в района
през 2018 г., изпълнението им през 2019 г.
и възможностите за развитие на енергийната инфраструктура в бъдеще. По време
на разговорите бяха представени конкретните обекти, чието стартиране предстои,
и до какви подобрения ще доведе тяхното
реализиране.
През 2019 г. „ЧЕЗ Разпределение България”
планира да инвестира в областта 5,2 млн. лв.
в изграждане на съоръжения средно и ниско
напрежение, в реконструкция на мрежата,
присъединяване на нови клиенти и внедряване на система за дистанционно обслужване
на електромерите. Според ЧЕЗ използването
на системата ще повиши сигурността на
мрежата и ще даде възможност за много постриктен контрол и по-бързи реакции.
Компанията ще изгради 6 нови трафопоста – в селата Дъбница, Мосомище, Огняново, Лъжница, Хърсово и кв. „Струмско“ на
Благоевград. Инвестицията възлиза на над

250 000 лв. Освен това ще бъде извършена
реконструкция на въздушни линии, които
захранват 85 населени места в общините
Разлог, Гоце Делчев, Сандански, Петрич и
Благоевград на обща стойност 641 000 лв.
Компанията ще рехабилитира и кабели в Разлог, Гоце Делчев, Петрич, Сандански и Благоевград за 513 000 лв. 510 000 лв. ще бъдат
инвестирани в реконструкция на мрежа ниско напрежение в села в общините Петрич,
Благоевград, Гърмен, Сатовча, Сандански и
Якоруда.
Посещението на ръководството на ЧЕЗ
в Благоевград е в рамките на поредицата
от срещи с представители на общините в
Западна България. Събитията са част от политиката на открита, активна и диалогична
комуникация на компанията с местните власти на територията, която обслужва.

ǫȖȚȖȊȐșȈȊȍȓȖȈȓȍȧȐțȓȐȞȈ
Велосипедна алея и улица са поредните
два готови обекта от проекта „Благоустрояване на градската среда“, който се
изпълнява тази година в Благоевград по
ОП „Региони в растеж 2014 - 2020“. Алеята
свързва три булеварда и една улица, която
минава покрай хотел „Ален мак“ в центъра.
По протежение на трасето са монтирани
пейки, като има идея с външно финансиране
да се купят и велосипеди, които да се ползват от точка до точка. С реализиране на
обекта са обособени и зони за паркиране.
Благоустроена е и ул. „Марица“ в участъка от ул. „Димитър Солунски“ до ул.

„Иван Михайлов“. Там е подменена пътната
настилка и ВиК, ремонтирани са тротоарите и е изградено ново енергоспестяващо улично осветление, облагородени са и
зелените площи.

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
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ǷȘȍȌșȚȖȧȚȗȖȘȢȟȒȐȏȈǪȐǲ
ȗȘȖȍȒȚȐȗȖÄǶǷǶǹ±´
До края на програмния период ще бъдат инвестирани около 1,2 млрд. лв.
Страницата
подготви
Елица Илчева
Всичките 14 ВиК дружества в страната, поканени да кандидатстват
по Оперативна програма
„Околна среда 2014 – 2020“
(„ОПОС 2014 – 2020“), са
подали предсрочно проекти за финансиране по

процедура „Изграждане
на ВиК инфраструктура“.

Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството (МРРБ). Крайният
срок, в който те трябваше
да внесат пред Управляващия орган предложенията, беше 23 април 2019 г.
Обектите са определени
с подготвените от МРРБ
регионални прединвестиционни проучвания.

До края на програмния
период със средства по
„ОПОС 2014 – 2020“ във
ВиК отрасъла ще бъдат
инвестирани около 1,2
млрд. лв. С тях ще бъдат
реконструирани или изградени близо 350 обекта в
страната. Планирани са 9
пречиствателни станции
за питейни и отпадъчни
води, близо 1300 км водопроводи и канализация, 146

помпени станции и други
съоръжения в 51 населени
места. Предвижда се да
бъдат обявени над 190 обществени поръчки.
От подобрената инфраструктура и ВиК услуги ще се възползват над
2 млн. души. Вложенията
ще са ключови за отрасъла, който има огромна инфраструктура, включваща
над 90 хил. км ВиК мрежа

в страната, над 5430 резервоара, 3370 помпени
станции за питейни води,
67 пречиствателни станции за питейни води и още
97 за отпадъчни.
„Тази стратегическа
инфраструктура трябва
да се развива, модернизира
и поддържа непрекъснато,
за което са необходими
огромни инвестиции“, посочват от МРРБ.

ǙǬǰǰȆǼǮǱǾǬ
ǪȘȈȞȈȘȍȈȓȐȏȐȘȈȖȉȍȒȚȐȏȈȕȈȌ
ȔȓȕȓȊȗȖǶǷÄǸȍȋȐȖȕȐȊȘȈșȚȍȎ´ ǳǬǽǬǰǴȁǬǰǺǭǼǺǮǺǷȂǴ
ǺǾÅǐǲǴǛǴǏǼǿǻ´ǌǐ
Повече от 26 млн. лв. е
стойността на инвестираните средства за проекти в община Враца по
Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР).
Това е казал кметът на
града Калин Каменов на
състоялия се диалог за регионално развитие, в който участва и министърът
на регионалното развитие
и благоустройс твото
Петя Аврамова, съобщиха
от пресцентъра на местната администрация.
На форума Калин Каменов е представил изпълняваните проекти, като
е подчертал, че те са
ориентирани изцяло към
енергийна ефективност,
образование и социални
дейности. Със средстват а о т оп е р а т и в н а т а
програма са санирани 15

жилищни сгради и четири
детски градини. В момента се реализира обновяването на централната
пешеходна зона в града.
Кметът е отбелязал, че
с предоставените средства по ОПРР са ремонтирани спортната зала
и учебният корпус на математическата гимназия.

Продължава изграждането на многофункционален
спортен обект в СУ „Христо Ботев“. Извършена е
основна рехабилитация на
административната сграда на общината и на градската концертна зала.
Враца има спечелени
проекти по ОП „Региони в
растеж“, с изпълнението

на които в града ще се
създадат 9 нови социални
услуги за деца и възрастни,
като предвидените средства са близо 4 млн. лв.
До края на годината
ще бъдат по дготвени
и предадени за оценка и
одобрение в Министерството на регионалното
развитие и благоустройството още два проекта
за туристически атракции за над 10 млн. лв. С
тяхното изпълнение ще
бъдат възстановени и
обновени местата за разходка и подслон край паметника на връх Околчица.
Ще бъде отворена и нова
туристическа дестинация
с музей на открито в археологическия обект на раннонеолитното селище в
местността Валога край
с. Оходен.

ǚǾǶǼǴȁǬǼǱǹǺǮǴǼǬǹǺǿȃǴǷǴȅǱǮǛǷǱǮǱǹ
Базата на Държавната
финансово-стопанска гимназия „Интелект“ в Плевен
бе изцяло модернизирана с
европейска инвестиция от
близо 1,4 млн. лв. от Оперативна програма „Региони в растеж”. Лентата
прерязаха зам.-кметът по
финанси и икономика Милен Яков, директорът на
учебното заведение Емил
Райков и инж. Стефан
Генков от фирмата изпълнител „Артстрой” ООД.
Общата стойност на
проекта е 1 399 992 лв.,
от които европейското
финансиране е 209 999 лв.
За около две години и половина е извършен основен
ремонт на ДФСГ и са въведени мерки за енергийна
ефективност. Изпълнена
е съвременна топлоизо-

лация на четири сгради,
учебния корпус и физкултурния салон. Покривът е
с нова хидроизолация, подменени са всички дограми,
електроинсталацията и
осветителните тела са
енергоспестяващи. Отоплението е комбинирано,
като основно ще се ползва
природен газ. Важна придобивка е асансьорът за
хора с двигателни увреждания. Дворът на училището е превърнат в парк.
Извън проекта Министерството на образованието и науката е
отпуснало над 160 хил. лв.,
които са инвестирани за
завършване на съвременна
актова зала с 200 места,
оборудвана с техника и с
необходимите прилежащи
помещения.

ǛǼǱǺǭǼǬǳȋǮǬǾǭǴǮȄ
ǸǷǬǰǱǲǶǴǰǺǸǮǗǺǸ
Гимназията е сред водещите учебни заведения
в Плевен. Очаква се към
училището да има още поголям интерес. Подобрените условия, модерните
класни стаи и кабинети
ще се отразят благоприятно на мотивацията на
учениците за по-активно

обучение. Осигуреното
по-високо ниво на енергийна ефективност от
въведените енергоспестяващи мерки ще доведе
до чувствително намаляване разходите за електро
и топлинна енергия, са
категорични от община
Плевен.

ǏǺǾǺǮǱǮǺǰǺǻǼǺǮǺǰȆǾǍȆǼǳǴȋ²ǍǱǼǶǺǮǴȂǬ
Завърши изграждането на минералния водопровод – извор с. Бързия
– Берковица, съобщи кметът на общината Милчо Доцов. Дейностите
са реализирани за около година – началото е дадено на 11 април 2018 г.
Дължината на водопровода е 7786 м.

Над 150 доброволци – служители на „Джи Пи Груп“ АД
и техните семейства, засадиха повече от 3000 широколистни дръвчета върху 6 декара от територията на
Новата гора на София край Суходол. Акцията бе осъществена с подкрепата на Столичната община, която
реализира проекта за трета поредна година.
„Радвам се, че толкова много служители приеха това
предизвикателство. Всеки човек носи лична отговорност
за природата. Ние като строителна компания вече 15 години градим едни от най-сериозните проекти в България,
но тази инициатива е продължение на дългосрочната ни
стратегия за опазване и грижа за околната среда“, каза
Владимир Житенски, изп. директор на „Джи Пи Груп“ АД,
който е и зам.-председател на УС на КСБ.
Проектът Новата гора на София има за цел върху 225
декара да бъдат засадени над 120 000 дървета с идеята
това да бъде и нов зелен филтър на града. За 1 година
едно широколистно дърво осигурява кислорода, необходим
на 10 души. Засаждането се организира със съдействието и под експертизата на лесовъдите от Общинското
предприятие „Управление на общински земи и гори“.

За изграждането му местната управа e получила 514 000 лв. от фонда за
минерални води и 520 000 лв. от правителството, за да бъде оползотворена минералната вода на с. Бързия.
Водата ще бъде използвана от
хотелите в Берковица, както и за

бъдещи СПА центрове и минерални
бани. Общината изгражда в централния парк чешма с 4 чучура, предназначена за безплатно ползване от
гражданите. Около нея се оформя
кът за отдих с пейки и осветителни тела.

В Лом започна строителството на туристически и
младежки център, съобщиха от общината. За целта ще
бъде преобразен бивш младежки дом в квартал „Боруна“.
Сградата е порутена и не се използва, но се намира на
брега на Дунав. Първата копка направи кметът на Лом
Пенка Пенкова.
Проектът е по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG-ИПП „България - Сърбия 2014
– 2020“ в партньорство с община Панталей на Ниш. Общата му стойност е 598 563 лв., а срокът за изпълнение
е 24 месеца.
Предвижда се на първия етаж да има сцена, посетителски салон и изложбена зала, а на втория ще бъдат помещенията за
младежки дейности
и туристически информационен център.
Дворът също ще бъде
облагороден. В него
ще бъдат изградени
беседки, ще бъдат оформени цветни алеи и
паркинг.
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Отец Кирил Попов, енорийски свещеник в Катедрален храм „Света Неделя”:

ǽȘȐșȚȖȊȖȚȖǪȢȏȒȘȍșȍȕȐȍȍȕȍȗȖȊȚȖȘȐȔȖ
șȗȈșȐȚȍȓȕȖșȢȉȐȚȐȍȊȞȧȓȈȚȈȟȖȊȍȠȒȈȐșȚȖȘȐȧ
Снимки Румен Добрев

яйцата. Всичко, което не е
свършено в тези дни, се оставя за Велика събота. Във
връзка с пасхалната традиция спазваме едно предание - след Възкресението
Света Мария Магдалена
е поднесла на император
Тиберий червено яйце с поздрав: „Христос Възкресе“. В
този смисъл яйцето се явява символ на зараждащия се
живот, а живот има само в
Христос. Неговите думи са:
„Аз съм пътят, истината и
животът.“ Червеният цвят
съответно е символ на мъченичеството и кръвта,
която той е пролял за нашето спасение. Този цвят е и
символ на победата.

Росица Георгиева
Отец Попов, в навечерието сме на най-светлия
християнски празник – Великден. Какви са църковните обязаности, които се
спазват в периода преди
настъпване на Пасха?
В Православната църква последната седмица от
живота на Исус Христос
се нарича Страстна. През
това време ние споменаваме кръстните страдания и
смъртта на Спасителя, затова и я назоваваме така.
Всеки един от дните се нарича още Велик. В неделята,
предшестваща Страстната седмица – на Цветница,
Връбница или Неделя Вайя,
вечерта се извършва 1 специално последование, което
продължава да се отслужва
по същото време и в понеделник и вторник. В сутрините на първите два дни на
Страстната седмица се
извършват т.нар. служения
Часове и Вечерня, която
носи името Преждеосвещена света литургия.
На Велика сряда Спасителят е бил предаден от
Юда, в четвъртък е бил
осъден на смърт, а в петък
– разпнат. Затова в сряда и
петък трябва да се пости и
тези дни са посветени на
кръста.
В четвъртък споменаваме тайнството Евхаристия, тъй като по време
на Тайната вечеря Христос
е осветил хляба и виното.
Най-голямото чудо, което
се случва по време на всяка една Света литургия,
е, когато хлябът и виното
се претворяват в Тялото
и Кръвта Христови и човекът се единява с Христовото тяло, докосвайки се и
до Божествената му същност. Това е най-големият
дар, който имаме от Исус
Христос. Нещо, което дори
ангелите не правят, а ние,
грешните, се приобщаваме
с Тялото и Кръвта Христови. На Велики четвъртък вечерта си спомняме отново
за кръстните страдания
и тогава се четат 12-те
евангелия. Те и останалите обязаности през цялата
седмица ни пренасят в Йерусалим и в тези дни всички
житейски грижи се оставят
на заден план. Нашата мисъл е насочена към това да
благодарим на Исус Христос
за неговата жертва за нас,
грешните човеци. На Велики
четвъртък в специален момент се изнася Честният
кръст Господен за поклонение от всички вярващи.
На Велики петък отново споменаваме издъхването на нашия Спасител на
кръста. Това е единственият ден, когато не може
да има Света литургия, а
се правят Царски часове
и вечерня, когато се изнася Светата плащеница.
Тя символизира Христовия

В светлите дни около
празниците хората имат
ли потребност да даряват
за Църквата?
Още от дълбока древност имаме примери за извършено ктиторство или
дарения. През вековете и
до наши дни всички църкви
гроб, ние се покланяме пред
нея в знак на благоговение.
В Православната църква се
извършва и промушване под
масата, на която е поставена плащеницата, отново
в знак на преклонение пред
гроба Господен и благодарност към Христос.
Дните, предшестващи
Пасха Христова, а именно
тези на Великия пост, са
за размисъл за изминатия
житейски път, време, благоприятно за осъзнаване на
своята греховност, като
църковните песнопения са
умилителни, пространни,
преобладават четивата в
богослужението и всичко
това допринася за нашето
покаяние.
Какво е мястото на
Възкресението в църковния календар?
Пасха Христова е празник на празниците и тържество на тържествата.
Преди това в съботата ние
изпълняваме молитва, наречена „Да замълчи всяка плът
човешка”. Това е моментът,
в който сме в трепет и
очакване на Възкресението, времето, когато всяка
година се случва едно чудо
на Божи гроб – слизане на
Благодатния огън. Надяваме се и сега да се сподобим
и да се случи чудото. Години наред представители на
нашата църква отиват в
Йерусалим, за да вземат от
Благодатния огън и да го донесат за всички нас.
Събитието в Йерусалим ни служи за вдъхновение
и упование, че Бог не ни е
оставил. Когато Христос
е възкръснал, неговите
ученици са се разбягали.
Единствено в третия ден
на седмицата жените мироносици смело отиват към
гроба, за да помажат тялото. Но ги пресреща ангел,
който им казва, че Исус е

възкръснал, и да отидат да
кажат на учениците му. По
пътя Христос ги пресреща
и чрез жената благовестява на целия човешки род за
случилото се.
По време на Първия вселенски събор се определя
кога да се празнува Пасха –
една седмица след първото
пълнолуние след пролетното
равноденствие, като денят,
в който го отбелязваме,
винаги е неделя. Пасхалният период е различен, но
на него всички християни
трябва да се възрадваме и
развеселим и да се постараем да носим винаги в сърцата си тази неземна радост
и свят възторг.
Христовото Възкресение е неповторимо спасително събитие в цялата
човешка история. По традиция, след като се изпее
тропарът в началото на
пасхалната утреня, духовникът поздравява всички
богомолци по случай Великия
ден на Господа. След литията и влизане в храма започва тържественото пеене
на пасхалния канон. В края

на пасхалната утреня се
изпълняват стихири, в които отново се призовава да
имаме пълнота на пасхалната радост. Кондакът, както
и тропарът са песнопения,
които накратко ни запознават със съдържанието
на църковния празник. Тържественият пасхален кон-

дак изразява с няколко проникновени слова завършека
на Божието домостроителство за нашето изкупление
и спасение.
Всички знаем, че има
традиции, които се спазват. Например на Велика
сряда се месят козунаците,
а в четвъртък се боядисват

и манастири са изградени с
дарения. Това не е личен дом,
а общо място за всички вярващи. Българският народ е
състрадателен и винаги е
готов да помага. Свидетели
сме в последните години за
извършена помощ в името
на наши ближни. Не е необходимо да се помага само
материално, а и с молитва. И това е най-голямата
помощ, защото нищо не се
случва без Божията воля.
Какво ще пожелаете на
читателите на в. „Строител” по повод на великденските празници?
Искам да благопожелая
да имаме дръзновение и борбеност, да не униваме от
изпитанията, като ги понасяме твърдо и търсим изход от всяка една ситуация
с Божията помощ. Нека да
имаме усърдна молитва към
Господ, като благодарим за
всички негови благодеяния.
Поздравявам Ви с настъпващия Празник на празниците
и Тържество на тържествата Пасха Христова. За много и благословени години!
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Инж. Доротея Дончева, директор на Софийската гимназия по строителство,
архитектура и геодезия „Христо Ботев”:
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Снимка авторът

Не можем да приемем
всички, които желаят
да получат средното си
образование при нас
Георги Сотиров

Инж. Дончева, Софийската гимназия по строителство, архитектура
и геодезия е основана с
царски указ за просвещението от 1909 г. като
клон на Първа мъжка
гимназия, но много скоро след това се обособява като самостоятелно
учебно заведение. Първият випуск завършва през
1914 г., като се дипломират общо 30 техници, 31
строители и 9 земемери.
Тази година СГСАГ „Христо Ботев” отбелязва
два юбилея.
Наистина имаме две
годишнини. Първият випуск е завършил точно
преди 105 г. През 2019 г.
се навършват и 110 г.
от създаването на първ о т о у н ас Дъ рж ав н о
техническо училище за
подготовка на специалисти със средно образование в областта на
строителството, архитектурата, геодезията.
Неговата популярност и
значимост непрекъснато
нараства, защото професията на строителя е
търсена и високо ценена.
Това е свързано с бързото изграждане на новите
градове след Освобождението на България. В
този период в страната
няма специалисти – нито
със средно, нито с висше
образование, които да са
учили в родината.
През 1909 г. училището
е утвърдено със Закона за
народното просвещение,
известен като Закона на
Никола Мушанов, който по
това време е министър
на образованието. Това е
най-дълго действащият
нормативен акт за образованието. Обучението
е било пет години, като
са се изучавали същите
фундаментални дисциплини, които преподаваме и сега. Естествено с
времето преподаваната
материя е осъвременена,
за да е актуална, като непрекъснато се добавят и
нови неща. По този начин
СГСАГ „Христо Ботев” е
доказала във времето, че
нейните възпитаници са
квалифицирани, както и че
спазва своята традиция
за устойчивост и много
добра подготовка на младите хора.
Бизнесът из п и тва
остра нужда от компетентни работници със
с р е д н о о б р а з о в ан и е .
Навсякъде в Европа се

обръща много сериозно
внимание на професионалната квалификация,
защото хората са тези,
които създават брутния вътрешен продукт
на всяка държава и са
важен елемент в инвестиционния процес. Как
може да се преодолее
този проблем?
Тъ р с е н е т о н а к в а ли ф и ци ран и кад ри съ с
средно образование наистина е много голямо.
Бизнесът се нуждае от
работна ръка не само за
строителството, но и за
цялата икономика. Това е
много сериозен проблем
на цялото професионално образование, който
със сигурност може да се
преодолее. От известно
време правителството
полага доста усилия, за
да може професионалното обучение да получи
своето достойно място в
цялата структура на образователната система.
Например професионалните паралелки стават
все повече. Освен това
Министерството на образованието и науката
(МОН) изпълнява национални програми, които целят модернизирането на
професионалното обучение – обновяват се сгради
на училищата, кабинети
и т.н. Все още изпитваме сериозен недостиг за
учебници за професионалното образование, може
би защото те са с ограничен кръг на потребление.
Това се балансира донякъде от нашите преподаватели, които са истински
апостоли в тази посока
– в определени моменти
те са и автори на учебници, които разработват
на базата на учебните
програми.
Пр ео д ол яването н а
недостига на кадри няма
да стане бързо и лесно.
Ключово за решаването
на проблема е участието
на бизнеса в целия процес,
защото именно той може
да осигури реализацията на младите хора. Помощта, която частният
сектор оказва на професионалните гимназии, е
вложение, което ще бъде
многократно изплатено.
Тя ще донесе принадена
полза както за училището, така и за бизнеса.
Д р уг н ач и н, ко й т о
може да подпомогне процеса, е дуалната форма
на обучение в средното
образование, която вече
набира скорост. При нея
учениците провеждат

част от занятията в офиси или производствени
корпуси на съответните
фирми, с които училището е сключило договор.
Много е важно бизнесът
да е готов да се включи
активно, защото младите хора трябва да имат
обучители, наставници.
Те трябва да помогнат на
учащите да влязат в професията, да я овладеят,
да се усъвършенстват,
така че в момента, в който получат своите дипломи за средно образование,
да могат да започнат работа незабавно.
Учебната година е на
финала си и предстои
нов прием на младежи,
завършили седми клас.
Всеки край на учебна
година поставя началото
на следващата. Този период винаги е сериозно изпитание. Освен държавните
зрелостни изпити, които
нашите ученици полагат,
за да се дипломират в
края на дванадесети клас,
те се явяват и на държавни изпити за придобиване
на професионална квалификация – по теория и по
практика. Първият е по
националната изпитна
програма, утвърдена от
МОН, а този по практика
се организира от самото
училище, като при нас той
протича чрез изработването на проект в рамките на три дни, колкото
ни позволява Законът за
професионалното образование. Накрая - след приключването на изпита по
практика, учениците се
явяват пред комисия, за

да защитят своето проектно решение. В журито
задължително присъстват представители на
бизнеса, защото по този
начин ние, освен че изпълняваме изискването на
закона, гарантираме пред
обществото, че т е з и
млади специалисти са наистина добре подготвени. Разбира се, младежите, които са се справили
най-успешно, получават
награди.
Традиционно новата
учебна година ще започне
на 15 септември. Приемната кампания за записването на ученици ще се
проведе изцяло през юли,
като различното сега ще
е, че заявленията за избора на учениците и техните родители за специалности, професии и т.н. ще
се подават само онлайн.
Ви н а г и в н ача ло т о
на приема на документи
провеждаме Дни на отворените врати, за да
покажем на бъдещите си
възпитаници какво може
да им предостави Софийската гимназия по строителство, архитектура и
геодезия „Христо Ботев”.
Нашите ученици представят пред кандидатите
панорама на професиите,
като презентират всичко свързано с обучението
им – материала, който
им се преподава, както и
проектите, макетите и
хербариите, изработвани
от тях. Обикновено интересът към СГСАГ е доста
голям и всяка година се
повтаря един феномен –
ние не можем да запишем
всички, които желаят да

получат средното си образование при нас. Все
пак паралелките ни са по
27 – 28 ученици.
Преди около година
в централния офис на
Камарата на строителите в България (КСБ)
беше учреден Секторен
консултативен съвет
по заетостта и работната сила в строителството като част от
дейностите по проект
„Развитие на Националната система за оценка
н а ко м п е т е н ци и т е –
MyCompetence“, на която
сте член.
Дейността на този
съвет цели да улеснява
както работодателите,
които назначават служители, така и хората,
които търсят работа в
зависимост от това какви компетентности притежават. Идеята е да не
се губи излишно време и
ресурс и всеки да може да
намери желаната реализация.
Освен че сте директор на професионалната гимназия, от 2001 г.
сте и член на УС на Научно-техническия съюз по
строителство в България (НТССБ).
Отдавна съм член на
Управителния съвет на
НТССБ. Опитваме се да
направим още една връзк а м ежд у у ч и л и щ е т о,
университета и бизнеса,
защото членове на УС
на съюза са представители на различни учебни
заведения, институции
и други структури. Една

от важните ни дейности
през последните няколко
години е номинирането
на ученици за наградата на НТССБ, която се
нарича „Най-добър млад
строител Кольо Фичето”.
Тук особено значение има
успехът от държавните
изпити за професионална квалификация, както и
участието в състезания,
свързани с тяхната професия.
Когато връчваме дипломите на нашите абитуриенти, винаги на тържеството присъстват
представители на КСБ,
на Българската търговско-промишлена палата,
на Съюза на архитектите
в България, МОН, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на други
браншови организации и
ведомства. Ректорът на
Университета по архитектура, строителство и
геодезия връчва дипломите на първенците на випуска. Защо казвам всичко
това? Тъй като, от една
страна, ние представяме
на обществото младите специалисти, които
завършват всяка година
СГСАГ „Христо Ботев”,
техните постижения и
успехи, а от друга – показваме на дипломиралите се
всички представители на
институциите и бизнеса,
които се интересуват
професионално от тях.
Това е връзката, която
задължително трябва да
има между държавата, науката и бизнеса, за да се
гарантира успешна реализация на младите хора.
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BG20102

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

BG.121357Q/U

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

ÄǪǭǹǺǵǰǲǹǺǸǶǰǺǭǳ´ǭǨǬ
ǶǸǫǨǵǰǯǰǸǨ
Ƕǩǻǿǭǵǰǭ

ǲǶǴǻǵǰǲǨǾǰǰ
ǰǴǭǬǰǱǵǶǷǶǪǭǬǭǵǰǭ
ǷȘȈȒȚȐȟȍșȒȐȒțȘșȖȊȍȗȖȔȍȌȐȑȕȖȗȘȍȌșȚȈȊȧȕȍ
ȗȖȊȍȌȍȕȐȍȗȘȍȌȒȈȔȍȘȈȘȍȈȒȞȐȧȗȘȐȒȘȐȏȐșȕȐșȐȚțȈȞȐȐ
ЦЕЛИ НА ТРЕЙНИНГА:
Участниците да придобият знания и практически умения
за това: как да се представят пред радио, телевизия, вестник, информационна агенция, как да се държат пред камера;
Основни правила за дрескод и грим в телевизия, правила
за добра комуникация с медиите.
В програмата на семинара е включена и информация за
актуалната нормативна уредба, касаеща медийния сектор,
етичния кодекс, правото на отговор.
Обучението е интерактивно с поставяне в реална среда,
заснемане на интервюта в различни ситуации, анализ на
реакциите и поведението.
Като лектори ще бъдат привлечени водещи журналисти
и медийни експерти.
Продължителност на курса: 1 ден с вкл. лекции, тв екип,
кафе паузи, материали.
НАЧАЛО: 27 май
ЦЕНА – според вида на обучение:
в група до 5 участници – 500 лв. без ДДС на човек
в офиса на в. „Строител“, или
индивидуално в офис на клиента – 1500 лв. без ДДС.
Програмата е динамична и може да се моделира спрямо
интересите на участниците.
За записване и информация:
0888 55 39 50 – Ренета Николова
0884 20 22 57 – Калоян Станчев

ТЪРГОВЕ & ОБЯВИ
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
3Наименование: Модернизация на железен път, конт. мрежа и системи за сигн. и телек. в жп участъци По-Крумово и По-Скутаре, вкл. в
гарите По разпр., Крумово, Скутаре и разд. пост Тракия по проект „Разв.
на жп възел Пловдив“
Възложител: ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура”
Oсн. предмет: 45234100
Прогнозна стойност: 110 899 889.24 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 1066
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 01/07/2019 Местно време: 16:45
Отваряне на офертите: ДП НКЖИ, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” №110, партер,

заседателна зала
Дата: 02/07/2019 Местно време: 10:00
За контакти: Мария Генова
Факс: +359 29310663
Адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза“ №122А
Адрес на възложителя: www.rail-infra.bg
Телефон: +359 29326048
E-mail: st.todorova@rail-infra.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=907836&mode=view

3Наименование: Проектиране и строителство на компостираща
инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци
и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци
Възложител: Община Дупница
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 7 640 800 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 450
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 23/05/2019 Местно време:
17:30
Отваряне на офертите: „Кръгла зала” на
Община Дупница на Адрес: гр. Дупница, пл.

„Свобода“ №1, ет. 4
Дата: 27/05/2019 Местно време: 11:30
За контакти: Мария Пилева
Факс: +359 70159257
Адрес: пл. „Свобода“ №1
Адрес на възложителя: http://www.dupnitsa.bg/
Телефон: +359 70159270
E-mail: admin_dupnitsa@dupnitsa.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=907939&mode=view

3Наименование: Изпълнение на СМР на строеж: „Доизграждане на
канализационна мрежа на кв. „Болярово“, Община Хасково“
Възложител: Община Хасково
Oсн. предмет: 45232410
Прогнозна стойност: 4 462 030.55 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 300
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 09/05/2019 Местно време:
17:30
Отваряне на офертите: гр. Хасково, пл. „Общински“ №1, ет. 2, заседателна зала

Дата: 10/05/2019 Местно време: 10:00
За контакти: инж. Красимир Герджиков - гл.
експерт ВиК
Факс: +359 38664110
Адрес: пл. „Общински“ №1
Адрес на възложителя: www.haskovo.bg
Телефон: +359 38603462
E-mail: pnovk_haskovo@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=907829&mode=view

3Наименование: Закриване и рекултивация на съществуващо депо
за твърди битови отпадъци на Община Казанлък, землище с. Черганово,
местност Каракос
Възложител: Община Казанлък
Oсн. предмет: 45112350
Прогнозна стойност: 2 333 262.65 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в месеци: 42
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 09/05/2019 Местно време: 17:30
Отваряне на офертите: сградата на Общинска администрация Казанлък, бул. „Розова
долина“ №6, партер, стая №8

Дата: 10/05/2019 Местно време: 10:00
За контакти: инж. Даниела Коева, зам.-кмет
Факс: +359 43198265
Адрес: бул. „Розова долина“ №6
Адрес на възложителя: https://www.kazanlak.
bg/index.php
Телефон: +359 43198240
E-mail: d.koeva@kazanlak.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=907783&mode=view

3Наименование: Изпълнение на строителство по Проект 3AF31029
„Осигуряване на противопожарна станция“ във в.ф. 26 030 – Безмер, по
Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP)
Възложител: Министерство на отбраната
Oсн. предмет: 45212000
Прогнозна стойност: 1 450 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 08/05/2019 Местно време: 17:30
Отваряне на офертите: Министерство на
отбраната, град София, ул. „Дякон Игнатий” №3

Дата: 09/05/2019 Местно време: 14:00
За контакти: инж. Зорница Батева
Факс: +359 35929880611
Адрес: ул. „Дякон Игнатий” №3
Адрес на възложителя: https://www.mod.bg/bg/
Телефон: +359 35929220749
E-mail: z.bateva@mod.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=908148&mode=view

3Наименование: Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане
на сградата и прилежащо дворно място на ДГ „Д-р Стайко Стайков“ в
гр. Стрелча, Община Стрелча
Възложител: Община Стрелча
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 665 430.70 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 60
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 08/05/2019 Местно време: 17:30
Отваряне на офертите: Кметска зала в Общинска администрация - Стрелча

Дата: 09/05/2019 Местно време: 14:00
За контакти: Донка Фингарова-Койчева
Факс: +359 35322011
Адрес: пл. „Дружба“ №2
Адрес на възложителя: http://www.strelcha.bg
Телефон: +359 35322020
E-mail: kmet.strelcha@gmail.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=908210&mode=view

3Наименование: Рехабилитация на ул. „Преображенска“ в участъка
от ул. „Михаил Герджиков“ до ул. „Любен Каравелов“, гр. Царево“, Община
Царево
Възложител: Община Царево
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 541 667.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 45
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 07/05/2019 Местно време: 17:00
Отваряне на офертите: Отварянето на
офертите на участниците в процедурата
е публично, по реда на чл. 54, ал. 1 и следващи от ППЗОП, и ще се извърши от Комисия,
назначена от Възложителя, на 08.05.2019 г.

– 10:00 часа в гр. Царево, ул. „Хан Аспарух”
№36, заседателна зала, сграда Фронт-офис.
Дата: 08/05/2019 Местно време: 10:00
За контакти: инж. Златинка Кирякова; Мария Динкова
Факс: +359 59052003
Адрес: ул. „Хан Аспарух“ №36
Адрес на възложителя: www.tsarevo.net
Телефон: +359 59055051/ +359 59055045
E-mail: otdelpraven@gmail.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=907889&mode=view

3Наименование: Строително-монтажни работи по изграждане на
I етап на Център за настаняване от семеен тип на възрастни хора с
деменция
Възложител: Община Димитровград
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 445 800.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 09/05/2019 Местно време:
17:00
Отваряне на офертите: административна
сграда на Община Димитровград с Адрес:
град Димитровград, бул. „Г. С. Раковски” №15,

заседателна зала - 2-ри етаж
Дата: 10/05/2019 Местно време: 10:30
За контакти: Стефка Римпопова; инж.
Клавдия Тончева
Факс: +359 39166996
Адрес: бул. „Г. С. Раковски“ №15
Адрес на възложителя: www.dimitrovgrad.bg
Телефон: +359 39168237/+359 39168266
E-mail: zop@dimitrovgrad.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=907861&mode=view

3Наименование: Ремонт на улична мрежа и тротоари в Община Луковит
Възложител: Община Луковит
Oсн. предмет: 45233000
Прогнозна стойност: 2 083 333 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в месеци: 12
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 10/05/2019 Местно време: 17:00
Отваряне на офертите: гр. Луковит, административна сграда на Община Луковит, ул.
„Възраждане“ №73, ет. 4

Дата: 14/05/2019 Местно време: 11:00
За контакти: А. Цветанова - гл. експерт
ППОП
Факс: +359 69752014
Адрес: ул. „Възраждане“ №73
Адрес на възложителя:
Телефон: +359 69752464
E-mail: lukovit@lukovit.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=908111&mode=view

3Наименование: Изготвяне на инвестиционен проект, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи
(инженеринг) за обект „Пътен възел с кръгово кръстовище за подход
към град Сандански”
Възложител: Община Сандански
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 666 666.67 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 420
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 08/05/2019 Местно време: 17:00
Отваряне на офертите: град Сандански, бул.
„Свобода“ №14, заседателна зала , ет. 2, стая 209

Дата: 09/05/2019 Местно време: 10:00
За контакти: Кирилка Стойчева
Факс: +359 74689055
Адрес: бул. „Свобода“ №14
Адрес на възложителя: www.sandanskibg.com
Телефон: +359 74689099
E-mail: oba_sandanski@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=907920&mode=view

3Наименование: Инженеринг - проектиране, авторски надзор и
изпълнение на дейности по СМР, по четири обособени позиции
Възложител: Община Кюстендил
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 409 429.16 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 90
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 08/05/2019 Местно време:
17:00
Отваряне на офертите: заседателна зала
на административна сграда на Община Кюс-

тендил, пл. „Велбъжд“ №1, ет. 2
Дата: 09/05/2019 Местно време: 10:00
За контакти: Десислава Алайкова-Стоева
Факс: +359 78550875
Адрес: пл. „Велбъжд“ №1
Адрес на възложителя: www.kustendil.bg
Телефон: +359 78551026
E-mail: ob_porachki@kustendil.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=907930&mode=view

3Наименование: Ремонт на 3 бр. сгради в НВУ „В. Левски“ по 3 обособени позиции
Възложител: Национален военен университет „Васил Левски”
Oсн. предмет: 45200000
Прогнозна стойност: 201 900 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 30
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 13/05/2019 Местно време: 17:00
Отваряне на офертите: НВУ „Васил Левски”,
гр. Велико Търново, бул. „България” №76, Дом

на културата, ет. 2
Дата: 14/05/2019 Местно време: 10:00
За контакти: Марияна Станчева Нешева
Факс: +359 62-618899
Адрес: бул. „България“ №76
Адрес на възложителя: www.nvu.bg
Телефон: +359 62-618851
E-mail: pur@nvu.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=908119&mode=view

Още на: http://vestnikstroitel.bg/category/public_orders/
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7XWWR3RQWL±ȘȍȚȘȖșȗȍȒȞȐȧȏȈȍȌȕȈȓȍȋȍȕȌȈ
Париж разказва за неограничените дизайнерски идеи на италианския майстор Джио Понти
Елица Илчева
В п р о д ъ л же н и е н а
шест месеца някои от
най-известните мебели,
създадени от италианския
архитект и дизайнер Джио
Понти, събират стотици
любители на интериора
в Париж. Музеят за декоративни изкуства във
френската столица представя ретроспективната
изложба Tutto Ponti: Gio
Ponti Archi-Designer, която беше открита на 19
октомври 2018 г. и продължава до 5 май 2019 г.
Експозицията разкрива
таланта на италианския
майстор, работил между
1921 и 1978 г. Изложбата
обхваща цялата кариера
на твореца, като показва
разнообразните аспекти
на неговата работа - от
архитектурата до индустриалния дизайн, от мебелите до осветителните
тела, от създаването на

бостъргача са направени
скосени и отгоре прилича
на разтегнат шестоъгълник. Формата на диамант,
която Понти повтаря еднакво често във вътрешните разпределения и при
фасадите, става негов
отличителен белег въпреки многобройните стилистични обрати в кариерата
му.
Почти веднъж на десетилетие той започва
всичко отначало. Именно
тази разнопосочност се
В този период реализира
вила Планчарт в Каракас,
също сочена като негов
шедьовър.
Общото в проектите
му е, че и мебелите, и сградите предизвикват усещането за безтегловност,
постигнато с помощта
на огледала, светлина и
цвят. Във всяко творение на Понти присъства и
принципът му на работа:
„Нека сега направим нещо
наистина красиво.“

Дизайнът на Superleggera е вдъхновен от традиционните и
много изчистени дървени столове, произведени в италианския
пристанищен град Киавари

списания до опитите му
в областта на стъкларството, керамиката и
златарството... Над 500
предмета, макети, рисунки, някои от които никога не са били показвани,
проследяват тази богата
кариера. Сценографията
на изложбата е проект
на агенцията Wilmotte &
Associés със съдействието на графичния дизайнер
Итало Лупи.
Понти е истински
създател. Днес неговите
идеи се считат за неограничени, но в същото
време се определят като
прости, носещи енергия.
Малко известен е фактът,
че извън бранша Понти
става популярен, когато
на 18 април 2002 г. малък
самолет се врязва

в 127-метровата сграда
Pirelli в Милано – шедьовър
на италианеца.
Това се случва близо половин век след като
зданието е построено
и сякаш едва тогава е
забелязано. Pirelli решително разчупва архитектурния модел тип „кутия
за обувки“ – кулата не е
построена под формата
на правоъгълник, който е
традиционен за високите
сгради. Краищата на не-

изтъква като причина за
неговата непопулярност,
макар да е сравняван с
асове като Льо Корбюзие
и Франк Лойд Райт.
Джио Понти е роден е
през 1891 г. в Милано, където завършва архитектура и работи през целия
си живот. Първоначално е
повлиян от класицизма, но
не след дълго започва да
се вълнува от авангарда.
През 1923 г. е назначен за
художествен директор на
манифактурата за порцелан Richard-Ginori. Веднага след стъпването си в
длъжност той обновява
дизайна и стандартизира
масовото производство.
Творенията в неокласически стил, родени от
това сътрудничество, са
наградени на Парижката
между народна изложба
за декоративни изкуства
през 1925 г. През следващата година проектира за
първи път в чужбина –

резиденцията L’Ange volant
в Париж и Venini в Мурано.
По същото време създава за италианските
универсални магазини La
Rinascente серия от мебели на достъпни цени с
изчистени форми.
Произведенията, вдъхновени от етруските

Креслото Mariposa (пеперуда) е създадено от Понти за вилата
Планчарт в Каракас.

фрески и гръцките митове, Понти представя за
пръв път през 1923 г. на
изложение в Монца. Джио
е още поет, автор на редица книги, обзавежда
кораби, влакове и частни
вили, прави декори за оперния театър „Ла Скала“,
строи небостъргачи и
дори катедрала.
Но за най-голямо постижение се счита основаното и редактирано от
него списание Domus. То
се превръща в личен дневник, където той разяснява
целите на своите проекти
и информира читателите
за новите тенденции в
дизайна. Концепцията на
изданието е да свърже архитектурата и дизайна с
изкуството по начин, по
който те никога не са били
обединявани, и да подкрепи
масовото производство.
„Индустрията е стилът
на ХХ век, неговият творчески маниер“, проповядва
италианецът.
Понти напуска Domus,
за да основе другото си
списание – Stele, в което
акцентът е върху изкуството и отражението
на войната върху италианските архитекти.
„Аз съм луд по Италия“,
заявява той и продължа-

ва да публикува дори по
време на бомбардировките. Проектира сам много
от кориците и пише под
23 различни псевдонима.
През 1948 г. той се връща
в Domus. През 40-те години се посвещава и на производството на монументални стенописи в Palazzo
del Bo в университета в
Падуа.
От 1950 г. до 1960 г.
- в разцвета на своята
кариера, проектира във
Венецуела, САЩ, Близкия
изток и дори в Хонконг.

Най-популярното му
произведение е столът
Superleggera (в превод от
италиански суперлек),
рекламиран от дете,
вдигнало го с един пръст.
„Суперлекият“ е създаден
през 1957 г. и все още е
в производство, като на
практика повтаря класическия кухненски стол с
трапецовидна седалка и
облегалка от две напречни летвички. Малки, но
съществени разлики са,
че е много по-здрав и несравнимо лек. Особен визуален ефект се постига
с редуването на черния и
белия цвят.
Майсторският стол

„811” е преходът от занаятчийски мебели към промишлено производство.
Неговата основа е дървена рамка, върху която
е поставена мека седалка, надеждно поддържана
от еластични ремъци от
марката Pirelli. Подобен
дизайн е актуален и днес
благодарение на гения на
Понти.
Лекота, прозрачност,
яснота, цвят и простота
са ключовите елементи в
дейността на Джио, която той осъществява от
централата си в Милано
- истинска лаборатория
за творения. Светещото
пано за Lumi и креслото
Distex за Cassina се отличават сред множеството
проектирани предмети и
мебели от него.
През 70-те години Понти продължава да търси
прозрачност и лекота. В
този период той разглежда архитектурните си
фасади като сгънати листове хартия, върху които се разкриват ажурни
геометрични форми, като
например катедралата
на Таренте (1970) и художествения музей на Денвър (1974).

Майсторският стол „811” е преход от занаятчийски мебели към промишлено производство.
Неговото „лице“ е дървена рамка, върху която е поставена мека седалка, надеждно поддържана
от еластични ремъци от марката Pirelli
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Съоръжението има нова атракция – най-високия водопад на
закрито в света
Страницата
подготви
Десислава Бакърджиева
Откриха пристройката
Jewel към летище Changi в
Сингапур. Новата сграда се
отличава със своята интересна визия – тя е с формата на поничка, облицована
със стомана и стъкло. Найинтересното в „бижуто“
е 40-метровият водопад,
който е разположен в центъра на зданието. Това е
най-високата водна каскада
на закрито в света, грохотът на която се чува от

пасажерите отдалече. Заобиколена е от закрита гора
с повече от 900 дървета и
60 000 храста, в която има
пътеки за разходки. През но-

щта водопадът става фон
за 360-градусово светлинно
шоу.
Проектът на Jewel е на
известния архитект Моше

Сафди. Реализирането му е
отнело четири години, като
строителството е възлязло на 1,7 млрд. сингапурски долара (около 1,25 млрд.
щатски долара). Обектът е
на 10 етажа, от които пет
са надземни. Той разполага
със 135 700 кв. м и свързва
три от четирите терми-

ǔǳǰǴǯǬǾǰǮǱǲǴǷǴȅǹǴǶǿǷǴǮǡǬǯǬ

Холандското архитектурно студио Mecanoo представи проекта си
за ансамбъл от две жилищни кули в
Хага в Холандия. Те ще носят името
The Grace и ще бъдат изградени в близост до центъра на града. Плановете
за строителството им ще отговорят
на нарастващото търсене на жилища
на достъпни цени. В комплекса ще има
над 1500 жилищни единици, част от
които ще са социални. Той ще разполага и с офиси, за които са предвидени
6 000 кв. м, търговски площи – 2500
кв. м, както и паркинг за велосипеди и
автомобили.

Едната сграда ще е висока 150 м, а другата - 180 м. Комплексът, описван като „грациозна икона“, е хармоничен, с фини вариации
от отворени и затворени фасадни елементи,
прозрачни и плътни ъгли и нежни цветове.
Предназначението на аркадите от двете
страни на кулите е за защита от вятър и
дъжд. Сърцето на обекта ще бъде прозрачно
фоайе, в което ще има работни кътове, места за почивка и др.

ǰȕșȚȈȓȐȘȈȝȈșȖȓȈȘȕȈșȐșȚȍȔȈȊȢȘȝț $SSOHȡȍȗȘȍȌșȚȈȊȐ
L3KRQHșȐȕȟȖȊȍȒȘȈȕ
ȗȈȘȒȐȕȋȊȢȊǼȘȈȕȞȐȧ
Разработчикът на системи за
възобновяема енергия Neoen е инсталирал 16,3 mW соларна система
върху паркинг в Корбас във Франция.
Тя обхваща 12,5 хектара и 4600 паркоместа. Това е най-големият проект
за соларен паркинг навес в страната.
Инвестицията е възлязла на 19,1 млн.
евро. Инсталацията е изградена за
пет месеца. Системата подава 19,5
gWh електроенергия годишно към
мрежата.
По думите на Джулиет Мутарие,
ръководител на проекта в Neoen,
слънчевите навеси придобиват все
по-голяма популярност и мащаб. „Те
се възприемат особено добре от логистични центрове и оператори на
паркинги, които търсят по-екологичен имидж, местно производство на
енергия или нов източник на приходи“,
е заявила тя.

Според Хавиер Барбаро, управляващ директор на Neoen, разходите
за производство на такъв фотоволтаичен навес са с около 50% по-високи от тези за наземните соларни
системи, но разликата се компенсира
до голяма степен от спестяванията
на таксите за пренос на електричеството. „Можете да произвеждате електроенергия на около 80 - 90
евро/mWh със слънчев навес в сравнение с около 50 - 60 евро/mWh за
наземен масив. Но не забравяйте, че
също така спестявате 30 евро/mWh
за разходите за такси за пренос“, пояснява експертът.

През 2020 г. за почитателите на
по-компактните телефони ще има нова
алтернатива на пазара. Очаква се Apple
да представи iPhone с 4.7-инчов екран,
който ще е нещо като рестартиране на
4.7-инчовия iPhone 8.
Новият смартфон ще има процесор
А13 на Apple, една основна задна камера, а мястото за съхранение започва от
128GB. На вид ще има дизайн, подобен на
iPhone 8, в това число и позабравения
Home бутон отпред.
Цената на устройството ще е около
649 долара. За сравнение 64-гигабайтовата версия на iPhone 8 към момента
струва около 599 долара.
В новата си гама, освен водещите
iPhone XS и XS Max, Apple предлага и бюджетния iPhone XR, който се явява нещо
като заместител на iPhone SE. На пазара са още юбилейните X модели, iPhone
8 и по-старият iPhone 7.

нала на летище Changi. В
новата пристройка има над
280 обекта за търговия на
дребно и хранене. Всъщност
сградата не е летищен терминал – няма гейтове за
пристигане или заминаване и
всеки може да я посети, за да
пазарува или да се забавлява.
Нови ят комплекс на
Changi предлага и различни услуги за пътниците. Те

могат да отседнат в хотел
YOTELAIR Singapore Changi
Airport със 130 стаи, да използват съоръженията за
съхранение на багаж или салон, проектиран да допълни
нова интермодална трансферна услуга, която подобрява въздушно-морската свързаност, или да гледат филм
в IMAX киното с множество
зали.

ǷȘȍȏȋȊǭȊȘȖȗȈșȈȖȚȒȘȐȚȐ
ȔȓȕȒȊȔȚȢȘȋȖȊșȒȐȗȓȖȡȐ
През 2018 г. в
Европа са открити общо 2,6 млн.
кв. м търговски
площи, което е
спад с 28% спрямо предходната
година. Това показва проучване на глобалната консултантска компания Cushman &
Wakefield, чийто стратегически партньор за България
е Forton. Според доклада European Shopping Center: The
Development Story обемът е най-ниският от 24 г. насам и
е съпоставим с активността на пазара, характерна за
годините, когато са отваряли първите шопинг центрове
в Централна и Източна Европа. Експертите посочват,
че България не е изключение от общия тренд – завършвани са замразени проекти или са отваряни площи след
модернизация, например единственото ново откриване
през 2018 г. е на обновения търговски център Plovdiv
Plaza, а в края на март 2019 г. - на Delta Planet във Варна,
чието строителство е подновено през 2017 г.
„Пазарът на търговски площи в България навлиза в
по-зряла фаза и може да се каже, че големите градове
вече са наситени. От тук нататък не очакваме нови проекти за класически шопинг центрове, а по-скоро гъвкави
концепции, съобразени с пазарни трендове, като електронната търговия и все по-ключовата роля на площите
за хранене и развлечения“, коментира Иван Граматиков,
мениджър „Търговски площи“ в Cushman & Wakefield Forton.
Данните на глобалната консултантска компания показват още, че пазарът на търговски площи в повечето
големи европейски градове също е достигнал своята
зрялост. Общо предлагането възлиза на 168,1 млн. кв. м,
което създава силно конкурентна среда за инвеститорите. В опитите да задържат своите позиции усилията в
тях са фокусирани върху преустройства и нови вътрешни
разпределения. „Наситеният пазар води и до ясна поляризация между успешните проекти и локациите със затихващи функции, които се нуждаят от цялостна промяна,
за да оцелеят“, се казва в доклада.
Експертите очакват все по-често развитие на мултифункционални проекти вместо традиционни търговски центрове. Според тях инвеститорите в Европа все
повече откриват потенциала на хибридните формати,
които комбинират търговски площи с офиси, хотели и
жилищни части. Нараства интересът и към ритейл парковете.
По данни на компанията през 2018 г. Турция е била
безспорен лидер по строителство на нови търговски
площи в Европа с реализиран обем от 525 хил. кв. м. Въпреки това спрямо предходната година страната отчита спад с близо 50% поради факта, че инвеститорите
се фокусират върху оптимизацията на съществуващи
търговски центрове, както и изграждането на по-малки
такива.
Прогнозата е през 2019 и 2020 г. в Централна и Източна Европа да бъдат завършени 4,4 млн. кв. м нови
търговски центрове. На по-развитите пазари в Западна
Европа обемът ще е наполовина с едва 2,1 млн. кв. м нови
проекти за периода.
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Марко Теца, Сергей Редкин и Иван Янъков
ще изнесат концерти у нас
Страницата
подготви
Мартин Динчев
Цикълът клавирни концерти „Майстори на пианото“ ще представи у
нас утвърдени виртуози,
концертиращи по целия
свят. На 31 май ще се изяви Марко Теца (Италия),
на 7 юни – Сергей Редкин
(Русия), а на 14 юни – Иван
Янъков (България). Началният час за трите събития е 19:00, а мястото –
кино „Люмиер“.
Техните изпълнени я
ще предложат различна
интерпретация на произведения от романтичната епоха и тази на XX
век. В програмите и на
тримата музиканти ще
бъдат включени творби от полския композитор Фредерик Шопен, а
в подбора на останалите
произведения е заложено
на творби от Чайковски,
Прокофиев, Лист, Вагнер
(в транскрипция на Лист)
и Стравински.
Интенз ивната концертна дейност на Марко Теца го отвежда до
най-известните зали по
с вет а и д о съ трудн и чество с едни от най-добрите музиканти, като

длер с докторска степен
през 2017 г. Той печели
многобройни награди от
международни клавирни
конкурси и наред с това
е талантлив композитор.
През 2016 г. Валерий Гергиев го кани за солист на
редица концерти заедно с
оркестъра на Маринския
театър. Международната
кариера на Редкин включва изяви в Парижката
филхармония, Бруклинската музикална академия,
„Аудиторио Насионал“ в
Мексико, Мюнхенската
ф и л хар мон и я . О с ве н в
Москва и Санкт Петербург Сергей гастролира в
Германия, Австрия, Франция, Полша, Финландия,

Швеция, Белгия, Израел,
Португалия и др.
Пианист и диригент,
Иван Янъков изнася концерти в над 30 страни
в Европа, Азия и Северна Америка. През 2001 г.
като победител в конкурса Artists International
Series е спонсориран за
самостоятелен дебютен
рецитал в световноизвестната „Карнеги Хол“ в
Ню Йорк. През последните
две години пианистът редовно свири пред многохилядна публика на представления в Китай.
Билети за концертите
„Майстори на пианото“
може да намерите в НДК
и онлайн на ticket.ndk.bg.

ÄǼȈȓȠȐȊȋȍȘȖȑ´ȚȘȢȋȊȈȕȈȚțȘȕȍ

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Владимир Ашкенази, Уто
Уги, Кристофър Хогууд и
др. След завършване на
обучение и по цигулка и
оркестрово дирижиране
работата му го свързва
с много ансамбли и оркестри в Европа, Азия, Америка и Африка. Той е редовен
професор по пиано в Консерваторията „Педроло” в
италианския град Виченца и ръководи редица майсторски класове по целия
свят.
Роден през 1991 г. в
Красноярск, Сибир, Серг е й Ре д к и н з а в ъ р ш в а
С анктпетербургската
консерватория „Н. Римски – Корсаков“ в класа
на проф. Александър Сан-

След изключително успешната премиера на спектакъла „Фалшив герой“, която
изправи на крака препълнената Зала 1 на
НДК, следващата логична стъпка е турне в страната. Шоуто, посветено на Тодор Колев, ще гостува в Русе на 27 май,
ще мине отново през София на 6 юни в
Зала 1 на НДК, след което в разгара на
лятото ще може да бъде видяно в двата
големи морски града – в Бургас на 8 юли
и във Варна на 19 юли.
„Фалшив герой“ е мащабна суперпродукция, базирана на най-популярните и
обичани песни на Тодор Колев, поднесени
с нови арaнжименти и изпълнени от Симфоничния оркестър на Държавна опера Русе, с диригент Димитър Косев, балет
на Държавна опера – Русе, с хореограф
Зорница Петрова, цяла банда прекрасни
музиканти, сред които Михаил Йосифов
(тромпет), Стоян Янкулов-Стунджи (барабани), Борис Таслев (бас), Ангел Заберски (пиано), Велислав Стоянов (тромбон),

Димитър Льолев (саксофон), Александър
Логозаров (китара) и Трио „Тринити“ (беквокали: Миглена Русева, Божана Спасова, Славина Калканджиева). Солисти са
Ненчо Балабанов, Поли Генова и Димо от
ПИФ. Специално участие ще вземе и Хилда Казасян.
Тодор Колев е оставил след себе си
незабравими песни, образи и реплики в
роли и телевизионни предавания, които
и до днес носят болезнено актуални, човешки и социални послания. Проводник на
тези идеи е драматургичната нишка, в
която сценаристът и режисьор на спектакъла Красимир Давидов вплита тримата пеещи актьори. Общата енергия
на Ненчо Балабанов, Поли Генова и Димо
Стоянов допринася за създаването на
една творба с респект върху творчеството на Тодор Колев.
Билетите за „Фалшив герой“ са на
цени между 20 и 50 лева в разпространителската мрежа на Eventim.

КНИГА НА СЕДМИЦАТА

Истори ята на
Алекс Банаян звучи
като сценарий за
холивудски филм. Когато е на 19 години,
той има мечта – да
се срещне с най-влиятелните личности
в различни области,
да разбере тайните
за успеха им и да ги
сподели с хората.
Вместо да отиде на последния си изпит от първата година в медицинския колеж, „изиграва“ играта
„Точната цена“, печели лодка, продава я и с парите
финансира мисията си. Банаян започва едно необикновено пътешествие – от проникване на събрание
на акционерите на Уорън Бъфет през преследване на
Лари Кинг в магазин за хранителни стоки до парти в
нощен клуб в компанията на Лейди Гага.
В рамките на пет години той успява да осъществи забележителни лични срещи и интервюта с Бил
Гейтс, Мая Анджелоу, Стийв Возняк, Лари Кинг, Стивън Спилбърг, Джесика Алба, Тим Ферис, Куинси Джоунс, Марк Зукърбърг и още много други.
В своята книга „Третата врата, или необичайният
път към успеха“ Банаян предава уроците на знаменитите личности и споделя своите необикновени стратегии и похвати, които могат да помогнат на всеки
да накара другите да го забележат, да му се обадят,
да поканят точно него.
В началото той се фокусира върху мъдростта на
елита, за да могат спомените им да се превърнат в
пътеводител на младото поколение, но постепенно
осъзнава, че целта му е много по-дълбока. Книгата
всъщност е за възможностите. Според Банаян дори
да предадеш на някого цялото си познание, това не е
достатъчно: той трябва да повярва, че няма невъзможни неща, и да поеме собственото си вълнуващо
пътешествие: „Научих, че човек трябва да се захваща и със задачи, при които има риск да се провали.
Условията никога няма да са идеални. Видиш ли възможност, сграбчи я.“

ǯȓȈȚȕȈȚȈȘȢȒȈȊȐȞȈ
Дванадесетият игрален филм на Фатих Акин
– „Златната ръкавица“, е
вдъхновен от истинската история на серийния
убиец Фриц Хонка, живял
в Хамбург, където през
70-те години умъртвява
няколко жрици на любовта
по особено жесток начин.
На пръв поглед Фриц
Хонка е жа лък загубеняк. Мъжът с изкривено
лице прекарва нощите
си в кварталната кръчма
„Златната ръкавица“, преследвайки самотни жени.
Никой от редовните клиенти не подозира, че ви-

димо безвредният Фриц
всъщност е чудовище.
„Филмът ми е портрет на психично болен
индивид, чиито убийства
не могат да бъдат обяснени със социалните условия. Разбира се, човек
може да се пита да ли
тези, които убива, имат
роднини. Имам предвид
- защо никой не пита за
тях? Но не бих обвинявал
предвид времето, в което
се развива историята.
Подобни неща все още се
случват и днес. Хора умират в квартирите си и в
социални домове и никой

не разбира със седмици.
С а мо з аради с м рад т а
става ясно, че някой е
починал. Тази миризма на
разпад също присъства
и тук. Освен това човек
се опитва да е исторически верен в такъв филм.
Но и не иска миналото
да изглежда просто като
вехто и прашно. Който
прави това, не е забелязал някои от последните
развития в киното. „Златната ръкавица“ може да е
ситуиран във вчерашния
ден, но може спокойно да
бъде и в днешния“, споделя
Фатих Акин.

äüĀüāü

МАРШРУТИ

петък, 26 април 2019

Светослав Загорски

Много хора откриват
Италия едва когато посетят Римини – един от найголемите курорти на Адриатическото крайбрежие. За
този град казват, че има
по-автентична италианска атмосфера от тази в
Рим, Милано и Флоренция.
Курортът се намира в региона Емилия-Романя и е
столица на едноименната
провинция Римини. Местоположението му го прави
чудесна отправна точка за
пътешествие по Адриатика – само на 23 км е от една
от най-малките държави в
света – Сан Марино, а на
около 50 км е Равена. Освен
това има директен влак до

от селището е доста колоритна заради останките
от древността, които са
на всяка крачка.
Римини има два главни
площада – пиаца „Тре Мартири“ и пиаца „Кавур“. „Тре
Мартири“ е сърцето на града от самото му основаване. Той е по-голям от пиаца
„Кавур“, който има икономическо и политическо значение през Средновековието.
Сред многобройните
забележителности е арката на император Октавиан Август, напомняща за
славното време, през което той е управлявал. Тя е
построена през 27 г. пр.Хр.
в чест на победата му в последната гражданска война на Римската република,
Арката на
Октавиан
Август
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ǷȘȍȌȗȖȟȐȚȈȕȐȧȚȒțȘȖȘȚȕȈ
ǨȌȘȐȈȚȐȟȍșȒȖȚȖȒȘȈȑȉȘȍȎȐȍ
Пиаца „Тре Мартири“

с името Дяволския мост.
Според нея на Тиберий са
му били необходими цели 7
години, за да завърши започнатото от Октавиан
строителство. Причината била, че работата вървяла много бавно, защото
всяка новопостроена част
се срутвала внезапно. Тиберий отправил молба за
помощ към всички римски
богове, но без успех. Накрая предприел отчаяно
действие – обърнал се към
Дявола, който обещал да
направи най-здравия мост
на света. В замяна поискал от Тиберий душата на
първото същество, което
премине през моста, който бил издигнат за една
нощ. На откриването му
дини. Замъкът Сисмондо
имал няколко функции – да
бъде защитна крепост, да
допринася за престижа на
Римини, а по-късно бил и
затвор. Църквата в града
носи името на Малатеста, който е бил начело на
Римини от 1432 до 1468 г.
Във визитната картичка на курорта своето
място намират още няколко храма. Единият е

Пиаца „Кавур“

църквата на Св. Франциск,
която е една от найзапазените и е чудесен
образец за ренесансова
архитектура. Други важни

Мостът на Тиберий

Замъкът Сисмондо

Болоня и друг, който преминава по крайбрежието и
стига до Анкона.
Римини привлича туристите най-вече с над 15 км
плажна ивица със ситен
пясък и повечето от тях
прекарват почти цялото
си време край морето. Населеното място разполага
с над 1000 хотела, което го
прави най-големия италиански морски курорт.
Историята на Римини
датира отпреди повече от
2000 години. Възниква като
римска колония и се развива
като град с изключително
важно стратегическо значение, тъй като на територията му се пресичали
три ключови пътя - Виа
Фламиниа, Виа Аемилия и
Виа Попилиа. Това било достатъчна причина населеното място да се превърне в
прекалено примамлива плячка както за европейските
завоеватели, така и за самите римски императори.
Запазените артефакти, сгради и паметници в
Римини показват богатото
му минало, което е изключително добре съхранено в

Стария град.
Обликът на тази част

която той води срещу Марк
Антоний и съюзилата се с
него египетска царица
Клеопатра. Монументът
има една порта с височина
9,92 м и ширина 8,45 м. През
Средновековието архитектурата й е променена – добавена е назъбената горна
част. Реконструкцията е
направена през XVIII век от
архитекта Томасо Темецна,
който официално е вписан
в биографията на арката.
Император Тиберий,
който идва на власт след
Октавиан Август, също
оставя своята следа в Римини. Над река Маречия се
издига

Тиберий заповядал на своите приближени да пуснат
първо куче по съоръжението и така Дяволът бил
измамен. Д нес мостът
на Тиберий продължава да
играе ролята на главна
транспортна артерия –
той води на север към двата главни пътя Виа Емилия
и Виа Понтика.

Римският амфитеатър
Мост, наречен на
негово име,
Дългата плажна ивица

известен още като Дяволския мост. Той е изключителен пример на римския строителен гений. В
миналото съоръжението е
било свързващата артерия на центъра на града
с район Борго Сан Джулиано. Архитектурното
бижу впечатлява с петте
си арки, поддържани от
масивни колони. Има любопитна местна легенда,
която обяснява защо съоръжението е популярно и

е друг интересен
обект в Римини. Датира
от II век и със своя капацитет от 15 000 зрители
е най-големият в целия регион. Той влиза в рамките
на града през III в., когато
се изграждат нови градски стени. По време на
Втората световна война
амфитеатърът е почти
разрушен. Днес могат да
се видят оцелелите стени
на арената, един от глав-

Църквата на
Сигисмондо
Малатеста

ните входове и няколко от
праговете към балконите.
З а м ък ъ т С и с м о н д о
също привлича много посетители. Той се извисява
на входа на историческия
градски център. Основите му са положени върху
останките на древни римски руини, а строежът му
започва от 1437 г., когато
Римини се управлява от
Сигисмондо Малатеста,
и продължава около 9 го-

духовни обекти са църквите на Св. Августин и на
Св. Джовани Батиста от
XII век, както и камбанарията на някогашната катедрала „Св. Колумбия”. Всяка
туристическа обиколка
задължително трябва да
включва още посещение на
бронзовата статуя на папа
Пол V и на библиотеката
Гамбалунга, чиято сграда
е била ултрамодерна още
по времето на издигането
й през 1614 г. Тя е първата
обществена библиотека в
Италия, а днес е свободна
wi-fi зона. Колекциите й съдържат над 200 000 тома,
включително ценни ръкописи от XVI век.
В Римини има и музей,
посветен на прочути я
италиански режисьор Федерико Фелини, който е
роден в града. Експозицията е безплатна и съдържа
документи, снимки и вещи
от живота му. Намира се в
къща в историческия център на Римини.

28

Ñòðîèòåë

ACCENTS

friday, 26 april 2019

&RQVWUXFWLRQZRUNVVWDUWHGDW+HPXV0RWRUZD\EHWZHHQ
WKH%RD]DMXQFWLRQDQGWKH5XVH±9HOLNR7DUQRYRURDG
The amount of this investment is BGN 1,12 Billion excluding VAT, which have been
provided by the republican budget
The construction of the
Hemus Motorway within the
section between the Boaza
junction and the connection with the road I-5 Ruse
– Veliko Tarnovo, with a total
length of 134,14 km has started and will be implemented
by stages. The amount of the
investment is BGN 1,12 Billion excluding VAT. The project, entirely financed with
the money from the republican budget, is being realised
by the state-owned company
„Avtomagistrali“ EAD. The
track of the road is divided
into six sections, and the
works have started on Section 1 – from road junction
Boaza up to the road junction
Dermantsi. The symbolic
first sod ceremony near the
Lovech village Toros was attended by the Prime Minister
Boyko Borissov, the Ministers
of the Regional Development
and Public Works Petya Avramova and of the Finance –
Vladislav Goranov, the Deputy
Minister of the Regional Development and Public Works
Nikolay Nankov, the Chairman
of the Road Infrastructure
Agency (RIA) Georgi Terziisky, the Executive Director of
„Avtomagistrali“ EAD Stoyan
Belichev, members of parliament, mayors from the region, etc. Among those who
atended the event were also

Eng. Zhivko Nedev, Deputy
Chairman of the „Transport
Infrastructure“ section within
BCC and Executive Director
of „Hydrostroy“ AD and Eng.
Valentin Zarev, Chairman of
the „Consultancy activity,
design and construction supervision“ section within BCC
and Executive director of
„Pathinvestengineering“ AD.
In the words of the Prime
Minister Borissov, by building the Hemus Motorway the
GDP of Bulgaria will increase
with 10-20 %. He pointed out
that a realistic possibility exists up to the end of 2022 the
Hemus Motorway to reach
Pleven, and he underlined
that the Government is actively working for building of
the entire motorway.
„This is the first one of
the three sections of Hemus,
for which designs have been
prepared. For the sections 4,
5 and 6 the preliminary designs are available and now
the designs are to be prepared and the terms of reference are to be elaborated”,
explained Minister Petya
Avramova. She assured
that the state-owned company „Avtomagistrali“ has
the technical readiness and
is fully provided, in order to
handle the task.
Minister Petya Avramova
expressed her confidence

that „Avtomagistrali“ jointly
with RIA, as a contracting
authority, are going to perform the work along the new
134 km with a good quality.
15,26 km of these are from
Section 1, that begins from
Boaza junction and will reach
the intersection with road III307 Lukovit – Ugarchin (km
87+800 up to km 103+060),
including Dermatsti road
junction. The second one is
of a 19,2 km length – from
the end of the Dermantsi
road junction - along the
intersection with III-307 Lu-

Mihaela Gabrashkova, Acting Executive Director
of Enterprise for Management of Environmental
Protection Activities (EMEPA):

The planned for 2019 funds for
¿QDQFLQJRIHQYLURQPHQWDOSURMHFWV
DPRXQWWRPRUHWKDQ%*10LOOLRQ
Mrs. Gabrashkova, would you
please describe the activities of
EMEPA?
The main scope of activity of
EMEPA covers realisation of environmental projects and activities
related to the implementation of the
national and municipal strategies
and programs in the field of environment. The enterprise provides
funding to them by financial grants
and non-interest bearing loans. This
is the way to contribute to the implementation of the MoEW policy in
respect to protection and recovery
of the environment.
What is the size of your budget
and what is planned for 2019?
At the beginning of each year
the MB of EMEPA adopts a report
on the enterprise’s activities during
the previous period, a plan of activities and endorses a budget for
the current twelve months. For 2019
the planned budget for environmental projects and activities funding
amounts to BGN 74 Million.
How would you evaluate your
partnership with the Bulgarian
Construction Chamber (BCC)?

The Bulgarian Construction
Chamber annualy sends EMEPA
invitations to participate n the taking place events, organised by the
BCC and the „Stroitel“ Newspaper,
for provision of information about
the financed projects and the topical priorities. The activity that Enterprise carries is related mainly
to the realization of environmental projects, that are intended to
improve the quality of life of the
population – provision of sewers,
household waste depot, construction and reconstruction of children’s
and sport’s grounds, etc. EMEPA
evaluates the BCC’s role as a key
factor in the construction sector at
a national level and hopes for successful cooperation in the future.

kovit – Ugarchin road, up to
the connection with III-3005
Radyuvene – Katunets road,
including the road junction
Kalenik (from km 103+060 to
km 122+260). The length of
Section 3 is 17,08 km. It begins from Kalenik road junction where the intersection
with III-3005 road Radyuvene
– Katunets is, and extends up
to the connection with II-35
Pleven – Lovech road, including the road junction Pleven
(from km 122+260 to km
139+340). The forth section
is 26,8 km long and it is from

the end of Pleven junction at
its intersection with road II35 Pleven-Lovech up to road
III-301 Letnitsa – Lovech,
including Letnitsa road junction (from km 139+340 to km
166+144.09). The fifth section is 23,2 km long – from
the end of Letnitsa road
junction at intersectrion with
road III-301 up to road III-303
Butovo – Pavlikeni, including
the road junction (from km
166+144,09 to km 189+344).
The sixth section is 32,6 km
long. It starts from the end of
the road junction at III-303

Pavlikeni – Levski up to road
I-5 Ruse – Veliko Tarnovo,
including the road junction
(from km 189+344 to km
222+000).
Pe t ya Av ra m o va a n nounced that a readiness is
also available to commence
the activities on the third
section between the Kalenik
and Pleven road junctions.
She added, that works will be
implemented by stages on all
tracks, for which the design
was prepared and the land
acquisition procedures were
finalised.

7KH6$Ä5RDGWUDϒFVDIHW\´ZLOOZRUN
WRZDUGVGHFUHDVLQJWKHQXPEHURIDFFLGHQWV
„The road safety is a priority
for the state. Saving human lives
should be a common cause for all
institutions in the country“ This was
stated by Malina Krumova, the Chairperson of the State Agency „Road
traffic safety“ (SARTS) during the
Fifth annual „Safe road infrastructure“ conference, that took place in
the town of Hisarya. Traditionally it
is a two-days forum, organised by
the Bulgarian Branch Association
„Road Safety“ (BBARS), and „Stroitel“ Newspaper is a media partner.
The host of the event was D.Sc.
(Econ.) Nikolay Ivanov, Chairman of
the Management Board of RSBBA
and member of the Management
Board of Bulgarian Construction

Chamber (BCC). Among the official
guests were Eng. Aleksi Kesyakov,
Chief road safety expert, Ministry of
Interior, Comissar Rosen Rapchev,
Head of the „Road police“ department within the General Directorate
„National Police“, the Executive Di-

Colaboration between BBARS and „Stroitel“
Newspaper is more than successful
A special charter on the behalf
of the Board of Direcotrs of „Stroitel“ Newspaper, with a gratitude for
the support and successful common
initiatives carried out was handed
to D-r. Sc. (Econ.) Nikolay Ivanov,
Chairperson of the MB of BBARS and
member of the MB of BCC.
„I am extremely grateful for this acknowledgement. I would like once
again to take the opportunity for congratulations on the ocations of the
10th anniversary of the edition. „Stroitel“ Newspaper is the media for
the entire construction guild. Always on the spot, they never miss the
important events related to constructors. You are an excellent partner of
BBARS. As known, the Bulgarian Branchy Association Road Safety and
„Stroitel“ Newspaper have signed a memorandum for cooperation and I
believe that it is more than successful“, said Nikolay Ivanov.

rector of BCC Eng. Miroslav
Maznev, Eng. Stefan Chaikov, Chairman of the MB
of the Bulgarian Branch
Chamber „Roads“, Eng. Ivan
Tabakov, Director of the
Road Safety and Planning
of the Activities on the Republican Road Network Directorate withing the Road
Infrastructure Agency, Eng.
Ivan Dosev, Director of the
„Maintenance of the road infrastructure Directorate“ within the RIA, Eng.
Zhivko Nedev, Executive Director of
„Hydorstroy“ and Deputy Chairman
of the Road Infrastructure Section
of the BCC, and other experts and
representatives of institutions. On
the behalf of the BBARS participation took Georgi Todorov, member of
the MB of BBARS, Eng. Galin Yonev,
member of the MB of BBARS, Eng.
Rositsa Spasova, member of BBARS
in Road Safety Auditors section, Eng.
Petko Tabakov, honorary member of
BBARS, Eng. Ivailo Tabakov, member
of the CC of BBARS, etc.
„The State Agency „Road Traffic
Safety“ has been established with a
Council of Minister’s Decree of 30
January 2019. This is one of the
measures undertaken by the Government aimed to reduce the roadtraffic traumatism and to cut down
the number of victims and deaths
caused by road traffic accidents in
our country, Mrs. Krumova said.
Превод Радостина Иванова
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ÄǺȖȚȕȢȔ´ȘȍȈȓȐȏȐȘȈȐȏȒȓȦȟȐȚȍȓȕȖȊȈȎȕȈȗȖȉȍȌȈ
Отборът се пребори за трите точки срещу „Брайтън“

Страницата
подготви
Теодор Николов
Момчетата от „Тотнъм“
се поздравиха с трудна, но
изключително важна победа

с 1:0 срещу застрашения от
изпадане „Брайтън“ в отложен двубой от 33-тия кръг
на Премиър лийг.
„Шпорите“ срещнаха
много предизвикателства
срещу сърцатия съперник

и стигнаха до успех едва
2 минути преди края на
редовното време, когато
Кристиан Ериксен с удар
от дистанция преодоля
вратаря на гостите.
С успеха „Тотнъм“ се

утвърди на трета позиция
в класирането със 70 точки и направи важна крачка
към спечелването на място в топ 4 и респективно
участие в Шампионската
лига през новия сезон.

ÄǸǩǳȈȑȗȞȐȋ´ȡȍȐȋȘȈȍȗȢȘȊȐȜȐȕȈȓȏȈǲțȗȈȚȈȕȈǫȍȘȔȈȕȐȧ
„РБ Лайпциг“ е първият финалист в турнира
за Купата на Германия.
О т б ор ъ т с и о с и г у р и
м я с т о в с б лъ съка з а
трофея, след като надигра с 3:1 „Хамбургер
ШФ“ като гост в срещата помежду им от
1/2-финала на „Фолкспаркщадион“.
„Л айпциг“ поведе в
резултата в 12-ата минута, когато след центриране от корнер Юсуф
Поулсен с глава насочи

топката във вратата
на съперника. В 24-тата

минута „Хамбургер“ се
върна в мача с уникален

гол. Бакери Жата отне
топката на тъча и реши
да отправи диагонален
удар, с който прехвърли
вратаря и вкара за 1:1.
През втората част
о б аче го с т и те ус п я ха да нокаутират своя
съ п ерн и к. В 5 3 - т ат а
минута Поулсен получи пас зад защитата и
от въздуха подаде успоредно на голлинията, а
Василие Яничич прати
топката в собствената
си врата.

ǬȍȓȐȖǸȖșȐȍȜȈȊȖȘȐȚȏȈ
ȚȘȍȕȤȖȘșȒȐȧȗȖșȚȊÄǷȈȓȍȘȔȖ´
Бившият треньор
на „Левски“ Делио Роси
е фаворит за треньорския пост в италианския „Палермо“. Роберто Стелоне вече не е
наставник на „розовите“. Ръководството
на „Палермо” взе това
решение след равенството 1:1 срещу „Падова“.
Последните информации гласят, че именно Роси ще
е новият треньор, като дори вече е договорил своите
условия с „Палермо” и се очаква да подпише договор, който ще бъде до края на сезона.

Тенис

ǯȊȍȘȍȊȐȏȕȍȕȈȌȊȈȡȖ ǨȕȌȍȘșȢȕȡȍȗȘȖȗțșȕȍșȍȏȖȕȈȕȈȒȓȍȑȏȈȘȈȌȐȚȘȈȊȔȈ
ȖȚȗȈȌȕȈȖȚȚțȘȕȐȘȈȊǩȈȘșȍȓȖȕȈ
Александър Зверев отпадна още в първия си мач
от тенис турнира от сериите АТР 500 в Барселона. Световният номер 3 бе
сразен от чилиеца Николас
Яри с 6:3, 5:7, 6:7(5) за 2
часа и 35 минути игра на
червените кортове в каталунската столица. Зверев бе водач на половината, в която е Григор Димитров, като двамата
можеше да се срещнат на осминафиналите. Българският състезател стартира с двубой от втория кръг срещу Фернандо
Вердаско.
Германският ас отново демонстрира, че не е в добра форма. Пет от седемте му загуби до момента през сезона са
срещу тенисисти извън топ 50 на световната ранглиста.
Засега Зверев се задържа в челото на ранглистата, но в следващите седмици му предстоят защити на титлите в Мюнхен
и Мадрид, както и на финала в Рим, което общо са 1850 точки.
Напред в турнира продължава и друг чилиец - Кристиан
Гарин. В двубой от първия кръг Гарин победи със 7:5, 6:4 словака
Мартин Клижан и в следващия етап ще играе с канадеца Денис Шаповалов. Испанецът Хауме Мунар се класира за третия
кръг след победа над 14-ия в схемата Франсис Тиафо (САЩ)
с 6:4, 6:3.

ǪǹȓȐȊȍȕșȚȈȘȚȐȘȈ
ȕȈȞȐȖȕȈȓȕȐȧȚȌȘȐȜȚȠȈȔȗȐȖȕȈȚ
Дрифт

За поредна година най-добрите пилоти от Българския дрифт шампионат ще премерят сили в Сливен. Дългоочакваното мероприятие ще се проведе на 4 и 5 май на
писта „Бършен“, с което ще се даде официален старт на
сезона на бързо набиращата популярност моторспорт
дисциплина у нас.
Очакванията са дрифтът в Сливен да привлече голям брой участници и почитатели на този спорт от
цялата страна и чужбина. В Pro 1 категорията засега
са се заявили 11 от топ имената у нас, като сред тях
са миналогодишните победители в надпреварата в клас
Pro 2 и Pro 1 Стефан Младенов (BMW e36) и Павлин Пенев (BMW e30). Младата надежда в дрифта Кристалина
Стефанова също ще вземе участие в сливенския кръг
със своя Nissan s13.
Организационният екип от АСК „Скорпион“ се е постарал трасето да е в добра кондиция и със стриктно
подбрана нова конфигурация.

Южноафриканският тенисист
Кевин Андерсън обяви в профила
си в Туитър, че ще пропусне целия
сезон на клей, включително и предстоящия турнир от Големия шлем
„Ролан Гарос“ заради контузия в
лакътя. 32-годишният гигант не
е играл от турнира в Маями през
март, където отпадна на четвъртфиналите от бъдещия шампион Роджър Федерер.

Андерсън планираше да играе
на турнирите в Ещорил, Мадрид и
Рим, преди да се насочи към Париж
за „Ролан Гарос“, но според докторите му е най-добре да почива още
няколко седмици.
Южноафриканецът, който е
шести в ранглистата на АТП, се
надява да се завърне за сезона на
трева, където има да защитава
сериозен брой точки. През минала-

та година той достигна до финала
на „Уимбълдън“, в който обаче отстъпи пред Новак Джокович.

ǶșȚȈȗȍȕȒȖșȍșȉȖȋțȊȈșȁțȚȋȈȘȚǲȈșȈȚȒȐȕȈȐǷȍȚȒȖȊȐȟ
Зигемунд (Германия).
ȗȘȖȌȢȓȎȈȊȈȚȕȈȗȘȍȌ и Лаура
В един от най-интересните маШампионката от „Ролан Гарос“
за 2017 г. Елена Остапенко отпадна
в първия кръг на турнира на клей за
жени в Щутгарт. В изцяло латвийски
сблъсък от първия кръг Остапенко
отстъпи с 2:6, 6:4, 0:6 пред поставената под номер 7 в основната схема
Анастасия Севастова след час и 51
минути игра. Във втория кръг Севастова ще се срещне с победителката
от мача между Леся Цуренко (Украйна)

чове рускинята Дария Касаткина се
наложи със 7:6(8), 7:5 над белгийката
Елизе Мертенс. Касаткина пропусна
да затвори първия сет на свой сервис
при 5:3, след което в тайбрека отрази
два сетбола на Мертенс. Във втория
сет те продължиха да се представят
равностойно, но в края му късметът
бе на страната на рускинята, която
записа първа победа в Щутгарт.
В другите два мача, завършили до

този момент, словачката Доминика
Цибулкова отстъпи пред белгийката
Грийте Минен с 5:7, 3:5, а представителката на домакините Андреа Петкович се наложи с 6:3, 6:4 над испанката Сара Сорибес Тормо.

ǨȓȍȕǷȘȖșȚÄǸȍȕȖ´ ÄǼȍȘȈȘȐ´șȘȍȌȐȞȈȗȖȌȖȉȘȍȕȐȧ
ȡȍȐȔȈȍȌȐȕȖȚȕȈȑȌȖȉȘȐȚȍ
ȏȈǫǷȕȈǨȏȍȘȉȈȑȌȎȈȕ
Тимът на „Ферари“ подготвя подобрения в състеȌȊȐȋȈȚȍȓȐȊȢȊǼ зателния
си автомобил за предстоящата Гран при на

Формула 1

„Рено“ е на прав
път към това да има
един от най-добрите
двигатели във Формула 1. Това твърди
съветникът на отбора – легендата на
спорта Ален Прост.
Французинът е убеден, че успехът предстои, независимо от трудния старт на сезон 2019.
„Проблемите с надеждността понякога са неизбежни – това е част от играта и се налага да го приемем.
Знаем, че в момента сме много близо до лимита. Но
имаме данните и ще постигнем целта си стъпка по
стъпка“, е заявил Прост.
Той е коментирал и цялостното развитие на технологиите във Ф1 от лична гледна точка. Според него
всичко е много впечатляващо по отношение на технологичното развитие. „Аз лично, от гледната точка
на пилот, смятам, че отидохме твърде далече. Сега
всичко е предварително начертано. Всички настройки
и стратегии са изчислени, в резултат на което изненадите стават все по-малко и по-малко”.

Азербайджан. Това ще е първият ъпдейт, който отборът
прави през сезона с цел да намали изоставането си от
лидерите „Мерцедес“. Най-добрият резултат на италианския тим след първите три кръга за 2019-а е трето
място, а причината - смесица от проблеми с настройките, ненадеждност и грешки. За сравнение „Мерцедес“
окупираха първите две места във всяко от състезанията през новия сезон и водят с 57 точки в класирането
при конструкторите.
След слабото начало на сезона аеродинамичната
философия на „Ферари“ бе поставена под въпрос наред
с липсата на външни ъпгрейди, каквито се забелязаха
при „Мерцедес“.
„Първите три състезания определено не протекоха
както искахме. Предстоящата Гран при е много важна
за нас. Подготвихме се много добре, анализирахме данните, които събрахме досега, проучихме областите,
в които можем
да постигнем прогрес“,
е коментирал
шефът на „Ферари ” М ат и а
Биното.
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&RURQHWșȢȏȌȈȌȍȟȈșȖȊȕȐȒȏȈǫȐȕȍș
Mudan е украсен с 15 858 диаманта
Елица Илчева
На международното
изложение Baselworld в Базел, Швейцария, бе представен уникален часовник
– Mudan, украсен с 15 858
диаманта, които тежат
общо 50,01 карата. Той
има повече скъпоценни
камъни от всеки друг в
света, поради което беше
записан и в Книгата за рекордите на Гинес. Наименованието му в превод от
китайски означава божур,
който е кралят на цветята в тамошната култура.
Производител е марката
Coronet, създадена в Хонконг.
Корпусът на Mudan
е покрит с 18-каратово

злато и има великолепна диамантена фигура
на циферблата, която е произведение на
художничката Рина
Ахлували я и според
нея изобразява „светлината на благородството, която всеки
от нас носи в себе си“.
Хиперреалистичната диамантна визия на
Mudan е отнела стотици часове работа, което
го прави произведение на
ювелирното изкуство. Той
е неповторим и много желан в света на богатите.
В Базел Coronet показа
цяла колекция от часовници, които са доста сходни
като творения, но украсени с по-малко камъни.

Това не е първият световен рекорд за китайската компания - луксозната марка вече има девет
препратки към Книгата
за рекордите на Гинес,

ǛǼǴǹȂǱǽǬǘǴǼǴǬǸǰǱǟǹǯǼǴȋ
ǻǼǱǰǽǾǬǮǴǱǶǽǶǷǿǳǴǮǹǬ
ǴǳǷǺǲǭǬǹǬǬǮǾǺǼǽǶǴǭǴǲǿǾǬ

включително и за найценната китара на света
и чантата на Coca-Cola,
която дебютира на изложението в Baselworld през
2018 г.

ǛǺǰǶǿǻǺǷǬǹǬǘǬǶǽǴǸǴǷǴǬǹǍȊǽǱǼ
Швейцарската компания MB&F
показа първото си триизмерно
творение, което е посветено на
жените. Вдъхновението идва от
съчетанието от качества, които
характеризират най-големите женски фигури в живота на собственика на бранда Максимилиан Бюсер:
елегантността е била ключова, но
също така и „енергията на нежния пол, която като инфекция може
да завладее цяла стая за секунди“.
Legacy Machine FlyingT е аксесоар,
който отваря нов път за часовникарски изследвания.
Кръглият корпус с тънки удължени издатини е изцяло запълнен с диаманти. Екстравагантно изпъкнал
купол от сапфирен кристал се издига от рамката. Под него също има
основа с диаманти, прерязана в средата, за да излезе отвътре целият
механизъм, както и циферблатът,
наклонен на една страна. Последният е с черен лак и контрастира
на белите камъни и стрелките от
бяло злато. Летящ, турбийонът се
издига високо над останалата част
като динамична колона, като спира

природа на Legacy Machine FlyingT.
Автоматичният навиващ ротор
има формата на триизмерно червено
слънце с изваяни лъчи, осигуряващо
100 часа запас от мощност. Часовникът се предлага в три варианта,
които са изцяло от бяло злато и диаманти и се различават по цвета на
корпуса със стрелките.
Максимилиан Бюсер беше в България точно преди 10 години, за да
представи за пръв път колекциите
си от нестандартни творби, които
нарича „машини на времето“. От
тогава до сега той непрестанно
измисля нови и нови, като държи на
аксесоарите с триизмерен изглед,
защото смята, че те позволяват часът да бъде видян от всеки ъгъл при
движение на ръката.

точно до върха на купола. Дискът е
наклонен на 50 градуса и само потребителят може да прочете времето, което му гарантира „интимна
комуникация“ и подчертава личната

В. „Строител”
„Отвъд въображението“ е името на най-новата колекция авторски бижута на принцеса Мириам де Унгрия. Те бяха
представени на ексклузивна изложба в „Парадайз център”.
Принцеса Мириам де Унгрия е снаха на бившия премиер на
България Симеон Сакскобургготски и Маргарита Гомес
Асебо, които също присъстваха на събитието. „Бижутата
могат да се носят не само на официални събития, а и ежедневно. Важно е да създават радост на хората“, каза при
откриването на изложбата Мириам де Унгрия. Последните
бижута са вдъхновени от картините на Диего Веласкес.
„Много харесвам Веласкес, неговите картини текат в
кръвта ми“, разкри принцесата, която от години се занимава с производство на бижута. Изложбата включва гривни,
огърлици и обеци във формата на „момичето на Веласкес“
- инфантата Маргарита, запечатана в платната на талантливия художник. Сред гостите на изискания ивент бяха
вицепрезидентът Илияна Йотова,
бившият вицепремиер Николай Василев и съпругата му, Анелия Петкова, официален представител на
„Брайдъл фешън” и „Роко Бароко” за
България, Ренета Николова, прокурист на в. „Строител”, редица
бизнес дами и представителки на
арт средите. Те можаха да видят
и накити от другите колекции на
принцесата - „Елипс“, „Оникс“ и
младежката серия Just say it.

В следващия брой очаквайте

ОБЩИНИ

ЕВРОПРОЕКТИ

МАРШРУТИ

САДОВО – от далечната
история до търговията
с Франция

Напредък в прилагането
на ПРСР „2014 - 2020“

Антигуа – красивото
колониално минало на
Гватемала

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,
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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

Програмист гледа
кода и си мрънка:
- Ауу, защо
стана така?!
Негов колега се обажда:
- Така е било писано...

Бисери от кухнята

Приключи
полагането на
водопровод по

прасето

Забавен кадър

Трудно
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1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО 52 БР.
Пълноцветно лого до 8 кв. см
5850 лв.

(Цената е с включена отстъпка 50% за 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.

8. АБОНАМЕНТ ЗА PDF ИЗДАНИЕТО НА В. „СТРОИТЕЛ“
Цена за 1 година
125 лв.
9. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ
Фотозаснемане до 4 часа и обработка на материала 350 лв.
Фотозаснемане до 8 часа и обработка на материала 650 лв.
Видеозаснемане 1 ден, монтаж и тиражиране
1000 лв.

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

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

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.

5. ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР В САЙТА
(www.vestnikstroitel.bg)
Размер
298х55 пиксела
Цена
150 лв./месец

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.

Забележка: Посочените цени не включват ДДС.

50

ǓǬǱǰǹǺǯǺǰǴȄǹǴǰǺǯǺǮǺǼǴ²ǰǺ

%

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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