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180 ученици бяха
удостоени със званието
„майстор“ на IV среща
на професионалните
гимназии в Дряново
` стр. 10-12

С
Срещата
се провежда
в ж за втори
в
път по инициатива
в на ОП – Велико
В к Търново,
Т
в СПЕЦИАЛЕН ГОСТ
Д-р ик.н. Николай Иванов,
и на нея бяха набелязани мерки за разширяване на сътрудничеството
председател на УС на ББА
Вестник „Строител“

ИНТЕРВЮ
Малина Крумова, председател на
Държавна агенция „Безопасност
на движението по пътищата“:

Основният ни приоритет е
изготвянето на цялостен
системен анализ на пътната
безопасност в страната
` стр. 6-7

Кръгла маса на тема: „Строителството
през 2019 – 2020 година – перспективи, инвестиции и проблеми в бранша“, се състоя на
8 май в сградата на община Велико Търново.
Събитието бе организирано от Областното
представителство на Камарата на строителите в България във Велико Търново (ОП на
КСБ – Велико Търново). Форумът бе открит от
кмета на старата столица инж. Даниел Панов,
който е и председател на УС на Националното
сдружение на общините в Република България
(НСОРБ), и от инж. Любомир Шербетов, председател на ОП на КСБ – Велико Търново. Ръководството на Камарата бе представено от
инж. Илиян Терзиев, председател на УС, инж.
Николай Николов, зам.-председател на УС и
председател на ОП на КСБ – Бургас, и инж. Мирослав Мазнев, изп. директор на Камарата. В

него участваха и Димитър Копаров, директор
на дирекция „Организационна политика“, Ренета Николова, прокурист и главен редактор на
в. „Строител“ и ПР на КСБ, както и представители на строителни фирми от региона. В срещата се включиха още областният управител
на Велико Търново проф. д-р Любомира Попова,
проф. Георги Камарашев, зам.-кмет на Велико
Търново с ресор „Строителство и устройство
на територията“, Надя Петрова, директор дирекция „Обществени поръчки“ в община Велико Търново, Пенчо Чанев, кмет на Златарица,
Деница Коева, зам.-кмет на Горна Оряховица с
ресор „Устройство на територията, строителство и общинска собственост“, инж. Петър Петров, директор на Дирекция „Устройство на територията и строителството“ в
община Павликени, и други представители на
администрацията на общините.

` стр. 8-9

„Пътна безопасност“ и
член на УС на КСБ:

Всички ние можем да
бъдем лидери за пътна
безопасност ` стр. 14-15
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ǶǷȕȈǲǹǩ±ǺȢȘȋȖȊȐȡȍȗȘȖȊȍȌȍȖȉțȟȍȕȐȧȗȖǯǩǻǺ
ȐȒȖȕȚȘȖȓȊȢȘȝțȒȈȟȍșȚȊȖȚȖ
Снежана Гечева, ОП
на КСБ – Търговище
Областното представителство на Камарата
на строителите в България в Търговище организира обучения в три
направления. Занятията
се проведоха в Дома на
науката и техниката.
Курсовете са ежегодни и
заложени в програмата
на „Строителна квалифи-

кация” ЕАД. С тях се цели
служителите на компаниите, вписани в ЦПРС, да
получат актуална информация, свързана с безопасността и здравето при работа, както и за контрол
върху качеството.
Лектор на обученията
бе доц. Лъчезар Хрисчев,
преподавател в Университета по архитектура,
строителство и геодезия,
катедра „Технология и ме-

ханизация на строителството”. Два от модулите
включиха темите „Длъжностно лице по безопасност и здраве при работа”
и „Координатор по безопасност и здраве в строителството”, съгласно
Наредба №РД –07-2/2009 г.
З ан я т и я т а проте ко ха
при засилен интерес от
страна на служителите
на строителните фирми.
Обхваната бе законода-

ãĄùûąùøĀüĊôĆôøôăĂċùĄăēĆ

11 май
Инж. Саркис Гарабедян, член на Комисията за воденето,
поддържането и ползването на ЦПРС и член на УС на НКСВ
14 май
Руен Панчев, член на УС на КСБ
Инж. Георги Ганджов, член на КС на КСБ
Георги Стоянов, председател на ОП на КСБ – Сливен

ÙþüăĎĆāôö«åĆĄĂüĆùÿ¢úùÿôùāôöąüċþü
ăĄôûāćöôčüûøĄôöùüĀāĂ÷Ăćąăùĉü
ëùąĆüĆĄĂúøùāøùāāôûôĀăĄùøąùøôĆùÿē
āôçåāôÞåÕÖÿôøüĀüĄÚüĆùāąþü
Пожелаваме Ви здраве, сили, енергия и късмет, за да реализирате всички
настоящи и много бъдещи проекти. Нека добър шанс съпътства Вашите начинания! Хубав празник!
16 май

От екипа на в. ,,Строител“!

телната рамка, маркирани бяха отделни детайли
по промени на нормативната уредба, основни изисквания при организация
на строителната площадка за безопасно изпълнение
на СМР. Засегнати бяха и
важни действия за предотвратяване на трудови
злополуки, оценка на риска
и инструктажи при работа
в строителната фирма.
Третият модул – на

тема „Контрол върху качеството на изпълнение
на строителството, за
съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания
за безопасност“, засегна
действащата нормативна уредба, контрола в процеса на инвестиционното
проектиране и изпълнение,
декларациите за експлоатационни показатели и
характеристика на строителния продукт, СЕ маркировка и оценяване на съ-

ответствието на база на
националните изисквания.
По време на курсовете се проведе и дискусия
с акцент върху основни
проблеми, които съпътстват реално строителния
процес в частта, свързана с безопасни условия на
труд. Представени бяха
много примери от строителната практика, както
и функционални решения в
подкрепа на теорията.
Участниците получиха
удостоверения за преминатите обучения.

ǛǏǝǌ²ǛǬǳǬǼǰǲǴǶǻǺǽǾǴǯǹǬǮǴǽǺǶǴ
ǼǱǳǿǷǾǬǾǴǹǬÅǙǬǵǰǺǭȆǼǸǷǬǰǽǾǼǺǴǾǱǷ´
Анелия Кулинова, ОП
на КСБ - Пазарджик
За поредна година
учениците от Професионална гимназия по строителство и архитектура
– Пазарджик, показаха високи резултати по време
на националния кръг на
състезанието „Най-добър
млад строител“, който се
проведе във Велико Търново. Станимир Чолаков и
Албен Таратаев завоюваха първо място в състезателната дисциплина „Сухо
строителство“, а Виктор
Бонев и Валентин Божков
доказаха, че са най-добрите в „Зидария“. До националния кръг достигнаха 48

състезатели от 25 учебни
заведения.
И тази година сред
партньорите на надпреварата беше Камарата на
строителите в България
(КСБ). Ръководството на

ПГСА – Пазарджик, колективът и гимназистите изказаха благодарност към
ОП на КСБ – Пазарджик,
за проявената съпричастност, за моралната и материалната подкрепа.

„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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ǷȘȍȔȐȍȘȢȚǩȖȑȒȖǩȖȘȐșȖȊȐȕșȗȍȒȚȐȘȈȘȍȔȖȕȚȕȐȚȍ
ȌȍȑȕȖșȚȐȕȈȊȐȈȌțȒȚȈȒȘȈȑǪȈȒȈȘȍȓ
Страницата подготви
Десислава Бакърджиева
Министър-председателят Бойко Борисов инспектира строително-ремонтните
дей н о с т и н а ви ад ук т а при
20-и я км на автомагистрала „Тракия“ край Вакарел. СМР
се осъществяват в дясното
платно и обхващат горното
и долното строене на пътния
обект. Това е един от трите
моста на АМ „Тракия“, който в
момента се рехабилитира от

държавното дружество „Автомагистрали“ ЕАД. Другите
две съоръжения са съответно
на 13-ия и 15-ия км на АМ „Тракия“. Проверката установи, че
строителните работи се изпълняват по план и се очаква да
приключат до активния летен
сезон, който започва на 1 юни.
Пр ем иеръ т б е з апоз н ат
подробно с извършваните СМР.
Дейностите по горната част
на виадукта включват авариен
ремонт на асфалтовата настилка, хидроизолация, израв-

нителна бетонова плоча, тротоарни конзоли и др. Долното
строене се укрепва срещу земетръс със специални устройства и се усилват устоите.
„Тези стари мостове при
първото земетресение могат
да паднат. На практика се правят чисто нови съоръжения“,
посочи министър-председателят Бойко Борисов. Той заяви
пред строителите на обекта,
че е искал да види при какви
условия изпълняват ремонта,
и то на 70 метра от земята.

„Исках да уверим хората, че
като тръгнат за курортите,
ще е готово. Работете, но
се пазете“, подчерта Борисов
пред екипа на „Автомагистра-

ǷȘȈȊȐȚȍȓșȚȊȖȚȖȖȚȗțșȕȈȔȓȕȓȊȏȈȌȖȊȢȘȠȊȈȕȍȕȈ
ǴǩǨǳÄǹȊǷȈȕȚȍȓȍȑȔȖȕ´ȊȇȔȉȖȓ
По разпореждане на премиера Бойко Борисов Министерският съвет (МС)
отпусна 27 млн. лв. за довършването на Многопрофилна болница за активно
лечение „Св. Пантелеймон“
в Ямбол, която сега се помещава в стари сгради от
павилионен тип.
Със средствата ще се
осъществи довършването
на недостроена сграда на
груб строеж, намираща се в
близост, където лечебното
заведение ще се премести.

Този нов болничен блок от
10 етажа ще е на площ от
32 000 кв. м с капацитет до
250 легла.
Ден преди заседанието
на МС Бойко Борисов проведе среща с ръководството
на МБАЛ „Св. Пантелеймон“
в Ямбол. На нея министърът
на финансите Владислав Горанов и министърът на здравеопазването Кирил Ананиев
заявиха, че за срок от около
година и половина областната болница в Ямбол ще се
пренесе в новата сграда.

гартрансгаз“ ЕАД.
По този повод европейския комисар за цифровата
икономика и общество Мария Габриел е коментирала,
че за първи път България
получава финансиране от
ЕС за реакция при киберинциденти. По думите й страната ни е на второ място
сред 17-те държави, които
ще получат средства за засилване на капацитета на
ЕС за справяне с кибератаки
и инциденти.
Общото финансиране на
българските проекти надхвърля 1,4 млн. евро. С част

Паралелно с този проект
се реконструира и спешното
отделение към лечебното
заведение на стойност от
551 000 лв. Извършва се и ре-

пацитетът на Националния
център за реакция при инциденти в информационната
сигурност (CERT България),
за да бъдат изпълнени изискванията на Директивата
за мрежова и информационна сигурност. В рамките на
одобрения проект ще бъде
изграден център за национални и международни обучения, както и лаборатория
за анализ на зловреден софтуер.
Електроенергийният
системен оператор ще използва парите от МСЕ за
лицензи и специализирани
устройства за мрежова си-

ǣǑǓǜǬǳǻǼǱǰǱǷǱǹǴǱǿǰȆǷǲǬǮǬǽǼǺǶǬǹǬǶǺǹǶǿǼǽǬ
ÅǑǷǱǶǾǼǴȃǱǽǶǴǾǱǽǾȆǷǭǺǮǱ²ǰǺǸǹǬǰǴǮǴǾǱǻǾǴȂǴ´
Снимка Димитър Градинаров

Поради големия интерес
срокът на конкурса „Електрическите стълбове – дом на
дивите птици“ се удължава
до 20 май 2019 г., съобщиха от
„ЧЕЗ Разпределение България“
АД. Инициативата е част от
проекта „Живот за птиците“,
който се изпълнява съвместно от ЧЕЗ Разпределение и Българското дружество за защита на птиците. Конкурсът ще даде възможност за изява на таланта на художници
и street art артисти върху електроразпределителните касети в градовете Перник,
Пирдоп, Враца и Благоевград, като темата
е свързана с живота на дивите птици и съжителството им с електрическите стълбове. ЧЕЗ Разпределение поема разходите
за материали, необходими за изрисуване на
съоръженията.
„Надяваме се, че като превърнем централните градски улици в художествени
галерии на открито, от една страна, ще
допринесем нашите населени места да
станат по-цветни и уютни, а от друга, да
насочим вниманието на обществеността
към опазването на дивата природа“, каза ръ-

ǯȈǬȍȕȧȕȈǭȊȘȖȗȈ
ȐȏȌȐȋȕȈȝȈȏȕȈȔȍȚȖȕȈǭǹ
ȗȘȍȌǷȘȍȏȐȌȍȕȚșȚȊȖȚȖ
Снимка авторът

ǯȈȗȢȘȊȐȗȢȚǩȢȓȋȈȘȐȧȗȖȓțȟȐȜȐȕȈȕșȐȘȈȕȍȖȚǭǹ
ȏȈȘȍȈȒȞȐȧȗȘȐȒȐȉȍȘȐȕȞȐȌȍȕȚȐ от тях ще бъде укрепен каВсички проекти в сектор „Телекомуникации“, координирани от Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията (МТИТС)
по Механизма за свързване
на Европа (МСЕ), са получили финансиране в конкурса
за киберсигурност, проведен през 2018 г., съобщиха
от ведомството. МТИТС
е подкрепило пред Европейската комисия предложенията на Държавна агенция
„Електронно управление“,
„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД и „Бул-

ли“ ЕАД . Премиерът добави,
че е инспектирал ремонтите
и на АМ „Хемус“, където също
държавното дружество работи
усилено.

ководителят на проекта Мария
Георгиева от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.
Художествените проекти се приемат до 16:00 часа
на 20 май на имейл адрес
communications@cez.bg. Повече за конкурса и правилата за
участие може да бъде намерено на сайта на
проекта www.lifebirds.eu. „Всички разпределителни касети, върху които ще се рисува,
ще бъдат проверени, за да се потвърди изрядното им техническо състояние, а участниците ще преминат през инструктаж за
работа върху тях. Непълнолетните участници трябва да притежават съответното разрешение от своите настойници за
рисуване върху съоръженията на „ЧЕЗ Разпределение“, уточняват от дружеството.
Проектът „Живот за птиците“ включва теренни проучвания, създаване на прототип за безопасни за птиците стълбове,
осигуряване на възможности за безопасно
гнездене, монтиране на защитни и маркиращи съоръжения и други дейности за опазване на живота на птиците, уязвими при досега с електроразпределителната мрежа.

монт на Центъра за спешна
помощ в града, за който са
отделени 482 000 лв. Финансирането на тези два проекта е осигурено от ЕС.

гурност и филтриране на съдържание. „Булгартрансгаз“
ще подобри готовността си
за реакция при гарантиране
на сигурността на системите и достъпността на
услугите.

Георги Сотиров
На тържествена церемония по повод Деня на Европа – 9 май, пред сградата на Президентството беше
издигнато знамето на ЕС. Това стана в присъствието
на държавния глава Румен Радев, вицепрезидента Илияна
Йотова, председателя на Народното събрание Цвета
Караянчева, вицепремиера по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов, парламентаристи и представители на изпълнителната власт.
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ǬȖȒȘȈȧȕȈȋȖȌȐȕȈȚȈȡȍșȚȈȘȚȐȘȈȚ ǚǾǭǱǷȋǳǮǬǸǱǝǮǱǾǺǮǹǬǾǬǽǱǰǸǴȂǬǳǬǭǱǳǺǻǬǽǹǺǽǾ
ȗȢȘȊȐȚȍǪȐǲȗȘȖȍȒȚȐȗȖǶǷǶǹ
ǻǺǻȆǾǴȅǬǾǬ
Снимка авторът

Елица Илчева

Снимка авторът

Емил Христов
До края на годината
ще стартират първите
ВиК проекти по Оперативна програма „Околна
среда 2014 – 2020“ („ОПОС
2014 – 2020“), като има
готовност изпълнението
им да приключи до три
години и половина. Това
обяви зам.-министърът на
регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков,
който откри форума „Проектни
предложения на ВиК оператори
за финансиране по ОПОС 2014 –
2020“. В събитието се включи и
председателят на парламентарната Комисия по околната среда
и водите Ивелина Василева.
Нанков припомни, че всички
14 ВиК дружества в страната
са подали предсрочно проектите си, които ще се реализират
в 50 населени места с 10 хил. и
повече еквивалент жители. Над
850 км ще бъдат новоизградените водопроводи и канализационни
колектори и още толкова ще се
реконструират. Той посочи, че
през следващите четири години
се очаква да се работи по 400 от-

делни обекта и подобекта.
„Предстои да се случат найголемите инвестиции във ВиК
сектора. Говорим за 1,9 млрд. лв.
по линия на европейската солидарност, но и със сериозно
съучастие на държавата и ВиК
операторите. Много са проблемите и предизвикателствата в
бранша, но водим дългосрочна и
последователна политика“, каза
зам.-министърът.
Ивелина Василева коментира следващия програмен период
2021 – 2027 г. „Добрата новина е,
че бюджетът за кохезия е увеличен и в проектобюджета има 18
млрд. евро повече. Голяма част от
ресурса ще е за околна среда и
адаптация към измененията на
климата“, посочи Василева.

„Всеки ден в страната ни
стават средно по 18 пътнотранспортни произшествия
(ПТП)“. Това заяви председателят на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) Малина Крумова
по време на пресконференция по
повод Световната седмица за
безопасност по пътищата, която по инициатива на ООН се
отбелязва в периода 6 – 12 май.
Тази година нейното мото е „Лидерство за безопасност на пътя“,
СПАСИ ЖИВОТИ #ГОВОРИ. Организатори на събитието са Световната здравна организация,
ДАБДП и Българската асоциация
на пострадали при катастрофи
(БАПК). В пресконференцията се
включиха Скендер Сила, представител на СЗО в България, Владимир Тодоров, председател на
БАПК, и комисар Росен Рапчев, началник на отдел „Пътна полиция“
в ГДНП.
По думите на Крумова в ЕС
всяка година загиват средно по
25 хил. души при ПТП, въпреки че
страните в общността са сред

първенците по пътна безопасност в света. „Факторите за
черната статистика са много
– несъобразяване на скоростта
или на пътнотранспортната
ситуация, състояние на инфраструктурата или автомобила,
употребата на алкохол или забранени субстанции и други“, посочи Малина Крумова и допълни,
че през годините институциите
и неправителственият сектор
са предприели редица мерки за
повишаване на пътната безопасност. В резултат се наблюдава
10% намаление на жертвите при
ПТП у нас през миналата година.
Въпреки това тя счита, че са

необходими още много усилия за
повишаване на пътната безопасност. „Затова и правителството
взе решение за създаването на
нов модел за управление на пътната безопасност в Република България, а един от съществените
елементи в него е създаването на
ДА „Безопасност на движението
по пътищата“, подчерта председателят на ДАБДП.
Повече по темата пътна безопасност четете в интервютата
с председателя на ДАБДП Малина
Крумова на стр. 6-7 и с д-р ик.н.
Николай Иванов, председател на
УС на ББА „Пътна безопасност“ и
член на УС на КСБ, на стр. 14-15

ǔǳǭǼǬȁǬǴǳǻȆǷǹǴǾǱǷǴǾǱǳǬǻǺǰǰȆǼǲǬǹǱǴǾǱǶǿȅǼǱǸǺǹǾǹǬǿǷǴȃǹǬǾǬǸǼǱǲǬǮǝǺȀǴȋ
Десислава Бакърджиева
Избраха изпълнителите за
поддържане и текущ ремонт
на уличната мрежа и пътните
съоръжения на територията
на Столичната община (СО)
за следващите четири години.

Това става ясно от публикувано класиране в обществената поръчка на СО, която е за
117 млн. лв. без ДДС. София е
разделена на 7 зони. За първата, включваща райони „Витоша“, „Лозенец“ и „Триадица“,
ще отговаря „Трейс Груп Холд“

АД. Изпълнителят за II зона, в
която са „Овча купел“, „Красно
село“, „Красна поляна“ и „Банкя“,
е ДЗЗД „Банкя Зона 2“, а на III,
обхващаща „Люлин“, „Връбница“, „Възраждане“ и „Илинден“,
е Обединение „София Зона Три“.
За четвъртата, в рамките на

която са районите „Надежда“,
„Нови Искър“ и „Сердика“, е определен „Виа конструкт груп“
ЕООД. Поддържането и текущия ремонт на уличната мрежа
в V зона, в обхвата на която са
„Кремиковци“, „Подуяне“ и „Оборище“, ще осъществява ДЛВ

ЕООД. Шестата, включваща
„Искър“, „Слатина“, „Изгрев“ и
„Средец“, е грижа на „Хидрострой“ АД. VII зона, в която са
„Панчарево“, „Младост“, „Студентски“, е поверена на „ГБС
Инфраструктурно строителство“ АД.

ЕКОМИКС ООД

ЕКОМИКС ООД сключи договор за изпълнение на Проект „Ресурсна
ефективност“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие
През ноември 2018 г. ЕКОМИКС ООД стартира изпълнение на пилотен Проект
„Ресурсна ефективност“. Целта на проекта е да се повиши ресурсната ефективност
на ЕКОМИКС ООД чрез прилагане на иновативни решения, техники и методи за
ефективното използване на суровините и предотвратяване на създаване и оползотворяване на вече налични строителни отпадъци чрез влагането им в бетоновото
производство, а именно иновативно за страната комбиниране на бетонов център
с трошачна инсталация и рециклатор за отпадни води.
Проектът „Ресурсна ефективност“ цели и подобряване на информираността
относно ефективното използване на суровините и успешното оползотворяване на
строителните отпадъци посредством внедряване на сходна ресурсноефективна
технология.
Чрез проекта Дружеството ще направи инвестиции в дълготрайни активи за
повишаване на ресурсната ефективност и дейности за мултиплициране на постигнатите резултати чрез подобряване на информираността относно ефективното
използване на суровините. Не на последно място проектът цели и ще постигне
разширяване на неговия капацитет.
Проектът е със срок на изпълнение 12 месеца, като прогнозната му стойност е
над 1 милион лева при 70% заявено безвъзмездно финансиране и 30% собствени
средства на ЕКОМИКС ООД. Одобреното финансиране е в размер на 726 621.70 лв.
– 617 628.44 лева (85%) от Европейски съюз и 108 993.26 лева (15%) от националния
бюджет.
Като част от дейностите за мултиплициране на резултатите от проекта на
2.05.2019 г. се проведе информационно мероприятие/семинар на тема: „Ресурсна
ефективност“, на което присъстваха представители на предприятия от бранша,
както и заинтересовани страни от сектора и представители на висши учебни заведения. Бяха презентирани предвидените за изпълнение по проекта дейности
и очакваните конкретни резултати, като основен акцент беше поставен върху
начините за прилагане на планираните дейности и постигане на сходни резултати
от други предприятия в бранша. След представянето на проекта се даде възможност на участниците да обсъдят представените пилотни дейности за подобряване
на ресурсната ефективност и да представят своите идеи и предложения относно
прилагането на подобни технологични решения и в други предприятия.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014 - 2020“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от ЕКОМИКС ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
www.eufunds.bg
Проект BG16RFOP002-3.004-0095-C01 „Ресурсна ефективност“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
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ǶȚȒȘȐȝȈǹȍȌȔȈȚȈșȍșȐȧȕȈȚȖȚȖǵȈȘȖȌȕȖșȢȉȘȈȕȐȍ
Страницата
подготви
Десислава
Бакърджиева
„Надявам се, че през
тази сесия въпреки предизборната кампания ние
ще продължим да изпълняваме задълженията си на
народни представители,
за което са ни гласували
доверие избирателите.“
Това каза председателят
на парламента Цвета Караянчева при откриването
на Седмата сесия на 44тото Народно събрание
(НС). Заседанието започ-

на с химните на Република
България и на ЕС.
Тя посочи, че са изминали две години от рабо-

тата на 44-тото НС, или
половината от неговия
мандат. Караянчева заяви,
че за периода депутатите

са приели 260 закона, 379
решения, две декларации
и едно обръщение. „Изключително интензивен беше
и парламентарният контрол, като общо за него
от началото на мандата е
отделено над 280 часа пленарно време“, допълни тя.
Традиционно при откриването на всяка сесия
парламентарните групи
излизат с декларации, в
които представят своите приоритети. Този път
такава имаше единствено от ПГ на ПП ГЕРБ, която беше представена от
председателя на групата

д-р Даниела Дартикова.
Като водещо за ПГ на ПП
ГЕРБ тя посочи икономическото развитие на страната, което да гарантира
повече приходи в държавния бюджет, а оттам и
възможности за по-високи
социални разходи. „Отново
ще полагаме усилия за максимално висока заетост,
която да доведе до повишаване на доходите в публичния и частния сектор.
Потвърждаваме ангажимента си да не увеличаваме данъците и да продължим успешната политика
по отношение на борбата

с контрабандата и сивата
икономика“, информира д-р
Дартикова. Други основни
задачи за ПГ на ПП ГЕРБ
ще бъдат изпълнението на
стъпките за присъединяване на страната към Валутния механизъм II и към
Банковия съюз, реформата
в съдебната система, модернизацията на отбранителните способности на
страната. Образованието
също ще бъде сред основните приоритети. Промени ще има в секторите на
енергетиката, здравеопазването, транспорта и
земеделието.

ǷȖșȚȐȎȍȕȐȧȕȈǩȢȓȋȈȘȖȠȊȍȑȞȈȘșȒȈȚȈȗȘȖȋȘȈȔȈșȈȗȖȌȘȍȌȍȕȐ ǸǷǹǱǮǼǺȅǱǽǱ
ȊȐȏȓȖȎȉȈȊȗȈȘȓȈȔȍȕȚȈ
ǴǹǮǱǽǾǴǼǬǾǮȆǮ
проектите, които ще надЕлица Илчева
ǮȆǳǺǭǹǺǮȋǱǸǬǱǹǱǼǯǴȋǴǑǑ
граждаме. Знаем, че още
Снимка авторът

Вицепремиерът Томислав Дончев и посланикът на Швейцария Н.Пр.
Мюриел Берсе Коен откриха изложбата „Хора за хората: България и Швейцария“.
Тя е разположена в централната зала на Народното
събрание и представя найзначителните постижения
на Българо-швейцарската
програма за сътрудничество чрез четиринадесет от
стотиците истории за успеха на хората, въвлечени в
нейните инициативи.
„Парите, които получаваме като помощ от
Швейцария, са безспорно
ценни, но тази програма ни
е по-скъпа с идеите, които
тепърва ще развиваме, с

няма решение в тамошния
парламент, дали ще има
втори епизод на филма, но
определено ни се иска той
да продължи“, каза метафорично Дончев. Той специално спомена проекта за
дуално обучение „Домино“,
който се превръща в основа за развитието на един
водещ приоритет на държавата – осигуряването
на квалифицирани кадри за
различни сектори, включително и строителството.
„Хора за хората“ означава, че швейцарският
народ е заедно с българите: солидарността ни е
основана на убеждението,
че споделяме едно бъдеще
и сме изправени пред общи

предизвикателства. Заедно сме по-силни и можем да
успеем“, сподели Н.Пр. Мюриел Берсе Коен.
От 2010 г. до сега са
подкрепени над 120 инициативи в ключови за България
сектори: околна среда, сигурност, гражданско общество, социално включване
на уязвими групи, научни

Зам.-министър Деница Николова:

ǜǬǳǮǴǾǴǱǾǺǹǬǼǱǯǴǺǹǴǾǱǽǻǼȋǸǺǾǱȁǹǴǾǱ
ǽǻǱȂǴȀǴǶǴȅǱǰǺǻǼǴǹǱǽǱǳǬǻǺǰǺǭǼǺ
ǼǬǳǻǼǱǰǱǷǱǹǴǱǹǬǱǮǼǺǽǼǱǰǽǾǮǬǾǬǽǷǱǰǯ
Прилагането на политики за по-успешно развитие на градовете и регионите в
периода след 2020 г., както и решаване
на проблемите пред териториалното
сближаване обсъдиха на двудневен форум в Букурещ генералните директори,
отговорни за териториалното сближаване и градските въпроси в страните
от ЕС. Инициативата е в рамките на
Румънското председателство на Съвета
на ЕС, като България бе представена от
заместник-министъра на регионалното
развитие и благоустройството Деница
Николова. Основата на разговорите бе
Териториалният дневен ред на ЕС, който
от 2010 г. дава посоката за развитие на
регионите и териториите извън административните граници, съобразена със
специфичните им нужди и потребности.
„По време на Българското председателство на Съвета на ЕС поехме инициативата да предложим прехода към реално
изпълнение на териториалната политика
в тясна синергия с развитието на основния инструмент за градската политика
на ЕС - Градския дневен ред“, посочи зам.министър Николова в рамките на срещата.
Пред участниците бе представен
анализ на научната програма за сътрудничество ЕСПОН 2020. Той показва
необходимостта от задълбочаване на
развитието на териториите спрямо
техните специфики вместо сегашния
подход, който е основно секторно ориентиран на национално ниво. Според
заместник регионалния министър прилагането на тази политика ще допринесе
за по-доброто разпределение на сред-

ствата от структурните фондове в
програмния период след 2020 г. Николова
коментира и нуждата от приемането на
управленски модели и правна рамка, които
да осигурят развитие на регионите чрез
изпълнение на интегрирани инвестиции.
Така регионите ще се развиват спрямо
функционалните, географски и природни
особености и ще се покриват нуждите
и предизвикателствата пред тях. „Интегрираният подход означава повече инвестиции, изпълнявани в партньорства
между секторните министерства, местната власт, икономическите партньори и
неправителствения сектор“, коментира
заместник регионалният министър по
време на срещата. Тя изрази позиция,
че България подкрепя и приветства този
подход на изпълнение на политики, ориентирани към територията и специфичните й потребности. Николова информира,
че в започналата подготовка за следващия програмен период страната ни е
подпомагана и от Световна банка и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, които ще предложат
модели за преоформяне на Регионалните
съвети за развитие.

изследвания и образование, предприемачество и
партньорства. Програмата, с общ бюджет 76 млн.
швейцарски франка, е част
от Швейцарския принос
към разширения ЕС, като
съфинансирането от българските институции и
гражданските организации
е до 15%.

На 22 май 2019 г. ще
бъде официално открита
програмата „Възобновяема енергия, енергийна
ефективност и енергийна сигурност“. С предвидените средства – приблизително 33 млн. евро
– ще бъдат финансирани
дейности за улично осветление, оползотворяване на геотермална и
хидроенергия, енергийна ефективност (ЕЕ) в
сградите и др. За първи
път през настоящия програмен период бенефициенти могат да бъдат и
представители на бизнеса, които биха желали да
подобрят ефективността на техните производ-

ства.
Програмата „Възобновяема енергия, енергийна
ефективност и енергийна сигурност“ се финансира от Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство 2014 – 2021 г. Благодарение на стратегическото партньорство
между Министерството
на енергетиката и Дирекцията за водни ресурси и енергия на Кралство
Норвегия и Националния
енергиен орган на Исландия програмата се развива успешно в България и
бюджетът й е увеличен
двойно през настоящия
програмен период.

'\QDSDFȼɚɲɢɹɬɩɚɪɬɧɶɨɪ
ɩɨɩɴɬɹɧɚɩɪɟɞ
ɋɈɆɂɊȺɆȿɈɈȾ±ɂɡɤɥɸɱɢɬɟɥɟɧ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɡɚȻɴɥɝɚɪɢɹ

ɋɨɮɢɹɭɥÄɇɏɚɣɬɨɜ³Ⱥ
Ɍɟɥ
HPDLOVUDGHYD#GLDQLFQHW
ɐɹɥɚɬɚɝɚɦɚɩɪɨɞɭɤɬɢɧɚ
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Малина Крумова, председател на Държавна агенция „Безопасност на движението

°ÓÏÐÄÏÊáÔÏÊÑÒÊÐÒÊÔÇÔÇ
ÓÊÓÔÇÎÇÏÂÏÂÍÊÉÏÂÑÜÔÏÂÔÂ
Разчитам изключително много на добрия диалог и подкрепа от КСБ
Снимки авторът

Емил Христов
Г-жо Крумова, правителството създаде Държавна агенция „Безопасност на движението по
пътищата“ (ДАБДП), на
която Вие сте председател. Разкажете ни малко
повече за нея. Какви са
правомощията й и с какво ще се занимава Агенцията?
Ще започна малко поотдалеч – както знаете,
България има Национална
стратегия за подобряване
на безопасността на движението по пътищата за
периода 2011 - 2020 г. Но в
хода на нейното прилагане
се констатираха редица
проблеми. Отчита се незадоволителен напредък за
постигането на показателите, заложени в Стратегията. Същевременно са
налице недостатъчно координирани действия между отговорните институции и неправителствения
сектор. Законодателството в сферата е обемно и
сложно. В резултат се
създава риск от липса на
регулация в определени
области и обратното – на
припокриване или свръхрегулация в други. Няма системен анализ, наблюдение
и съответно финансов
ресурс за прилагане на
повече превантивни мерки за намаляване на пътнотранспортните произшествия (ПТП).
Мога да посоча още
аспекти, но по-важното е,
че в резултат на констатираните пропуски в политиката за безопасност на
движението по пътищата
правителството взе решение за създаването на
нов модел за управление
на пътната безопасност
в България, като един от
съществените акценти
в него е създаването на
Държавна агенция „Безопасност на движението
по пътищата“.
Всъщност обособяването на подобна институция не е нещо уникално за
България, напротив, в редица европейски държави,
а и на много други места
по света има подобен единен орган, който координира дейността на всички ангажирани в процеса.
Международният опит показва, че в такива държави
нивото на безопасност е
едно от най-добрите.
Какви ще са приоритетите Ви?
На първо място аз съм
наясно, че от нашата
Агенция се очаква да дадем
бързи резултати. Не само

за да оправдаем големите
обществени очаквания за
адекватни, навременни и
още по-категорични мерки за повишаване на пътната безопасност. Но и
за да оборим скептиците,
които в наше лице виждат
още едно увеличаване на
държавната администрация и поредната институция, която ще се занимава
с темата. Така че нашата
задача никак не е лесна,
но това ни амбицира още
повече да се справим и да
покажем бързи резултати.
Едно от нещата, което в
момента сме стартирали
и е основен приоритет да
бъде максимално бързо завършено, е изготвянето на
цялостен системен анализ
на пътната безопасност
в страната. Целта ни е в
резултат на него да предложим комплексни мерки в
три основни направления,
които да доведат до съществено повишаване на
пътната безопасност –
към инфраструктурата,
към превозните средства
и към водачите.
Паралелно с това систематизираме дейността
на областните и общински комисии по проблемите на безопасността на
движението по пътищата, като ще ги подпомог-

нем да стъпят на единни
стандарти и организация
на работа. Искаме да променим и подхода на мониторинг - от концентрация
на ПТП към риск от ПТП.
С други думи, вместо да
се анализира къде се наблюдава концентрация на
произшествия и след това
да се прилагат мерки за
ограничаването им, да използваме международния
опит и да правим предварителна оценка на риска и
така да не допускаме инциденти, които могат да
се избегнат. Започваме и
работа по подготовка на
нова стратегия по пътна
безопасност за периода
2021 - 2030, в която не
само да се отчете променената ситуация, но и да
се набележат дългосрочни
стратегически мерки, които всички институции да
прилагат. Така че краткосрочните задачи пред нас
не са малко.
Вие взехте участие в
Петата годишна конференция на тема „Пътна
безопасност“, организирана от Българска браншова асоциация „Пътна
безопасност“. Кои бяха
основните теми, които
бяха обсъдени на нея?
Ако ми позволите само

да продължа още малко
по предходната тема, защото Вие ме питахте за
задачите пред нас, но още
по-важно ми се струва да
акцентирам и на подхода,
който ще наложим в нашата работа. При всички
теми, които споменах, се
стремим основен фокус да
бъде поставен на контакта ни с неправителствения сектор. Да обсъждаме
мерките предварително и
да използваме техния капацитет. Защото в България
през годините бяха създадени редица организации
и те изградиха сериозен
опит, който трябва да
бъде ефективно включен в
процеса по повишаване на
пътната безопасност. Събитието, за което Вие ме
питате, е един от многото примери в тази посока.
На тази конференция бяха
обменени не само мнения
и експертиза в областта
на пътната безопасност,
но и бяха набелязани конкретни мерки. За мен е и
много положителен сигнал,
че представителите на
неправителствения сектор, които взеха участие
във форума, декларираха
подкрепа към новата политика на правителството
по отношение на безопасността на движението по

пътищата и към новосъздадената ДАБДП.
Какви са възможностите за подобряване на
безопасността на пътната инфраструктура в
България?
Най-важното, когато
говорим за пътната безопасност, е да предприемаме комплексни мерки. Защото не можем да
съсредоточим внимание
само в едно направление и
да очакваме сериозни резултати. Важно е всички
елементи да се разглеждат в цялост и да се прецени въздействието на
всеки фактор. Ако трябва
съвсем да опростим, това
което Ви казвам, мога да
дам следния пример – и по
най-добре построеното
шосе може да катастрофира неподготвен водач
или неизправно превозно
средство. Обратното
също е вярно – и най-опитният шофьор може да
претърпи инцидент на небезопасен или лошо изграден пътен участък. През
годините всяка от ангажираните институции направи много по темата за
пътна безопасност, но се
отчиташе недостатъчна
координация между тях.
Това е голямата задача

и ролята, която отрежда
правителството на нашата Агенция.
Агенция „Пътна инфраструктура” е с нов
председател – Георги Терзийски. Какво очаквате
от новото ръководство
на АПИ?
Вече имахме работна
среща както с г-н Георги
Терзийски, така и поддържаме оперативен контакт
с останалите ангажирани
институции. Това, което
за мен е най-важно, е, че в
негово лице виждам партньор и ясен ангажимент за
предприемане на всички
мерки, които ще доведат
до повишаване на пътната
безопасност. Нещо, което
е изключително важно и
което до този момент
съм видяла от всички колеги – от Министерството
на вътрешните работи,
от Министерството на
регионалното развитие
и б л а го ус трой с твото
(МРРБ), от областните
управители и от редица
общини. Защото без това
разбиране на най-високо
ниво и от категоричния
правителствен ангажимент за повишаване на
пътната безопасност нашата Агенция не би могла
да покаже резултати.
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Смятате ли, че бюджетът на ДАБДП ще
бъде достатъчен за покриването на необходимите промени?
В Бъ лг ари я че с то
всички организации се
оплакват, че средствата
не са достатъчни. Това
сигурно е така – народът
е казал: „парите никога не
достигат“. Но аз вярвам,
че трябва първо да покажем резултати и тогава
да коментираме дали бюджетът ни е достатъчен
или не. Още нещо много
важно – не трябва да настояваме за по-голям бюджет за нашата Агенция
или за друга институция,
а за целево финансиране
за мерки за повишаване
на пътната безопасност
и най-важното – за превенция. Въобще, ако мога
така да обобщя въпроса,
който задавате – темата
за пътната безопасност
и в този смисъл за живота
на хората не може да бъде
тема за пари.
Според Вас какви промени трябва да се направят в законовата уредба
на страната?
Това ще покаже комплексният анализ, който
Ви споменах, че в момента правим. Стъпвайки на
него, ще излезем с конкретни предложения за
усъвършенстване на нормативната уредба, така
че тя да стане по-ясна и
разбираема и да въздейства и в трите направления
– за по-безопасни пътища,
превозни средства и подготвени и отговорни водачи. Това означава, че ще
инициираме и законодателни и други нормативни
промени. Но ще погледнем
към проблема в цялост и
всички тези мерки ще са
част от една обща стратегия. Нещо, което мисля,
че е от критична важност, когато говорим за
пътна безопасност.
За всички стана ясно,
че не се предвижда отнемане на книжки за шофьорите след 60 години,
но кажете все пак планират ли се допълнителни
ограничения за по-възрастните хора?
Въпросът с възрастните шофьори и начина
на образуването на една
напълно изкуствена истерия трябва да ни бъде за
урок колко чувствителни
са гражданите по всяка
тема, свързана с шофирането и организацията на
движението. Разбира се,
никога никой не е обмислял да се забранява шофирането след определена
възраст или отнемането

Малина Крумова представи дейността на ДАБДП по време на Петата годишна конференция „Безопасна пътна инфраструктура“

на книжки на правоспособни водачи. Единственото нещо, което анонсира хме в публичното
пространство, бе, че се
разсъждава в посока дали
след определена възраст
и шофьорите любители
не трябва да минават почест медицински преглед
от сегашния на 10 години.
Нищо ново, нищо ограничително. Просто един
по-засилен мониторинг на
здравословното състояние.
Но тази тема предизвика истинска лавина в социалните мрежи, като се
създаде психоза, че държавата просто ще забрани
да се шофира, и то след 60
години – когато още сме
в трудоспособна възраст.
Разбирате колко абсурдно
е това. Сигурно могат
да се търсят обективни
причини за представянето
на нещата по този начин
– заради предизборната
обстановка и яростното
противопоставяне в публичното пространство.
Но винаги съм се надявала,
че нещо толкова безспорно като пътната безопасност не може и не трябва
да е обект на политически
интерпретации.
Със сигурност ще има
непопулярни мерки, които
тепърва ще предложим, но
те ще почиват на детайлен анализ и категорични
факти. И аз вярвам, че
ако искаме наистина да
повишим пътната безопасност, трябва да сме
готови за истинска промяна на подхода, а не просто за поредно завишаване
на санкции или подмяна
на опасна мантинела на-

пример. Решени сме да го
направим, но ще ни бъде
много трудно да се борим
с подобно информационно
затъмнение.
От тази година страната има ТОЛ система.
Какви са предизвикателствата пред нея?
Не смятам, че е коректно аз да говоря за
предизвикателствата
пред ТОЛ системата, особено когато редица колеги
в МРРБ работят от няколко години, за да може тя
да стане факт. Но ще Ви
кажа какво е основното
предимство от позицията на институцията, която ръководя – това е, че
ще се събират сериозни
средства за подобряване
и модернизиране на инфраструктурата. А по-мо-

дерни и по-хубави пътища
при спазване на всички
стандарти за пътна безопасност означават и помалък риск за настъпване
на ПТП.
М С о т пусн а бли з о
1,35 млрд. лв. за изграждането на още 134,2 км
от АМ „Хемус“. Какви
мерки трябва да се вземат, за да са в безопасност преминаващите по
бъдещата магистрала?
Както казах, в постоянен контакт сме с колегите от МРРБ, вече сме
обсъдили някои допълнителни мерки, които могат
да се заложат при подобни проекти за завишаване
на превенцията. Ще засилим и ролята на одита
на пътната безопасност.
Ще предложим и неправи-

телственият сектор да
има по-осезаема роля при
одобрението и приемането на инфраструктурни
обекти, като се включат
експерти по пътна безопасност в приемателните комисии. Казвам тези
неща като цяло за всички
проекти, които се реализират или предстоят да
стартират в страната,
не само за конкретния, за
който ме питате.
Как оценявате приноса на вестник „Строител“ за популяризиране
на темата за пътната
безопасност и какво бихте желали да видите на
страниците на изданието?
В досегашния си опит
сме имали редица поводи
за срещи и обсъждания.

Винаги диалогът между
нас е бил повече от добър, за което Ви благодаря. Това, което ми се иска
много да видя на страниците на Вашия вестник,
вече е налице с интереса Ви за този разговор
само няколко месеца след
като се институционализира Агенцията. Защото Вие сте изданието на
строителите в България
и много се надявам да
отделяте още по-голямо
внимание на темата за
пътната безопасност. За
показване на най-добрите
примери в пътното строителство в тази област и
да ни помогнете в нашата
цел да насочим вниманието на цялото общество
към тази тема.
Предвиждате ли съвместни инициативи с Камарата на строителите
в България (КСБ)?
Разбира се, както казах, инфраструктурата
е един от най-важните
елементи на пътната
безопасност. Как е построен един път, какви са
обезопасителните системи, какви са модерните
технологии за ефективна
поддръжка, как са организирани критичните точки,
какъв е международният
опит и как се прилага тук
– това са теми от критична важност за пътната безопасност. Затова
ще разчитам изключително много на добрия диалог
и подкрепа от КСБ – защото само с общи усилия
можем да се движим към
стратегическата цел на
„Визия – 0“: без загинали
и ранени по пътищата на
България и Европа. Нещо,
което днес изглежда като
далечна мечта, трябва с
общи усилия да се превърне в реалност.

Крумова се включи в пресконференция, посветена на Световната седмица за безопасност по пътищата (6 – 12 май 2019 г.) под
мотото: „Лидерство за безопасност на пътя“, СПАСИ ЖИВОТИ #ГОВОРИ
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В началото кметът
на Велико Търново инж.
Д ан иел Пан ов по з д ра ви присъстващите и им
благодари за отделеното
време. „Надявам се, че на
кръглата маса, на която
присъстват областният
управител, представители на общините от област
Велико Търново, хората от
моя екип и, разбира се,
ръководството на Камарата на строителите в
България, действително
ще поставим актуални
проблеми. След края на май
можем да направим и една
обща среща с експерти от
НСОРБ и с кметове, които
са отговорни по някои от
поставените днес въпроси, за да постигнем положителни резултати“, каза
в началото инж. Даниел
Панов.
Проф. Любомира Попова изрази своето задоволство, че

срещите между КСБ и
местната власт на Велико
Търново са се превърнали в
традиция.
„Ние следим Вашата
активна дейност. Спомням си, че на миналогодишната ни среща инж. Любомир Шербетов представи
новото ръководство на
КСБ. За изминалата една
година видяхме, че Камарата стигна до почти
всяко кътче на страната.
Срещнахте се и с много
институции и браншови

асоциации, което означава, че диалогът продължава“, каза областният
управител на Велико Търново и допълни, че специално за форума е направила справка за въведените
в експлоатация обекти по
Националната програма за
енергийна ефективност
на многофамилните жилищни сгради (НПЕЕМЖС)
на територията на об-

ластта. Според нея данните са удовлетворяващи.
Тя съобщи, че за периода
от 2016 до 2018 г. в област Велико Търново, която включва 10 общини, са
санирани 43 сгради в 7 от
общините. „Песимистите
ще кажат, че е малко, оптимистите, че е много. Аз
прилагам един балансиран
подход и смятам, че 43
сгради е добър резултат.
Искам да уточня, че 19 от
тях са въведени в експлоа-

тация през 2018 г., което
потвърждава факта, че
миналата и настоящата
година са изключително
успешни за програмата.
Успешно обновените сгради показват резултатите
от съвместните усилия
на областната администрация и на общините за
осигуряване на по-добри
условия за живот на гражданите“, коментира проф.

Попова. Тя подчерта, че е
отворена за диалог, и изрази надежда изключително
ползотворното сътрудничество между местната
власт и КСБ да продължи.
Областният управител
засегна

проблема с липсата на
кадри,
който трябва да бъде
приоритет в съвместната работа на администра-

цията и бизнеса. „Защото
европейската солидарност е налице, програмите и проектите са в ход,
но хората са тези, които
трябва да ги реализират“,
завърши проф. Любомира
Попова.
Инж. Петър Петров,
директор на Дирекци я
„Устройство на територията и строителството“ в община Павликени,

сподели, че проблеми има в
целия строително-инвестиционен процес. „Като
се започне от проектирането, мине се през строителството и се стигне до
довършването на обектите - всички процедури са
доста усложнени административно, а някои от тях
създават затворен кръг,
от който няма излизане.
Необходимо е да се предприемат мерки за опростяване на процедурите,
особено съгласувателните“, посочи инж. Петров.
Председателят на УС
на КСБ инж. Илиян Терзиев
поздрави инициаторите на
срещата – инж. Шербетов
и инж. Панов. Според инж.
Терзиев те на практика
показват ползотворното
сътрудничество между
местната власт и строителния бизнес.
„Радвам се, че имам
възможността за втори
път да участвам в подобен формат на работна
среща във Велико Търново,
защото считам, че това е
верният начин за комуникация и работещ диалог
– да поставяме проблемите на масата и заедно да
търсим най-правилните
начини за тяхното решаване. Местните власти
и строителният сектор
са тясно свързани и е от
изключително значение
да си сътрудничим както
за подобряване на нормативната база, така и за
успешната реализация на
проектите в инфраструктурата, от които зависи
и качеството на живот на
хората“, заяви инж. Илиян
Терзиев.
Председателят на УС

на КСБ очерта сферите,
където има възможност за
по-тясно взаимодействие
между общините и бранша. „На първо място – инвестиционната политика
на местните власти. Тук
като основен фактор в
реализацията на инвестиционните намерения бихме
искали да имаме повече информация и да се включим
с експертно мнение при
изготвянето на инвестиционния план за следващата година. Също така можем да бъдем по-активни
и при следенето за правилното изпълнение на конкретната инвестиционна
програма“, каза той. По думите му друга област на
сътрудничество

е подготовката на
съвместни позиции по законодателството.
„Знаете, че основните за строителния бранш
закони са Законът за устройство на територията (ЗУТ) и Законът за
обществените поръчки
(ЗОП). Те са изключително
важни и за общините. Можем заедно да обсъждаме
и намираме най-точните
формулировки, които да
са от полза за местните
власти, строителите и
за гражданите. Ние постигнахме успех, макар и
частичен, с последните
промени в ЗУТ, с които се
промени и чл. 14, ал. 2 от
ЗКС, и вече фирми, изпълняващи дейности над 100
кв. м, трябва да имат регистрация в ЦПРС. Това е
сериозна стъпка напред в
борбата със сивия сектор.
И тук ще разчитаме мно-

го на общинските власти
и на РДНСК за повишаване
на контрола. Предлагам
заедно да направим и информационна кампания за
запознаване на участниците в строителството
в област Велико Търново
с промените в нормативната база“, изтъкна инж.
Терзиев. Той информира, че
са направени изменения и
в ЗОП, за които КСБ е настоявала – по отношение
на подизпълнителите и за
пазарните проучвания при
определянето на цените.
„Поставили сме си за цел
– разработване на единни
норми в строителството“,
сподели още инж. Илиян
Терзиев и даде за пример
Германия, където е създадена методология и тя
стриктно се спазва. „За
всеки вид строителство
в Германия се работи по
ясно разписаните правила
и няма вариант нещата да
се случват по различен начин“, заяви председателят
на УС на КСБ. По отношение на обществените
поръчки инж. Илиян Терзиев коментира и възможността за провеждане на
електронни обществени
поръчки в реално време.
„Имам обещание от зам.кмета на Варна инж. Христо Иванов и зам.-председателя на УС на КСБ инж.
Христо Димитров, който
е и председател на ОП на
КСБ – Варна, че скоро ще
проведат изцяло електронен търг в реално време
във Варна“, каза той.
Инж. Терзиев предложи КСБ да организира
съвместни инициативи
с община Велико Търново
и НСОРБ, на които да се
коментират актуалните
въпроси и заедно да се решават проблемите в сектор „Строителство“ на
територията на областта. „Отново искам да Ви
уверя, че можете да разчитате на експертната
подкрепа както на ОП на
КСБ – Велико Търново, така
и на Камарата“, подчерта
в заключение председателят на УС на КСБ.
Изп. директор на КСБ
инж. Мирослав Мазнев
коментира, че подобряването на управлението
на строително-инвестиционния процес може да се
постигне чрез промяна на
законодателството, свързано с него. Той изтъкна,
че нормативната уредба
не трябва да дава възможност да бъде заобикаляна.
Инж. Мазнев посочи, че

всички участници в инвестиционния процес трябва
да следват една посока.
За инж. Мазнев промяната в ЗУТ, съгласно която строители, изпълнява-
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Инж. Любомир Шербетов, председател
на ОП на КСБ – Велико Търново:

ǯȈȗȢȘȊȐȗȢȚǲȈȔȈȘȈȚȈ
ȗȖȓțȟȐȗȖȒȈȕȈȌȈ
țȟȈșȚȊȈȕȈȘȍȌȖȊȕȈȚȈ
șȍșȐȧȕȈǻǹȕȈǵǹǶǸǩ

щи дейности над 100 кв. м,
трябва да имат регистрация в ЦПРС, е положителна, но обърна внимание, че
100 кв. м не са малко. „Постройка с такава площ
носи всички характеристики на големите сгради
при експлоатация, аварии и
т.н., но така е решил законодателят. Ние ще продължим да работим в тази насока“, заяви изп. директор
на КСБ. Той коментира и
някои от промените в ЗОП.
„Положителна е промяната
в закона, която дава възможност да бъде въвеждан
подизпълнител по време на
целия строителен процес.
За съжаление обаче има
възложители, които пренебрегват тази възможност
и слагат ограничителни
условия“, посочи изп. директор. „Законът се промени и
по отношение на т.нар. девизни цени. Те вече трябва
да се правят на пазарен
принцип, след пазарни проучвания, които могат да
се извършват от консултанти и обществени организации. Тук КСБ може
да бъде Ваш партньор“, коментира още инж. Мазнев
пред представителите на
местната власт. Той допълни, че професионалната
квалификация и обучение-

то остават приоритет за
КСБ и че Камарата е отворена за съвместни дейности и в това направление с
общините.
Последва изказване
на инж. Николай Николов,
зам.-председател на УС
на КСБ и председател на
ОП на КСБ – Бургас. „В Камарата аз отговарям за
НПЕЕМЖС. За съжаление
тази програма, която е
много добра, беше опорочена поради спекулации.
Ще Ви представя малко
цифри. По данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)
по-малко от 1% от сградите са били с проблеми
и те са отстранени гаранционно. Според МРРБ в
България

са санирани 1669 сгради до
края на 2018 г.
и както спомена проф.
Любомира Попова, 43 от
тях - във Великотърновска област. Това съвсем
не е малко, защото пионерът - област Бургас, има
200 санирани здания“, каза
инж. Николов и допълни, че
общо по около 2000 блока е
започната работа, но те
представляват едва 5%

Инж. Шербетов, проведе се 2-ра поредна среща
между Камарата и общините от област Велико
Търново. Какво е Вашето мнение, как премина тя,
какви бяха темите, които бихте отбелязали?
Радвам се, че ОП на КСБ – Велико Търново, отново
бе домакин на среща от подобен характер. На нея
присъства ръководството на КСБ в лицето на председателя на УС инж. Терзиев, зам.-председателя на УС
на КСБ и председател на ОП на КСБ – Бургас, инж. Николов, изп. директор инж. Мазнев, както и прокуриста
и главен редактор на в. „Строител“ Ренета Николова.
Успяхме да осъществим дискусия с кметовете и представители на 10 общини от областта.

от сградите, които трябва да бъдат санирани в
България.
„ Ко г а т о с т а р т и р а
програмата през 2015 г.,
пак по данни на МРРБ бяха
посочени 40 хил. сгради в
България, които трябва
да бъдат обновени. За да
се случи всичко това, е
нужен устойчив ресурс и
програмата да не спира.
Според Министерството
на енергетиката до края
на НПЕЕМЖС през 2020 г.
ще бъдат спестени около
400 млн. лв., от които ще
се възползват 150 хил. домакинства, или средно по
2700 лв. по-малко за отопление или охлаждане ще
плати всяко семейство,
възползвало се от програмата. За енергийната

ǝǭǷǬǯǺǰǬǼǹǺǽǾǳǬǽȆǮǸǱǽǾǹǬǾǬǼǬǭǺǾǬ

Инж. Шербетов и Ренета Николова подариха на кмета на Велико Търново и на областния
управител алманаха „10 години вестник „Строител“

система на България това
ще донесе около 1 млн. мегаватчаса електроенергия на година спестяване,
което се равнява на един
голям блок на ТЕЦ „Марица Изток 2“, заяви инж.
Николай Николов. „Ползите
от програмата са много и това е доказано. Ако
минете по градовете, ще
видите колко доволни жители има. Освен това тя
даде работа на много хора.
НПЕЕМЖС променя облика
на градовете ни, а и се
удължава срокът за ползване на сградите“, каза
още той.
Последва дискусия по
разнообразни теми и конкретни казуси, с които се
срещат в ежедневната си
работа строителите и
местните власти.
В края на срещата инж.
Панов, в качеството си
на председател на УС на
НСОРБ, покани представителите на ръководството
на КСБ и екипа на в. „Строител” на заседанието на
УС на организацията, което ще се проведе на 14 май
в София. Една от темите,
които ще се коментират,
е визията за промени в
нормативната база на
двете организации и формирането да общи искания
до институциите.

Какво се чу от страна на кметовете?
На срещата от страна на община Велико Търново
присъства лично кметът инж. Даниел Панов, който
същевременно е и председател на НСОРБ. В дискусията участваха и други градоначалници. В лицето
на инж. Панов срещнахме наистина голяма подкрепа
за борбата, която КСБ води срещу сивия сектор, за
промените в ЗУТ и други нормативни документи. Камарата получи покана на 14 май да участва на редовната сесия, която ще проведе УС на НСОРБ. Това е
голяма чест, че официално като Камара ние ще можем
да поставим въпросите, засягащи бранша. Мисля, че
всички ще имат полза от това.
Какви са проблемите на фирмите от региона?
Проблемите на фирмите в региона са идентични
с тези в цяла България. Най-вече това е липсата на
квалифицирани кадри, на технически ръководители, на
механизатори. Предизвикателства в това отношение са, първо, ниското заплащане, невъзможността
от наша страна да дадем такива заплати, каквито
дават на Запад. Но докато цената на крайния продукт в България и в Западна Европа не бъде изравнена,
ние трудно бихме могли да осигурим същите заплати. Вторият проблем, който винаги го коментираме
и беше част от темите, които засегнахме и по време на срещата - това е борбата със сивия сектор.
КСБ успя да се пребори да се промени нормативната
база и в момента бригади нямат право да изпълняват
строителство над 100 кв. м.
Върху какви други теми трябва да наблегне КСБ
и да търси помощта на общините и на държавата
за решаването им?
Бих казал, че трябва да се опитаме да променим
голяма част от ЗОП. Всички сме свидетели какви
недоразумения се получават именно от критерия
„най-ниска цена“, който неминуемо се отразява върху качеството. ЗОП трябва да регламентира ясно и
всички въпроси, свързани с подизпълнителите, а също
така и по отношение на т.нар. пределни цени, които
се залагат.
Останахте ли доволен от срещата?
Да, категорично. Кметовете и останалите представители на общините също останаха удовлетворени от проведената среща.
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Събитието се проведе
под патронажа на КСБ

Емил Христов

Проведе се четвъртата среща на професионалните гимназии в Дряново
- „Достойни наследници
на майстор Кольо Фичето“. Събитието бе под патронажа на Камарата на
строителите в България
(КСБ). Сред официалните
гости бяха Росен Цветков,
зам. областен управител
на Габрово, инж. Мирослав
Семов, кмет на Дряново,
Деница Вачкова, зам.-кмет
на Дряново, Георги Казаков,
председател на Общински
съвет Дряново, Георги Маринов, началник на Регионалното управление на
образованието – Габрово,
инж. Мирослав Мазнев, изп.
директор на КСБ, Богомил
Петков, председател на
ОП на КСБ – Габрово, и други.
В ежегодната среща
на професионалните гимназии се включиха седем
училища – Професионална
гимназия по строителство
– Габрово, ПГСАГ „Кольо
Фичето” – Бургас, ПГСАГ
„Ангел Попов” – Велико Търново, ПГСАГ „Никола Фичев”
– Плевен, ПГСАГ – Шумен,
ПГСАГ „Кольо Фичето“ –
Ямбол, и Професионална
гимназия по каменообработване – с. Кунино. Мероприятието започна в
архитектурен парк „Камъкът – вечен”, където ученици от Випуск 2019 взеха
участие в изграждането
на покривна конструкция
на място за отдих. Всяко
учебно заведение имаше
по двама представители.
Младите майстори имаха
ръководител, който следеше внимателно за спазването на безопасността на
труда по време на строителните дейности. Материалите бяха дарени от
„Винербергер“ ЕООД.

„Строителната професия е
една от най-уважаваните в
България.
Доказателство за
това са хилядите обекти, с които се гордеем
не само ние, но и целият
свят“, сподели пред новите колеги инж. Мирослав

Богомил Петков, председател на ОП на КСБ – Габрово:

ǞǼȋǭǮǬǰǬǻǼǺǰȆǷǲǴǸǰǬǻǺǷǬǯǬǸǱǿǽǴǷǴȋ
ǳǬǰǬǻǼǴǮǷǴȃǬǸǱǹǺǮǴǻǺǻȆǷǹǱǹǴȋ

Мазнев. Той изказа своята
благодарност към учениците за мотивацията, която
показват, и им пожела да
продължават своето професионално развитие. „За
съжаление статистиката
е малко стряскаща. Едва
4% от Вашите връстници
продължават обучението
си в сектор „Строителство“. Надявам се в бъдеще картината да се промени“, заяви инж. Мазнев.
„Благодаря на всички,
които спомогнаха тази
инициатива да се реализира. Хубаво е, че традицията продължава, и аз се
надявам през следващата
година да съберем всички
строителни гимназии от
страната“, каза инж. Мирослав Семов.

Срещата продължи с церемония, на която близо 180
ученици бяха удостоени със
званието „майстор”.
Тя се състоя пред къщата-музей и паметника на великия български
строител Кольо Фичето.
Младежите получиха спе-

циално изработени престилки и сандъче с инструменти, които им връчиха
инж. Мирослав Семов, инж.
Мирослав Мазнев, Богомил
Петков и Деница Вачкова.
„Надявам се, че Вие ще
сте най-достойните наследници на Кольо Фичето
и ще сте бъдещите строители на България“, обърна
се към абитуриентите
кметът на Дряново. Той
отправи специална благодарност към КСБ за партньорството за провеждането на събитието.
„За мен е чест и удоволствие за втора поредна година да бъда гост на
срещата на професионалните гимназии по строителство и архитектура“,
сподели инж. Мирослав
Мазнев. Той подчерта, че
вижда повече млади хората в сравнение с миналата
година, които са избрали
достойната и уважавана
професия на строителя.
„Използвам случая да Ви
поздравя за този избор и да
Ви уверя, че строителните
фирми Ви очакват. Няма
да Ви лъжа, че ще Ви бъде

Това чудесно събитие се провежда за
четвърта поредна година и всяко следващо става все по-посещавано. Радостно
е, че през 2019 г. се включиха седем гимназии от различни градове. За първи път
имаше и практическа част за младите
майстори. Използвам случая да благодаря
на „Винербергер“ ЕООД, че се отзоваха
на нашата покана да дарят строителните материали, необходими за мероприятието.
Много добро впечатление ми направи,
че не само учениците, които изграждаха
конструкцията в парк „Камъкът – вечен”,
съвестно си изпълняваха работата, но
и връстниците им, които наблюдаваха
процеса, попиваха всичко с интерес, без
да се разсейват с мобилните си телефони. Това за мен е показателно. Важно е
да се отбележи, че и Камарата на строителите в България, и нейното Изпълнително бюро взеха правилното решение
да помогнат за реализирането на тази
чудесна кауза. Радвам се, че сме партньор на събитието. Хубаво е, че мероприятието се провежда в града на Кольо
Фичето, който е патрон на строителния
бранш.
Като председател на Областното
представителство на КСБ в Габрово винаги съм се стремял да обръщам внимание на младите и съм подпомагал строителната гимназия в града. Всяка година
фирмите от региона осигуряваме пари за
транспорт на учениците от строителната гимназия в Габрово, които пътуват
от Севлиево, Дряново и Трявна. Борим се
по всевъзможни начини да запазим това
лесно, независимо дали
ще станете строители,
архитекти, проектанти
или геодезисти. Това са
трудни и много отговорни
професии“, каза още изп.
директор на КСБ, но посочи, че точно тези професии дават най-голяма възможност за креативност,
творчество и удовлетвореност от постигнатото.
Според инж. Мазнев чрез
своята работа строителите допринасят населените места, в които живеем, да стават по-красиви
и благоустроени, създават
по-добри условия за живот,
за бизнес и инвестиции.

учебно заведение.
Друг голям приоритет на ОП на КСБ
– Габрово, е борбата със сивия сектор.
Искам да припомня, че от провел се УС на
КСБ в нашия град стартира инициативата на Камарата за промени в ЗУТ. Вече
можем да отчетем реален успех, макар и
непълен – на вписване в ЦПРС вече подлежат всички фирми, изпълняващи строителство пета категория над 100 кв. м.
В заключение искам да кажа, че проблемите в региона са същите като тези
в цялата страна, например липсата на
кадри за строителния бранш, което е
валидно и за другите отрасли. Трябва
да продължим да полагаме усилия, за да
привличаме младите. Да направим така,
че нашата професия да е престижна и
искана.
Областното представителство работи отлично с община Дряново. Кметът инж. Семов се отзовава на всяка
наша инициатива. Смея да твърдя, че
той е настроен много положително към
строителите.

„Благодарение на европейската солидарност
страната ни се модернизира с много сериозни
темпове, изграждат се магистрали, пречиствателни
станции, метро, прекрасни
нови сгради, обновява се
градската среда, въвеждат се мерки за енергийна ефективност“, посочи
той и допълни, че в сектор
„Строителство“ предстои
много работа, поради което включването на млади
специалисти е приоритет.
„Поглеждам към Вас и виждам бъдещето на нашия
бранш“, обърна се към учениците инж. Мазнев. Той

подчерта, че Камарата на
строителите в България
ще подкрепя бъдещите си
колеги в пътя им за придобиване на знания. „Изграденото от строителите е
видимо. Неслучайно мотото на срещата е „Достойни наследници на майстор
Кольо Фичето“. Съграденото от гения и днес буди
възхищение в нас, неговите наследници, и ни мотивира да избираме пътя на
строителя. Затова ще си
позволя да завърша с едни
цитат на майстор Кольо
Фичето, моето пожелание
към Вас: „Стройте за векове - не само за пари, а и за
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слава и чест на майстора!“
Пожелавам Ви успех!“, каза
инж. Мирослав Мазнев.
След края на церемонията се проведе

работна среща между КСБ,
кмета на Дряново, строителни фирми от региона и
директори на професионалните гимназии.
В началото инж. Мирослав Семов отново благодари на Камарата за
съпричастността й към
събитието. „Убеден съм,
че с посланието, което отправихме пред паметника
на Кольо Фичето, допринасяме за това хората да се
докоснат до строителната професия и до мястото,
откъдето е тръгнал този
велик българин“, каза той.
Кметът изрази своята
признателност към КСБ и
за това, че активно работи младите да имат шанс
за професионално развитие в страната. Инж. Семов информира, че всяка

година броят на учебните
заведения, които присъстват на срещата на професионалните гимназии, се
увеличава.
Председателят на ОП
на КСБ – Габрово, Богомил
Петков потвърди, че ежегодното събитие се радва
на все по-голям интерес и
то е изключително вълнуващо за учениците. „Важно
е да има подкрепа на местно ниво. Камарата прави
много за строителните
компании в страната. Провежда редица законодателни инициативи, свързани с
регулацията на бранша“,
каза още Петков.
Изп. директор на КСБ
инж. Мирослав Мазнев
представи приоритетите
на браншовата организация през 2019 г. Той припомни, че през последните
години секторът е бил
подложен на спекулативни
твърдения от страна на
някои политици. „Отрасълът осигурява работа на
близо 250 хил. души, а тези

атаки уронват престижа
на строителя и рушат
името на една достойна
професия“, посочи той и
категорично заяви, че обвиненията са непотвърдени и несправедливи. По
думите му, ако те продължат, това може да доведе
до отлив на инвестиции
в страната. „Казват, че
строим скъпо и некачествено, но това не е така“,
подчерта инж. Мазнев. Той
даде за пример Националната програма за енергийна ефективност на
многофамилните жилищни
сгради (НПЕЕМЖС), която
търпи доста негативни
коментари. „Реално констатираните проблеми
по НПЕЕМЖС са под 1%,
като голяма част от тях
са били преекспонирани,
което се е отразило на
възприемането й от обществото“, обясни инж.
Мазнев и подчерта, че чрез
Националната програма
` стр. 12

Евгения Илиева, вр. изп. длъжността директор на ПГСАГ
„Ангел Попов” – Велико Търново:

ǜǬǭǺǾǴǸǺǾǷǴȃǹǺǽǚǛǹǬǖǝǍ²
ǎǱǷǴǶǺǞȆǼǹǺǮǺ
Щастлива съм, че за
поредна година участваме
в срещата на професионалните гимназии в Дряново. Много е хубаво, че
общината и КСБ правят
тази церемония за бъдещите строители. Надявам
се инициативата да продължи и занапред и в нея
да се включват и други
училища от страната.
В нашата гимназия
има 460 ученици, като
те са в направленията:
строителство и архитектура, интериорен дизайн,
архитектурна реставрация, геодезия, паркостроителство и озеленяване.
Тази година завършват 4
паралелки с общо 95 зрелостници.
Работим отлично с ОП
на КСБ – Велико Търново.
В края на април Областното представителство
много ни помогна за провеждането на национално-

то състезание „Най-добър
млад строител“, на което
ПГСАГ „Ангел Попов” беше
домакин. Организатор бе
Министерството на образованието и науката, а
Камарата на строителите в България беше сред
партньорите на събитието. Участие взеха 48 ученици от 16 професионални
гимназии в България, осъществяващи прием и обучение по професии от про-

фесионално направление
„Строителство“ – от градовете Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Монтана, Пазарджик, Перник,
Пловдив, Русе, Силистра,
Сливен, София, Стара Загора, Шумен, Ямбол. Младежите се състезаваха в
дисциплините „Мазилки,
шпакловки и бояджийски
работи“, „Облицовки и настилки“, „Зидария“ и „Сухо
строителство“.

Глория Йосифова, ученик XII клас в ПГСАГ „Ангел Попов” – Велико Търново,
специалност „Строителство и архитектура“:

ǔǳǲǴǮȋǮǬǹǱǾǺǳǬǸǱǹ
ǭǱȄǱǹǱǳǬǭǼǬǮǴǸǺ
Изживяването за мен
беше незабравимо. Това,
което направиха моите
съученици и връстници
от другите гимназии,
беше изключително интересно. Изграждането
на покривна конструкция
не е лесно, но те пока-

заха всичко научено през
годините и се справиха
впечатляващо.
Трябва да има хора,
които разбират от строителство и се занимават
с това. Без строители
няма как да съществува
една държава. След като

Инж. Даниела Симеонова, директор на ПГСАГ „Кольо Фичето“ – Бургас:

ǔǽǶǬǸǴǽǱǭȆǷǯǬǼȅǴǹǬǾǬǺǾǹǺǮǺǰǬ
ǾǿǻǾǴǮǽȆǼȂǬǾǬǹǬǹǬȄǴǾǱǮȆǳǻǴǾǬǹǴȂǴ
За четвърта поредна
година нашето училище
участва в тази среща
на професионалните гимназии. Щастлива съм, че
мястото на този форум
е точно Дряново, където
възпитаниците ни могат
да видят автентичните
обекти, които са построени от Кольо Фичето.
Също така те се запознават със свои връстници,
с които след това биха
могли да продължат да
поддържат професионални контакти.
Иска ми се българщината отново да тупти
в сърцата на нашите
ученици. В ПГСАГ „Кольо
Фичето“ – Бургас, се обучават 765 деца, като те
се разпределени в по 6
паралелки. Гордея се, че
последните години още
на второ класиране запълваме бройката. Това
е показателно за Бургаска област, където ясно
си личи, че строителството се избира като
предпочитана професия.
Специалностите ни са:
строителство, строителство и архитектура,
во дн о с трои тел с тво,
като поддържаме и една
паралелка за геодезисти,
а също така имаме и две
за парково строителство
и озеленяване. Благоус-

трояването е важно за
града ни. В Бургас ценим
и пазим природата си.
През 2019 г. изпращаме 148 абитуриенти. Сигурна съм, че всички те
ще продължат обучението си в България. Важно
е да се подчертае, че 70%
от нашите ученици продължават да се развиват
в същите направления от
гимназията. В последните две години отчитаме,
че някои от възпитаниците ни решават да започнат работа в строителни
фирми веднага след като
завършат.
Партнираме си отлично с ОП на КСБ – Бургас,
които ни съдействат да
насочим децата за бъдещото им професионално
развитие. В тази връзка
ние имаме сключен меморандум с Областното

представителство. Сътрудничеството ни се
развива непрекъснато,
като браншовата ор ганизация ни помага за
провеждането на различни практики, осигурява
ни финансиране, когато
нямаме средства да посещаваме обекти извън
територията на Бургас.
Също така нашата гимназия дава и стипендия
на първенеца на випуска,
като средствата отново
са предоставени от ОП
на КСБ – Бургас. Ще Ви издам и една тайна, че тази
година „Планекс Бургас“
ООД ще облече знаменосеца на нашата гимназия. Много искам младите хора да не забравят,
че са родени в България, и
където и да работят след
това, да се върнат и да
градят в родината.

Стамен Въчков, ученик от XII клас от ПГСАГ „Кольо
Фичето“ – Бургас, специалност „Архитектура“:

ǎȋǼǮǬǸȃǱǾǱǻȆǼǮǬȅǱ
ǽǱǰǺǶǬǳǮǬǸǮǲǴǮǺǾǬ
завърша училище, мисля
да продължа обучението
си в София. Желанието
ми е да се занимавам със
строителство.

Много съм щастлив,
че бях част от това събитие. За мен е нещо ново.
След като ни показаха
какво се иска от нас, си
припомних всичко усвоено
в училище. Да кова и да

подреждам керемиди беше
лесно като детска игра.
Усещането да се нарека
строител е невероятно.
Налегна ме носталгия
и някакси не ми иска да
завършвам, но вярвам, че

тепърва ще се доказвам
в живота. Надявам се и в
бъдеще да изпитвам емоциите, които имах в гимназията.
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домакинствата ще отчетат спестявания за над
405 млн. лв. през следващите години. „Грозно е, когато се спекулира с нашия
труд. Всички ние знаем, че
е важно да получиш не само
парично възнаграждение,
но и достойно признание
за професията си“, посочи
той. Според него това е
ключово за младите хора,
когато избират своето
поприще.
Инж. Мазнев съобщи, че

КСБ е положила много
усилия, с които да инициира
промени в законодателството, касаещо сектор
„Строителство”.
„Факт е промяната в
Закона за устройство на
територията (ЗУТ), с която се изменя и чл. 14, ал. 2
от Закона за Камарата на
строителите. Вече всички
фирми, изпълняващи строителство пета категория
над 100 кв. м, подлежат на
вписване в Централния
професионален регистър
на строителя. Това е голям
успех в борбата ни срещу
сивия сектор“, акцентира инж. Мазнев. Той заяви,
че в момента по данни на
Националния статистически институт над 20 000
фирми се занимават със
строителна дейност
у нас, като от тях в ЦПРС
са вписани приблизително
5200 компании. „В Германия
дори бояджия не може да
влезе на обект, ако няма
съответната регистрация. Надяваме се, че общините и възложителите
ще помогнат в борбата ни
срещу сивата икономика.
Това ще е от полза най-вече за малките и средните
фирми в страната“, каза
изп. директор на Камарата.
По отношение на ЗУТ
инж. Мазнев коментира, че
законът все още не урежда
добре отношенията между възложител, проектант,
надзор и строител. „Създават се предпоставки за
проблеми както в самото
строителство, така и при
неговото отчитане и при
търсенето на отговорност от реалния участник
в инвестиционния процес,
допуснал грешки. Сега вината се хвърля основно
върху строителя“, обясни
изп. директор на КСБ и
изтъкна, че Камарата е
положила усилия за промени в ЗУТ и в тази посока.
„Едната възможност за
корекция на закона е разрешенията за строеж да
бъдат издавани на идеен
проект. Втората промяна, за която настояваме,
е да отпаднат държавните приемателни комисии
и Акт 16. Обектът да се
предава с Акт 15, с който
завършват всички видове
работа“, каза той.
Инж. Мирослав Мазнев
представи и предложени-

ята на КСБ за промени в
Закона за обществените
поръчки (ЗОП), част от
които са приети. „Досега
в тръжната документация
се изискваше да се посочват подизпълнителите, но
благодарение на нашите
усилия те вече могат да
бъдат обявени и по време
на изпълнение на дадения
обект“, посочи той. „Трябва
да се даде възможност на
малките и средните фирми да работят открито с
името си и по този начин
не само да гарантират за
качеството, но и да получат референции. Те им
дават възможност утре
да работят на по-малки
проекти самостоятелно“,
каза още инж. Мазнев. Изп.
директор на КСБ сподели,
че ще се търси подкрепата на държавата и на
възложителите малките и
средните фирми да имат
възможност да работят на
обекти, които са в техния
регион.
Инж. Мазнев коментира
и становището на браншовата организация по отношение на девизните цени.
Той разясни, че те трябва
да бъдат изготвени на
база пазарни проучвания и
да са с актуалност няколко
месеца преди обявяването
на търга. По думите му
всеки вид работа трябва
да отговаря на определени критерии. „Тогава ще е
лесно да се образува цената и за възложителите, а
строителите да доказваме действителните цени,
на които да работим. Така
ще има и реална оценка на
нашия труд“, сподели той.
„Целта, която КСБ си е поставила, е да въведе единни правила в бранша. Акцент в работата ни тази
година е да инициираме
връщането на някои стари нормативни документи,
които ги имаше преди“, посочи още той.

„КСБ е място, от което
всеки един строител може
да търси подкрепа и реално
осъществяване на идеи“,
подчерта инж. Мирослав Мазнев.
Той засегна и друг голям
проблем за строителния
бранш – необоснованите
обжалвания. Изп. директор
на КСБ подчерта, че практиката да се спират проекти без причина трябва
да се преустанови, особено
в малките общини, за които реализирането на големи инфраструктурни обекти е от огромно значение.
В края на работната
среща кметът на Дряново
инж. Мирослав Семов благодари за доброто партньорство с КСБ.
Същия ден в ритуалната зала на общината
се състоя и среща между
директорите на професионалните гимназии на тема
„Споделяне на добри практики в професионалното
образование“.

Инж. Мирослав Семов, кмет на община Дряново:

ǹǲǹǩȊȐȎȌȈȔȍșȔȐșȢȓȈȌȈȏȈȘȈȏȧȊȈȔȍ
ȔȓȈȌȐȚȍșȐȌȍȧȚȈȌȈȉȢȌȈȚșȚȘȖȐȚȍȓȐ
Инж. Семов, Дряново беше домакин на работна среща с КСБ и
фирми от региона. Как премина
тя?
Мисля, че срещата беше много
ползотворна и навременна. На нея
бяха засегнати редица въпроси, касаещи взаимоотношенията между
централната власт, местната
администрация и строителните
фирми и как може да се подобри
комуникацията между тях. Вярвам,
че всички ние можем да работим
за подобряването на съвместната
ни дейност и най-вече процесите,
свързани с провеждането на обществени поръчки, изпълнението
на обекти и т.н.
По време на разговорите участие взеха и директорите на строителни гимназии от страната,
които бяха част от ежегодната
среща на училищата в нашата община. Смятам, че за тях дискусията беше много интересна, защото
те запознават своите възпитаници не само със строителни техники, но и със законодателството,
свързано със сектора. Надявам се
срещите ни със строителните
фирми от региона и ръководството
на КСБ да станат ежегодни. Моето мнение е, че подобни събития са
изключително полезни.
Как се роди идеята за ежегодната среща на строителните
гимназии?
Още в началото на моя мандат
съвсем спонтанно беше подхвърлена идеята всяка година да се организира форум, свързан с величието
на Кольо Фичето. Впоследствие
след разговори с председателя на
ОП на КСБ – Габрово, Богомил Петков се оформи инициативата на
дипломирането си възпитаниците
на строителните гимназии от
страната да се посвещават символично в майсторство. Решихме
да опитаме и през първата година
се включиха три гимназии, които
бяха много доволни от церемонията. Тя се провежда на площада в
центъра на града и на нея връчваме на младежите под патронажа на
КСБ по едно майсторско сандъче, в
което има отвес, метър и шпакла,
както и една престилка. По този
начин те се докосват до практиката, която ги очаква.
Убеден съм, че занапред събитието ще предизвиква все по-голям интерес, защото виждам задо-

волството на участващите в него.
Някои директори на гимназии водят
за четвърти път своите ученици
тук. Децата се снимат пред паметника на Кольо Фичето и усещат какво е да бъдеш строител.
Предизвикателство ли е да
си кмет в родния град на великия
майстор Кольо Фичето?
Определено е много трудно. При
всеки нов кметски мандат всичко се преобръща като политика,
стратегия на администрацията.
Нещото, което никога не се променя, е портретът, който стои над
стола на кмета – картината с лика
на Кольо Фичето. Неговият поглед
тежи над всеки, който застава на
този пост, защото онова, което
той е правил, е валидно и днес. Неслучайно Кольо Фичето е наречен чутовния архитектон, защото той е
надминал много времето си в посланието към българската нация.
Ние се стараем да направим така,
че Дряново винаги да се свързва с
майстора.
Какви са Вашите приоритети
като кмет?
В момента работим по една
много сериозна инвестиционна
програма. Малка община сме, като
населението е близо 10 000 души.
Бюджетът ни е 8 млн. лв., но се изграждат обекти за над 30 млн. лв.
По голяма част от тях се работи
в момента. По-мащабните проекти се финансират по подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основ-

ни услуги и обновяване на селата в
селските райони“ на „Програма за
развитие на селските райони 2014
– 2020“. Имаме и няколко по-малки
обекта по Оперативна програма
„Региони в растеж 2014 – 2020“.
Дейностите са изключително
сериозни и затова непрекъснато
правим планове как да се случат
нещата, за да не загубим тези
средства и всички обекти да се извършат качествено и в срок. Продължаваме да изграждаме авторитета на нашата община и мислим
не само за инфраструктурата, но
и за образованието и икономиката
на града. Искаме да популяризираме
района, за да върнем желанието на
хората да живеят и работят тук.
Кои са големите инфраструктурни проекти на общината?
В момента правим стратегически общински път, който ще създаде по-добра връзка със селата в
по-високите планински части. Той
е с дължина 15 км.
Със средства от ОП „Региони
в растеж“ работим по 9 улици. С
пари, осигурени от Министерския
съвет, ще ремонтираме и централната улица в града, която е почти
8 км.
Започваме изграждането на
един изцяло нов квартал със социални жилища. Създаваме и нови общински предприятия. Реализираме
и проекти за социална интеграция.
Искаме във всяко населено място да направим нещо, да има инфраструктура, за да може хората да
достигат до нас.
Как работите с Камарата на
строителите в България?
Много приятно съм изненадан
от активната роля на Камарата на
строителите в България. Община
Дряново работи отлично с ОП на
КСБ – Габрово, и нейния председател. Както казах, благодарение
на отличния диалог се реализира
и този своеобразен форум за вече
четвърта поредна година. Искам
също така да отбележа, че се радвам, че с КСБ виждаме смисъла да
заразяваме младите с идеята да
бъдат строители. Само това е начинът те да останат и да творят
в България. Мисля, че погледите ни
са фокусирани в една и съща посока, а над нашите глави ни гледа
Кольо Фичето.

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ”
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ǴȍȌȐȐȖȚȌȢȘȎȈȊȐȗȖșȚȈȊȐȝȈȖșȕȖȊȐȚȍȕȈȕȖȊ
ȊȐȌșȢȚȘțȌȕȐȟȍșȚȊȖȊȍȊȘȖȗȍȑșȒȐȔȈȡȈȉȔȍȎȌț
ȐȏȌȈȕȐȧȖȚȘȈȏȧȊȈȡȐșȚȘȖȐȚȍȓȕȐȧșȍȒȚȖȘ
Главният редактор на вестник „Строител“ Ренета Николова бе избрана за вицепрезидент
Снимки Tamas Dernovics /magyarepitok.hu
на учредения в Унгария медиен алианс
Мирослав Еленков
Кечкемет, Унгария
Конференция Building
connections (BC) се проведе
за първи път в Кечкемет,
Унгария, където през миналия уикенд се срещнаха
представители на медии
от 7 държави – Унгария,
България, Северна Македония, Румъния, Словакия,
Австрия и Украйна. Стремежът на инициаторите
от magyarepitok.hu и Regon
Group бе насочен към създаването на европейска
мрежа от връзки, чрез която да се оползотворяват
възможностите за сътрудничество между медии,
отразяващи строителния
сектор. Участниците във
форума се обединиха около
позицията, че посредством
основаването на алианс и
присъединяването на медии
и организации от различни
държави към него ще бъде
подпомогнат процесът за
изграждане на канали за
комуникация на европейско
ниво.
Събитието се проведе
в хотел от веригата Four
Points by Sheraton в Кечкемет и започна с изказването на д-р Ласло Мосочи,
държавен секретар, отговарящ за транспортната
политика, представляващ
унгарски я министър на
информацията и технологиите Ласло Палкович – патрон на конференцията.
Държавният секретар подчерта, че в периода 2016 г.
- 2018 г. строителният сектор в Унгария е отбелязал
ръст от 85%, както и че

се повишава неговият дял
в БВП. Очаква се, че тази
тенденция ще продължи и
през следващите години,
тъй като секторът може
да разчита на проекти в
размер на 25 хиляди милиарда форинта (77 милиарда евро), вземайки предвид
комбинацията от всички
източници за финансиране.
Държавният секретар
отбеляза и важността на
събитието. „Споделянето
на информация е от голямо
значение, за да може всеки
да бъде осведомен за раз-

витието на строителния
сектор - както в съседните държави, така и в тези,
които се намират по-надалеч. Динамичният растеж,
който браншът преживява
в този момент, налага необходимост от технологични иновации, въвеждането
на които до голяма степен
може да бъде подпомогнато
чрез съдействието на медийните канали в отделните страни.”
Конференцията продължи с презентации на участващите организации. Печатното издание и сайтът
на вестник „Строител” бяха
представени пред участниците, които бяха запознати
и с опита на екипа на изда-

Президентът и вицепрезидентът на новосъздадения медиен
алианс – Акош Сабо и Ренета Николова

нието в организирането на
събития, изготвянето на
видео-презентационни филми, както и възможностите
в сферата на издателската дейност. Главният редактор на в. „Строител”
Ренета Николова подари на

държавния секретар Ласло
Мосочи алманаха „10 години
в. „Строител”.
В резултат на семинара като основа за бъдещото сътрудничество участниците приеха документ,
обхващащ 21 точки. За
постигането на заявените
цели беше взето решение
за създаване на медиен алианс. Акош Сабо, главен редактор на magyarepitok.hu,
беше избран за президент
на новата организация, а
Ренета Николова, прокурист и главен редактор

на вестник „Строител“,
България, беше избрана за
вицепрезидент. Приета бе
и поканата следващата
конференция „Изграждане
на връзки“ да се проведе в
България през май 2020 година.

Гл. редактор на в. „Строител” подари на държавния секретар
Ласло Мосочи алманаха за 10-годишния юбилей на изданието

Учредителите на Алианса за изграждане на връзки
между медиите са:
9 mag yarepitok.hu и
Regon Group,
9 вестник „Строител“,
България,
9 Starmuehler Agentur

Националният стадион „Ференц Пушкаш“

und Verlag, Австрия,
9 Nova24 TV“ и
„Demokracija.si , Словения,
9 Alfa TV и kurir.mk, Македония,
9 Agenda Constructiilor,
Румъния,
9 „Будiвельний журнал“,
Украйна.
Алиансът е отворен за
медии и от други страни.
През втори я ден на
конференцията гостите
имаха възможност да посетят едни от най-големите строителни обекти в
Унгария и да се срещнат с
представители на изпълнителите. Стадион „Пушкаш“
в Будапеща е най-големият
строителен обект в страната за последните няколко
десетилетия. Очаква се до
края на годината да бъде

завършен. Обектът се изгражда изключително от
унгарски компании. Основните строителни работи
по 65 000-местния стадион
се извършват от Magyar
eStWĘ Corporation и ZÁÉV
Corporation. West Hungária
Bau Ltd. и Épkar Corporation
осъществяват дейностите, свързани с конструкциите, стоманените конструкции са отговорност
на KÉSZ Corporation, а строителният надзор е поверен
на Óbuda Group Corporation и
)ĘEHU Corporation.
Представителите на
медиите се запознаха и с
BudaPart - изграждащия се
нов квартал на града. Проектът е с 10-годишен срок
на изпълнение, разгърнат е
на 53 хектара земя от фирмата Property Market, като
изпълнението му е разделено на 6 етапа. Той включва
общо 600 хил. кв. метра
офис и жилищни площи. До
края на годината ще бъде
завършена BudaPart Gate
Tower - 11-етажна офис
сграда. Основният изпълнител на този обект е
Market Corporation, а със задачата по управлението на
проекта се е заела Spanyi
Partners Corporation.
Още по темата и интервю с държавния секретар д-р Ласло Мосочи четете в следващия брой.
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Д-р ик.н. Николай Иванов, председател на УС на Българска браншова асоциация

¤ÓÊÙÌÊÏÊÇÎÐÈÇÎÆÂÃÜÆÇÎ
Емил Христов
Д-р Николай Иванов,
з а поч на С ве т ов н а т а
седмица за безопасност
по пътищата (6 - 11 май),
като нейното мото е
„Ролята на обучението
з а п ъ т на т а б е з опас ност“. Какво очаквате
като резултат от събитието?
Темата на петата глобална седмица за пътна
безопасност е „Лидерство
за пътната безопасност“.
Идеята е през тези дни да
се генерира търсене от
страна на обществеността за по-силно лидерство
в областта на пътната
безопасност в световен
мащаб, чрез което хората
могат да се вдъхновяват
да постигнат определена
цел. Необходимо е по-силно ръководство на национално и местно равнище
за подобряване на пътната безопасност.
Най-ефективни са
лидерите, които независимо от кои сектори на
обществото са, говорят
високо за пътната безопасност и предприемат
действия. Важно е да признаем, че всички ние като
индивиди можем да бъдем
такива водещи фигури
за пътна безопасност.
Независимо дали се придвижваме като пешеходци,
велосипедисти, мотоциклетисти или ползваме
лични или обществени
превозни средства, като
физически лица можем и
трябва да говорим високо за пътна безопасност.
Необходимо е да спазваме
правилата за движение,
да служим като пример за
подражание на другите,
особено на младите хора,
да искаме по-добри закони и правоприлагане и да
подкрепяме онези, които
са пострадали от пътнотранспортни произшествия.
Лидерите могат да
представляват различни
институции на национално и местно ниво – от
парламента, училищата,
полицията и неправителствените организации,
или да бъдат хора, действащи индивидуално като
родители, учители, ученици, доброволци или заинтересовани граждани.
Ние всички може да
сме такива ръководители
съобразно своите възможности, но в същото време
трябва да подкрепяме и
отделяме необходимото
внимание и признание на
тези, които действат за
подобряване на безопасността на движението по
пътищата. На депутата,
предлагащ и защитаващ
текст от закона, който
ще допринесе за намаля-

Снимка в. „Строител“

Каня екипа на в. „Строител“ на конференцията „Нови технологии и добри европейски и световни практики“
ване на нещастните случаи, на кмета, работещ
за по-безопасни улици в
своя град, на директора
на училището, който ще
иска по-безопасна пътна
инфраструктура около
своето учебно заведение,
и т.н.
Какви инициативи,
свързани с повишаване
на п ъ т на т а б е з опас ност, предвижда да проведе Българска браншова
асоциация „Пътна безопасност“ (ББАПБ) през
2019 г.?
Организацията провежда последователна политика по отношение повишаването на пътната
безопасност по републиканската мрежа. Организира и провежда семинари,
конференции, кръгли маси,
конкурси, стремейки се
да повиши научния и експертен потенциал в тази
насока. В същото време
специалисти от ББАПБ
постоянно участват в
различни работни групи
за усъвършенстване на
нормативната база, за
налагане на европейските директиви, свързани с
безопасността на движението.
Н и е полож и х м е с е риозни усили я и оказахме конкретна помощ за
формулиране на някои от
текстовете, залегнали в
мерките за повишаване на
безопасността на движението в нашата страна
за периода до 2020 г., одобрени от Министерския
съвет на Република България с Решение №16 от 17
януари т.г. Усилията ни са
насочени и към подобряване на взаимодействието
с различни международни
организации, работещи по
проблемите на пътната
безопасност. Експерти
от ББА „Пътна безопасност“ участват в изпълнението на редица международни проекти.
От началото на годината организирахме и
проведохме няколко мероприятия, най-значимото
от които бе Петата международна конференция,
посветена на безопасността на пътната инфраструктура. Участниците в събитието приеха
декларация, в която са
изведени основни проблеми, чието решаване ще
доведе до повишаването
на пътната безопасност.
На 15 май предстои да
бъде проведен международен форум на тема „Нови
технологии и добри европейски и световни практики“. Той ще се състои
в хотел „Маринела“ в София. Веднага след това,
на 16 май, в Университета по архитектура, стро-

ителство и геодезия сме
организирали семинар за
обмяна на международен
опит - „Крайпътна безопасност“. Основен лектор
на него ще бъде световнопризнатият експерт по
пътна безопасност Майкъл Дрезнес, председател
на Международната пътна федерация.
До края на 2019 г. предстоят и конкретни събития, касаещи повишаването на квалификацията
на одиторите по пътна
безопасност. Планирали
сме и семинар, посветен

на проблемите на пътната безопасност, с широко
участие на представители на медиите, както
и национален конкурс за
връчване на награди за
най-съществен принос за
подобряване на пътната
безопасност. Освен това
ще оказваме постоянна
помощ и ще съдействаме за постигането на задачите, поставени пред
пътната безопасност в
Решение №16 на МС от 17
януари 2019 г.
К а к в и с а в ъ з мож -

ностите за подобряване на безопасността на
пътната инфраструктура в България?
Няма как пътната инфраструктура да се изменени изведнъж и да стане
напълно безопасна. Това
е въпрос на дългосрочна
стратегия, съобразена
с новата политика, приета от правителството
за прилагане на интегрирания подход „Безопасна система“ с визия нула
загинали и тежко ранени
граждани. Тоест пътната
инфраструктура трябва

да бъде съобразена със
слабостите и ограничените възможности на хората, да подпомага индивида, да го подсеща и да
го пази от удари, които го
унищожават и повреждат
човешкото тяло. В тази
насока предстои сериозна работа, ориентирана
към промяна на отношението към пътната безопасност, която трябва да
присъства в процесите
на проектирането, строителството, експлоатацията и поддържането на
пътната инфраструктура
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„Пътна безопасност“ и член на УС на КСБ:
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и крайпътното пространство. А това изисква и изменение на нормативната
база съобразно принципите на интегрирания подход „Безопасна система“
и осигуряването на неотменното финансиране на
елементите, свързани с
пътната безопасност. И
в това направление следва
да се поставят на първо
място животът и здравето на участниците в пътното движение.

Какво е необходимо да
се предприеме в нашата
страна за намаляване на
травматизма по пътищата?
Безопасността е
фу нкци я на поведението на хората, нивото на
безопасност на пътната
инфраструктура и крайпътното пространство,
техническата изправност
на автомобилния парк и качеството на медицинската и друга помощ, оказвана
след пътнотранспортното произшествие. И ако
ние искаме да достигнем
показателите на страните с най-висока степен на
безопасност, трябва да
се стремим да постигнем
изменение именно в тези
фактори. Да създаваме
организация за ускорено
внедряване в страната
ни на онези положителни
практики, с които тези
държави са си гарантирали висока степен на безопасност.
Според Вас необходима ли е нова политика за
осигуряване на по-висока
безопасност по нашите
пътища?
Новата политика е записана в точка първа на
мерките за подобряване
на безопасността на движението до 2020 г., одобрени от МС с Решение
№16 от 17 януари т.г.: „1.
Приема интегриран подход
„Безопасна система“ с визия нула загинали и тежко
ранени за национална политика за постигане на
висока степен на безопасност по пътищата на Република България.“
В тази насока предстои сериозна работа по
осмислянето, възприемането и налагането на интегрирания подход „Безопасна
система“ във всички направления на пътнотранспортната система.
Как оценявате състоянието на пътната
мрежа в България?
Глобално е трудно да
бъде направена оценка,
защото инфраструктурната мрежа извън населените места в страната е
с дължина над 40 000 километра. Отчитайки не дотам доброто състояние
на пътищата у нас, ББА

„Пътна безопасност“ се
включи в международния
проект РАДАР. Чрез него
ще се предприемат конкретни действия за оценка на безопасността на
пътната инфраструктура
в България. Може да имаме
претенции и забележки, и
то основателни, но не
бива да се омаловажава и
онова, което се прави.
През последните години се отчита намаляване
на жертвите от пътнотранспортните произшествия, като в голяма
част това се дължи на
изграждането на новите
магистрални участъци.
Усилията, които се полагат за налагането на
одитите и инспекциите,
както и установяването и
обезопасяването на участъци с повишена концентрация на ПТП, ще окажат
положително въздействие.
Ние като асоциация ще
продължим да работим за
съкращаване на пътя и
времето за внедряването
на положителните европейски и световни практики, свързани с пътната
безопасност.

Споменахте, че на 15
май ББА „Пътна безопасност“ организира международна конференция за
пътната безопасност.
Разкажете ни повече за
събитието.
Темата на конференцията „Нови технологии
и добри европейски и световни практики“ отразява
стремежа ни за издигане
на нивото на работа за
повишаване на пътната
безопасност в нашата
страна. Във форума ще
вз емат учас т ие ръко водители на определени
български институции,
свързани с проблемите
на пътната безопасност,
ще бъдат изнесени над 18
доклада в сферата. Лектори ще бъдат утвърдени експерти по пътната
безопасност у нас и чужбина. Ще бъде направена
оценка на резултатите
от работата през Десетилетие за активни
действия за подобряване
на безопасността на движението 2011 – 2020 г.
Ще чуем позициите на
Фери Смит, председател
на EuroRAP, на Майкъл
Дрезнес, председател на
Международната пътна
федерация, на Филип Тропмън от Европейската комисия, на Малина Крумова,
председател на Държавна
агенция „Безопасност на
движението по пътищата“, и други. Считам, че
най-подробна оценка на
конференцията ще можем
да направим след нейното
провеждане. Използвам
случая да поканя на конференцията и екипа на вестник „Строител“.

ǐǑǖǗǌǜǌǢǔǫ

на участниците в Петата годишна конференция на тема „Безопасна пътна
инфраструктура“, проведена на 18 и 19 април 2019 г. в гр. Хисаря, „СПА Хотел Хисар“
В работата на конференцията взеха участие представители на новосъздадената Държавна агенция за
пътна безопасност, на държавни институции, на общини,
на неправителствени организации и на частния сектор,
както и експерти по проблемите на безопасността на
движението.
Изнесени бяха 10 доклада, направени бяха 11 съобщения
и се проведоха интензивни дискусии. Конференцията се
превърна в дискусионен форум, на който основната тематика бе Решение №16 на Министерския съвет на Република България от 17 януари 2019 г., с което бяха одобрени
мерки за подобряване на безопасността на движението по
пътищата на нашата страна до 2020 година. Специално
внимание бе отделено на новата политика за постигане
на висока степен на безопасност, приета от правителството – интегриран подход „Безопасна система“ с визия
нула загинали и тежко ранени от пътнотранспортни произшествия.
Интензивни дискусии бяха проведени във връзка с докладваните редица положителни практики, свързани с пътната безопасност, както и по съществуващите реално
пропуски, недостатъци и опасности на пътната инфраструктура в нашата страна.
Председателят на Държавната агенция за пътна безопасност Малина Крумова запозна участниците в конференцията с основните насоки за развитието на безопасността на движението в Република България, както и с
мерките за подобряване на безопасността на движението
от решение №16 на Министерския съвет. Инж. Алекси Кесяков от МВР докладва за интегрирания подход „Визия нула
загинали и тежко ранени при ПТП“ и за насоките, които
обхваща той. Инж. Петко Табаков от ББАПБ съобщи за
разработеното предложение за изпълнение на точка 3.7
от Решение №16 за разширяване на обхвата на одитите
на пътната безопасност върху всички пътища и за участието на одитор в инспекциите на пътната безопасност.
Росен Рапчев, началник на отдел „Пътна полиция“ при ГДНП,
направи подробен анализ на ПТП през 2018 г. и на основните им характеристики и зависимости. Той съобщи, че въпреки проведената предупредителна медийна кампания за
акция „Скорост“ за 1 седмица са констатирани над 10 000
нарушения в цялата страна.
За мерките, касаещи пътната инфраструктура, съгласно Решение №16, докладва инж. Иван Табаков, директор на дирекция в АПИ, а за приемането и прилагането на
Директива 2008/96/ЕС за управление на безопасността
на движението по пътищата – инж. Росица Спасова от
ББАПБ. Инж. Ивайло Табаков, член на КС на ББАПБ, разви
темата за Генералните планове за организация на движението в населените места - важен инструмент за
оценка на фактическото състояние и за набелязване на
краткосрочни и дългосрочни мерки за повишаване на безопасността на движението.
Инж. Росица Спасова от ББАПБ запозна аудиторията с
проекта РАДАР, основната цел на който е подобряване на
безопасността на движението по пътната инфраструктура на страните от Дунавския регион. За редица пропуски и грешки в ограничителните системи на пътищата
докладва инж. Николай Стоянов от Института по пътища
и мостове към АПИ. Новите надлъжни шумни маркировки
бяха третирани в доклада на Дафинка Пангарова от Института по пътища и мостове към АПИ. Тя съобщи за
настъпили промени на терминологията в стандартите,
които следва да се отразят в Наредба №2 за сигнализацията на пътищата с пътна маркировка.
След проведените дискусии участниците в Петата
годишна конференция на тема „Безопасна пътна инфраструктура“ се обединиха около следните констатации и
препоръки:
1. Петата годишна конференция, организирана от
Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“, подкрепя новата политика на правителството на Република
България по отношение на безопасността на движението
по пътищата, изразена в Решение №16 на Министерския
съвет от 17 януари 2019 г. Участниците в конференцията
в рамките на своите компетенции и възможности ще работят за налагането на интегрирания подход „Безопасна
система“ с визия нула загинали и тежко ранени от пътнотранспортни произшествия.
2. Участниците в конференцията изразяват надежда,
че в скоро време ще се прояви координиращата и контро-

лиращата роля на новосъздадената Държавна агенция за
пътна безопасност и тя ще се отрази положително върху
работата на институциите и върху състоянието на безопасността на движението по пътищата.
3. Участниците в конференцията подкрепят предложението на Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“ за Законопроект за изменение и допълнение на
Закона за пътищата, с който се разширява обхватът на
одитите на пътната безопасност върху републиканските
и общинските пътища и се въвежда участието на одитор
в инспекциите на пътната безопасност. Тъй като до два
месеца България ще има над 100 одитора на пътната безопасност, участниците не споделят опасенията, че повишаването на изискванията към кандидатите за одитори
ще създаде дефицит на кадри.
4. Участниците в конференцията отправят препоръка
към отдел „Пътна полиция“ при ГДНП участъците с концентрация на ПТП да бъдат достъпни за всички заинтересовани институции и експерти. В допълнение участниците
в конференцията се обединиха около разбирането, че е
необходимо да се промени методиката за оценка на такива участъци, за да се идентифицират и отстраняват не
само участъци с установена концентрация на ПТП, но и да
се насочат усилия към рискови участъци с цел превенция.
5. Участниците в конференцията предлагат на правителството да се осигури достатъчно финансиране на
мерките от Решение №16 от 17.01.2019 г., както и на подългосрочни програми за подобряване на безопасността
на движението по пътната инфраструктура – внедряване
на интелигентни системи за управление на трафика, замяна на старите ограничителни системи със стандартни,
ликвидиране на участъци с концентрация на ПТП и др.
6. Участниците в конференцията предлагат на общините да изготвят нови или актуализират съществуващите Генерални планове за организация и безопасност
на движението, тъй като те са важен инструмент за
оценка на фактическото състояние и за набелязване на
краткосрочни и дългосрочни мерки за повишаване на безопасността на движението в населените места.
7. Участниците в конференцията подкрепят разработката на международния проект РАДАР, основната цел на
който е подобряване на безопасността на движението
по пътната инфраструктура на страните от Дунавския
регион.
8. Участниците в конференцията приветстват решението на МРРБ за създаване на работна група за изготвяне на нова наредба за ограничителните системи по пътищата, която ще обхване и улиците в населените места.
9. Участниците в конференцията предлагат на Агенция „Пътна инфраструктура“ и на общините по-широко
прилагане на надлъжните и напречните шумни маркировки
като важен фактор за повишаване на безопасността на
движението по пътищата. Участниците предлагат на
МРРБ, МТИТС и МВР при следващо изменение на Наредба
№2 за сигнализацията на пътищата с пътна маркировка
да отразят настъпилите промени в терминологията в
съответните стандарти.
10. Участниците в конференцията констатират, че
Петата годишна конференция на тема „Безопасна пътна
инфраструктура“ бе един мащабен форум за интензивни
дискусии и обмен на знания, свързани с безопасността
на пътната инфраструктура. Той оказа конкретно съдействие за подобряване на координацията и взаимодействието между експертите на различни нива, свързани с
безопасността на пътната инфраструктура. Изнесените доклади предоставят богата информация, свързана с
безопасността на движението, поради което се предлага
в подходяща форма те да достигнат до по-голям кръг заинтересовани институции и лица. Предлага се също така в
подходяща форма да се създаде организация за поддържане
на периодичен контакт с участниците в периода между
конференциите.
11. Участниците в конференцията изразяват благодарност към организаторите на конференцията и лично към
председателя на ББАПБ д-р Николай Иванов. В тази връзка
участниците отправят предложение да бъде създадена организация за провеждане на Шеста годишна конференция
на тема „Безопасна пътна инфраструктура“.
Настоящата декларация е приета от участниците в
Петата годишна конференция на тема „Безопасна пътна
инфраструктура“ на 19 април 2019 г.
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ǹǶȊȓȈȋȈȕȈȌȔȓȕȓȊȖȚȗȘȐȊȈȚȐȏȈȞȐȧ
ȊȖȉȕȖȊȧȊȈȕȍȕȈȘȈȏȓȐȟȕȐȖȉȍȒȚȐ
През 2019 г. СОПФ планира да инвестира над 8,7 млн. лв. в ремонти и ново строителство
Снимки в. „Строител“

Страницата
подготви
Росица Георгиева
И през 2019 г. Столичната община (СО) ще
про дължи да о б новява
транспортна, образователна, социална и екологична инфраструктура
със средства, генерирани
от приватизация. Столичният общински съвет
(СОС) прие програмата за
дейността на Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ)
за 2019 г., както и отчет за свършеното пред
2018 г. През миналата година приходите от такъв
тип дейности са над 58,2
млн. лв. По-голямата част
от постъпленията са благодарение на продажбата
дяловете на общината
в „Общинска банка” АД.
За отчетения период са
взети решения за плащания в размер на над 16,8
млн. лв. В обекти от Капиталовата програма на СО
са вложени повече от 5,1
млн. лв., а бенефициент на
над 11,7 млн. лв. са районните администрации.
През 2019 г . СОПФ
планира да инвестира
над 8,7 млн. лв. в различни
обекти. Предстои и да се
извършат плащания за повече от 40 млн. лв. по решения за финансиране на
различни дейности, взети
през 2017 г. и 2018 г. На
последното си заседание
СОС гласува 3,4 млн. лв.
да бъдат разпределени за
реконструкции и ремонти.
По голямата част от тази
сума ще бъде използвана
за обновяване на сграден
фонд в различни райони на
София.
Един от обектите, за
които са отпуснати средства, е

Центърът за временно
настаняване в кв. „Красна
поляна”.
Сградата е от 1960 г.,
като застроената й
площ е 1033 кв. м, а РЗП
е 2066 кв. м. Зданието се

Със средства от СОПФ е изграден първият етап от разширението на Първа английска гимназия

тяло, което е част от архитектурна композиция на
бул. „Александър Стамболийски” 62-64. Центърът
е изграден през 2005 г.
със средства от СОПФ и
Американската агенция за
международно развитие.
Към настоящия момент
той е организационно и
функционално остарял,
а според последни данни
обслужва над 30 хил. души
на година. Предвижда се
с отпуснатите 42 700 лв.
да се извърши преустройс тво и о б н овяване н а
структурата. Ще бъдат
обособени 8 работни места за комплексно обслужване на ползвателите на
услугите. 235 хил. лв. от
СОПФ ще бъдат изразходвани за ремонт на ДГ 37
„Вълшебство” в район
„Витоша”. Това е най-голямото учебно заведение
в кв. „Павлово”, където се
обучават деца от кв. „Павлово“ и кв. „Бъкстон”, „Манастирски ливади-Запад”,
части от „Бояна” и от
„Княжево”. Двете здания
са изградени през 1977 г.
от панели. През 2010 г. е
сменена отоплителната
система, а през 2011 г.
е сложена нова дограма
и външна топлоизолация.
Констатирани са проблеми с дъждовната и битовата канализация, което

учебното заведение в забавачка. Заобикалящата
среда обаче не е обновена.
Изготвени са разчети за
част от пространството,
което е общинска публична собственост. За останалата част от парка
има неуредени въпроси с
частни собственици и тя
на този етап не е включена в проекта. Предвижда
се 68 637,71 лв. да бъдат
изразходвани за демонтаж на съществуващите към момента спортни
и детски съоръжения и
паркова мебел. Ще бъдат
обособени детска и фитнес площадка. Ще бъдат
изградени нови алеи и ще
се постави ново парково
оборудване.
Близо 600 хил. лв. ще
бъдат инвестирани в основния ремонт на

вътрешнокварталното
пространство при блокове
15, 16 и 18 в жк „Зона Б-5”.
Площта на обекта е
11 557 кв. м. За дейностите е издадено разрешение
за строеж през 2015 г.,
проведена е обществена
поръчка и е избран изпълнител. Предвижда се изграждане на водопровод
и канализация на обекта,
обновяване на настилки и
бордюри, както и на рас-

И през 2019 ще продължат ремонтите в детските градини с пари от приватизация

състои от два успоредни
блока, свързани с междинна част, където е разположено стълбище. Постройките са изпълнени от
стоманена конструкция по
модулна система. Ограждащите стени са панелни.
Още през 2014 г. е съставен технически паспорт
на сградите. Препоръчано
е да се извърши цялостна
външна топло- и хидроизолация, да се ремонтират
или санират преграждащите елементи и да се
направи конструктивно
укрепване. Издадено е и
разрешение за строеж. За

реализиране на всички дейности ще бъдат изразходвани 1,85 млн. лв. Центърът има голяма социална
значимост, тъй като през
него годишно преминават
над 500 души, които са
предимно бездомни или
многодетни семейства.
Друг проект, който ще
бъде изпълнен със средства от приватизация, е

преустройството на
сградата на банята в с. Чепинци и превръщането й в
читалище.

Нови фитнес площадки на открито ще бъдат изградени през 2019 г.

Културната институ-

ция е основана през 1927 г.
През последните 18 години обаче не разполага със
собствена база, което
затруднява дейността
й. През 2017 г. след постъпване на писмо от районния кмет е изготвен
проект за преустройство
на зданието на банята.
Той ще се извърши на два
етапа, като има и издадено разрешение за строеж.
За реализирането на първия етап са необходими
444 500 лв., които бяха
отпуснати от СОС. Ще
бъдат изпълнени строително-монтажни дейности по конструкцията на
зданието, по всички мрежи
- ВиК, електро, отоплителни и климатични системи,
енергийна ефективност,
осигуряване на пожарна
безопасност, както и въвеждане в експлоатация. В
следващ период ще бъдат
изградени или възстановени и облагородени прилежащите на сградата
площи.
Предстои също да се
ремонтира и

довежда до изливане на
води в основите на зданията, което пък е причина за
възникване на фуги между
панелите и слягания. Покривите задържат вода,
която прониква в помещенията. Електрическата
система е в лошо състояние и се случват чести
аварии в нея. Отпуснатите средства ще бъдат изразходвани за подмяна на
ел. системата, обновяване на ВиК инфраструктурата, както и ремонт на
сградите.
В същи я столичен
квартал ще бъде обновена и

Центърът за информация и
обслужване на граждани,

част от парка около старото Боянско училище.

намиращ се в район
„Възраждане”. Сградата
представлява пететажно

Столичната община
изпълни проект за превръщане на сградата на

Шест детски площадки бяха обновени в район „Триадица”
през 2016 г.

тителността, обособяване на спортен и фитнес
сектор с разчертаване
на полета и спортни игрища и подмяна на парковото обзавеждане. Със
същото решение на СОС
18 703,06 лв. се отделят за
ремонт в рентгеновия кабинет на „ДКЦ 15 - София“
ЕООД. Новата апаратура
е закупена, но преди нейното въвеждане в експлоатация е наложително обновяване на помещението,
където ще бъде монтирана тя. По този начин ще
се гарантира безопасното
й използване. Ще бъдат
подменени настилките,
дограмата и осветителните тела. Предвижда
се ремонт на стени и
вентилатори, както и на
електрическата система
и изграждане на сигнална
инсталация.
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Йорданка Фандъкова, кмет на СО:

ǶȒȖȓȖȖȚȊȚȖȘȐȧȍȚȈȗȕȈȚȘȍȚȈȚȈ
ȓȐȕȐȧȕȈȔȍȚȘȖȚȖșȈȗȘȐȒȓȦȟȍȕȐ
Предстои да се проведе приемателна комисия и издаване на Акт 16 за депо „Земляне“
Снимки Румен Добрев

Страницата
подготви
Росица Георгиева
„Предстои да се проведе приемателна комисия и издаване на Акт 16
за метродепо „Земляне”.
На 100% е готов релсовият път при станциите
„Красно село” и „България”
и вече се правят единични
изпитания на метровлаковете. До края на годината ще бъдат пуснати за
движение първите 8 км от
третата метролиния - от
„Красно село” до бул. „Владимир Вазов”. Това каза
кметът на Столичната
община Йорданка Фандъкова, след като направи
проверка на изграждането

на третата линия от столичното метро. Тя беше
придружена от директора на „Метрополитен”

ЕАД проф. д-р инж. Стоян
Братоев и от Галина Василева, ръководител на
Управляващия орган на ОП

„Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 2020” (ОПТТИ). Влаковете,
които ще се движат по но-

вото трасе, са производство на „Сименс”. С тях
ще се постигнат до 25%
икономия на енергия. „18
композиции вече са в София. Очакваме последните
две да пристигнат и това
ще ни даде възможност да
направим навреме всички
изпитания. Машинистите
също се обучават в специален тренажор. Всички
дейности са в срок”, каза
кметът. Тя допълни, че
около 65% от работите по
втория етап от строежа
на третата линия в „Овча
купел” са приключени. Фандъкова прогнозира, че след
въвеждането в експлоатация на третата линия на
столичното метро трафикът в зоните, където
тя минава, ще намалее
с до 25%. „Около 11 хил.
тона вредни емисии ще
бъдат спестени само от

тези 12 км подземна железница. Очакваме 130 хил.
души да я използват дневно”, коментира още тя.
Йорданка Фандъкова
обяви, че Столичната община ще постави стъклени преградни стени
на част от спирките от
първите две линии от метрото. Съоръженията ще
са по-различни от тези
по новото трасе, като
ще се отварят вертикално, защото влаковете не
са синхронизирани с тях.

„Налага се да направим
отчуждения, срещу които
вече има подадена една
жалба. Надявам се до края
на годината да успеем да
придобием терените и да
бъде завършено кръстовището на бул. „Цар Борис
III” и бул. „Гоце Делчев“. Заедно с това в „Овча купел”
се ремонтира улица „Централна”, коментира още
Фандъкова.
Проверка на изграждането на част от съоръженията на метрото е била

Предложени за поставяне на такива съоръжения са две станции - на
стадион „Васил Левски” и
на ул. „Опълченска”. Има
опция в последващ етап
да се добавят още 10,
където в бъдеще да се
монтират прегради. Фандъкова обясни, че след
изпълнението на всяка
метростанция се променя
и цялостната среда. Пример в тази посока е фактът, че „Метрополитен”
ЕАД провежда процедура
за избор на изпълнител на
ремонт на ул. „Житница”.

извършена и в „Овча купел”.
В нея са се включили еврокомисарят Мария Габриел,
народният представител
Станислав Иванов, кметът на района Христина
Семерджиева и общинският съветник Татяна Георгиева. Те са провели разговори с проектантите и
изпълнителите, които са
предоставили информация за цялостния процес
на изграждане на метролиниите. Разгледано е и
построеното до момента
на метростанции с номера 15 и 17.

ǓǬǮȆǼȄǴǿǶǼǱǻǮǬǹǱǾǺǹǬ ǚǾǶǼǴȁǬǮȆǳǽǾǬǹǺǮǱǹǴȋǻǬǸǱǾǹǴǶǹǬ
ǽǶǿǷǻǾǿǼǹǬǾǬǶǺǸǻǺǳǴȂǴȋ
ǹǬȂǱǹǾǼǬǷǹǴȋǮȁǺǰǹǬ ǛǬǹȃǺǎǷǬǰǴǯǱǼǺǮǮǍǺǼǴǽǺǮǬǾǬǯǼǬǰǴǹǬ
лично му позира за него.
„За мен опазването и
Паметникът е поставен в
на паметта
ǝǾǺǷǴȃǹǬǾǬǭǴǭǷǴǺǾǱǶǬ предаването
Борисовата градина през
са ключови за възпитаЗавърши укрепването
и възстановяването на
скулптурната композиция
на централния вход на
Столичната библиотека.
Реставратори от Регионалния исторически музей
– София, изпълниха аварийна консервация и обновиха
фигурите. Централният
вход на Столичната библиотека е украсен с три
глави и монументална
скулптурна композиция от
две седящи фигури - жена,
олицетворяваща архитектурата, и мъж строител.
Те са изградени от мозайка и бяха в лошо състояние
с пукнатини, липсващи детайли и цялостна ерозия,
съобщиха от СО. Извър-

шено е укрепване на конструктивните пукнатини
и всички компрометирани
участъци чрез инжектиране под налягане на нисковискозна епоксидна смола.
Направено е и частично
преизграждане на липсващи детайли и почистване
на фигурите. Предстои
цялостна реставрация на
фасадата на Столичната
библиотека.

нието на младежите и на
обществото като цяло.
А паметта за хората,
градили България, и тези,
които я прославят и днес
със своето творчество,
дават примера и посоката
за развитие на талантливите хора и духовните основи за възход на цялата
ни нация”. Това каза кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова
при откриването на възстановения бюст-паметник на композитора Панчо
Владигеров в Борисовата
градина. Тя припомни, че
първата й инициатива
като кмет е да се реставрират паметниците
в Алеята на бележитите

българи. На събитието
присъства внукът на композитора - проф. д-р Панчо Владигеров.
През последните години с усилията на СО, Музея за история на София,
програма „Култура“, професионални и родолюбиви

организации са обновени
38 бюст-паметника в градината.
Автор на оригиналния
бюст на Панчо Владигеров
е скулпторът Тодор Първанов. Той го създава през
50-те години на миналия
век, като композиторът

1987 - 1988 г. по повод
10-годишнината от смъртта на маестрото. Преди
години дъщерята на скулптора - Олга Първанова,
дарява копие на Съюза на
българските композитори,
което и до днес се съхранява там. Благодарение на
това единствено запазено копие на оригиналния
бюст става възможно
днес възстановяването
на паметника. Новата отливка е дело на скулптора
Марин Марков и неговия
екип. Той е почистил съществуващия мраморен
постамент, възстановил
е надписите и е извършил
цялостния монтаж на паметника.
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ǪȘȢȡȈȚȈȊȚȍȕȚȐȟȕȐȧȊȐȌȕȈȗȢȘȊȐȚȍȗȍȚȒȢȡȐ
ȗȖțȓÄǩȖȋȖȘȐȌȐ´ȊǩțȘȋȈș
Елица Илчева
След като през 2018 г.
община Бургас ремонтира
емблематичната ул. „Алеко
Богориди“, сега усилията на
местната администрация
са насочени към връщане на
духа и архитектурния силует на сградите там. От
пресцентъра на кметството съобщиха, че са готови
архитектурните проекти
за възстановяване на автентичния вид на пет сгради по пешеходната улица.
Четири от постройките се
намират в участъка между
ул. „Възраждане“ и ул. „Михаил Лермонтов“, а петата
е на „Антим I“ №35. Неразделна част от проектната

документация са обяснителни записки и количествено-стойностни сметки
за предвидените дейности
и време за изпълнението им.
В момента се разработ-

ва график на изпълнение на
строителните работи, тъй
като община Бургас ще обновява поетапно обектите.
Очакванията са СМР да започнат още през май, като

първа ще бъде постройката
на „Михаил Лермонтов“ №26.
Втора в списъка е сградата
на ул. „Алеко Богориди“ №10.
Останалите три са паметници на културата и проектите за ремонт на старите им фасади са изпратени
за съгласуване в Министерството на културата.
„Собствениците участваха в процеса на проектиране, като им е предоставена възможност за избор
сами да извършат строителните работи по фасадите или ОП „Общински
имоти“ да ги изпълни, а те
да възстановят вложените
средства“, пише в прессъобщението.
Причината значителна

ǯȈȗȖȟȕȈȘȍȝȈȉȐȓȐȚȈȞȐȧȚȈȕȈȗȢȚ95&
Белла Сиракова,
ОП на КСБ – Враца
Със символична първа
копка бе дадено началото
на строителните дейности по проект „Основен
ремонт /рехабилитация/
на Път VRC 1067 Криводол - Бойчиновци/ Ракево
- Баурене“. Той е на стойност 4 741 569 лв. и се
финансира по подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички

видове малка по мащаби
инфраструктура“ от Програмата за развитие на
селските райони. Изпълнител е „Строител Криводол“ ЕООД, който трябва
да осъществи дейностите за 180 дни.
На събитието присъстваха кметовете на
Враца Калин Каменов и на
Криводол Петър Данчев,
председателят на Общинския съвет – Криводол,
Петър Комитски, кметът
на с. Баурене Цветослав

Тодоров и др.
„От днес започва икономическото възраждане
на нашия край, защото

рехабилитацията на пътя
Баурене – Криводол е ключов проект за цялата област”, каза Калин Каменов.

част от сградите да са в
лошо състояние е възникналата в годините съсобственост, което затруднява и прави невъзможно
извършване на необходимите действия по направените предписания. Община
Бургас е констатирала, че
постройките се нуждаят
от ремонт на фасадите,
включващ мазилкова декорация, облицовки, покривни покрития, обшивки и
др. При осъществяване на
СМР цветовото решение
на фасадите, растерът и

детайлите на дограмата
ще бъдат максимално съобразени с оригиналните
характеристики и общия
силует.
В момента община Бургас подготвя заданията за
проектиране на следващите пет сгради по ул. „Алеко
Богориди“ и ул. „Александровска“. Целта на администрацията е да приложи
интегриран подход, с който чрез финансиране от
различни източници да се
получи общо и завършено
архитектурно решение.

ǎǳǱǾǺǱǼǱȄǱǹǴǱǳǬǶǼǱǰǴǾǳǬǼǱǹǺǮǬȂǴȋǾǬ
ǹǬǖǿǷǾǿǼǹǴȋǰǺǸǹǬǹǱȀǾǺȁǴǸǴǶǬ
Културният дом на нефтохимика в центъра на
Бургас ще бъде изцяло ремонтиран и превърнат в нов
мултифункционален конгресен център. Сумата, която
местната власт е предвидила за реконструкцията, е
9 503 652 лв. От тях 5 151 385 лв. ще бъдат осигурени чрез кредит. Решението за това беше взето от
местния парламент в Бургас. Според него погасяването на дълга ще бъде извършено чрез 144 лихвени
плащания и 126 погасителни вноски по главницата със
средства на община Бургас.
С парите ще бъдат ремонтирани изцяло всички
съществуващи зали и помещения без тази на Общинския съвет, която е напълно реконструирана. Предвижда се да бъдат преобразени зрителната зала,
сцената и прилежащите пространства. Ще бъдат
инсталирани нови осветление, озвучителна и прожекционна система и мобилна сцена за двора. Средства
ще бъдат осигурени и за реконструкция на покрива. За
хората в неравностойно положение ще бъдат монтирани два асансьора и пасарелка на две нива.
Има и проект за изграждането на частична надстройка в зоната около главния вход, а вътрешният
двор не само ще бъде реновиран, но и свързан с площада пред сградата.

ЗАВОД ЗА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ

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

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

БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ
W W W. BAL KAN STE EL .COM
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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
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°ÃÛÊÏÂ¥ÂÃÒÐÄÐÊÐÃÍÂÓÔ¯ÂÄÂÒÂ
ÐÃÎÇÏÊ×ÂÐÑÊÔÄÓÖÇÒÂÔÂÏÂ§§
XXI годишна конференция на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия
се фокусира и върху успешни практики за намаляване на отпадъците
Снимки авторът

преходът към кръгова
икономика

Георги Сотиров
Какво е общото между
община Габрово и автономната област Навара в Северна Испания? Това беше
първият въпрос, който си
зададоха участниците в
XXI годишна конференция
на Общинската мрежа за
енергийна ефективност
ЕкоЕнергия, която се проведе в Техническия университет в Габрово. Отговорът
е, че административният
център на Навара – Памплона, е един от най-зелените градове в Европа, а
Габрово – финалист за екологичната награда на Европейската комисия – „Европейски зелен лист 2019“
Община Габрово и област Навара обмени ха
опит в сферата на енергийната ефективност
(ЕЕ). На форум в Габрово
бяха обсъдени теми, свързани с управлението на ЕЕ
и енергията от възобновяеми източници в новите
условия на пакета „Чиста
енергия за всички европейци“ в дългосрочен план до
2030 г. Представени бяха
още устойчиви политики
за ЕЕ и финансови механизми в подкрепа на местните власти по отношение
на климат и енергия. Испано-българският форум
се реализира по инициативата на Европейската
комисия „Науката среща
регионите“, по която през
настоящата година община Габрово е една от двете български институции
сред само 26 одобрени
кандидати в ЕС, защитили
събития пред Съвместния
изследователски център
(JRC) на Европейската комисия.
Събитието откри кметът на община Габрово
Таня Христова. В него се
включиха Атанаска Николова, зам.-министър на
околната среда и водите,
Габриеле Брандл от Австрийската енергийна
агенция, д-р инж. Здравко Георгиев от Софийска енергийна агенци я
СОФЕНА, д-р Драгомир
Цанев, изп. директор на
Център за енергийна ефективност ЕнЕфект, Камелия
Георгиева, старши експерт
в Националния доверителен
екофонд, Микел Ирухо, представител на правителството на област Навара,
инж. Деница Колева, зам.директор на Регионалното
депо за неопасни отпадъци
(РДНО) - Габрово, Ивайло
Алексиев, изп. директор на
Агенцията за устойчиво
енергийно развитие, Мартин Заимов, изп. директор на Регионален фонд за
градско развитие, учени и

преподаватели от Техническия университет в града
и много други.
Таня Христова приветства участниците в конференцията и представи

местните политики за
енергийна ефективност
и адаптация на климата,
както и предизвикателствата, пред които е
изправен градът. Тя подчерта, че е много важно
гражданите и институциите да работят заедно и
да споделят добри идеи и
практики. Кметът обърна
внимание и на значението на партньорството с
Техническия университет,
защото според нея това е
мястото, където се създават иновациите. „За
мен като кмет на община
Габрово участието и подкрепата на представители на испанската област
Навара в конференцията

е голяма чест. Темите й
са важни не само за нас,
но и за цяла Европа, както и за останалата част
от планетата. Трябва да
преодолеем негативните
процеси, които всички ние
нанасяме върху климата. В
противен случай ни очакват изключително пагубни
последствия. Като общини, граждани, институции
и организации, които имат
амбицията да променят
към по-добро света, в който живеем, ще ни бъде
изключително полезно на
форума да обменим идеи и
да начертаем следващите стъпки в тази посока“,
каза Христова. Тя посочи,
че за гостите на форума
са предвидени посещения
на три обекта в града –
пасивната Детска градина „Слънце“, ОУ „Св. св.
Кирил и Методий“ и Регионалното депо за неопасни
отпадъци, които са добри
примери за дейността на

общината да реализира
инициативи в сферата на
енергийната ефективност
и в политиката за управление на отпадъците. „Тези
обекти са стъпка напред
в съвместните ни усилия
за това да работим в полза и заедно с хората, за да
направим общината подобро място за живеене
за поколенията след нас“,
каза кметът на Габрово. В
заключение Таня Христова
подчерта, че трябва да
бъдат планирани действия
както в енергийната ефективност, така и в управлението на отпадъците.
„Всичките те трябва да
бъдат осъзнати като инвестиция в самите нас, за
да продължим да взимаме
по-правилни решения, които да са разбрани и възприети от хората”, завърши тя.
Според зам.-министър
Атанаска Николова

няма как да се случи
без иновации и научни постижения. За преодоляване
на предизвикателствата,
свързани с климатичните
промени и адаптацията
към тях, е необходимо постигането на конкурентна
икономика, която трябва
да осигурява устойчив
растеж. По думите й този
въпрос е на дневен ред в
целия свят. „Не е случайно,
че това е една от темите на Румънското председателство на Съвета
на ЕС, в рамките на което
през юли ръководителите
на европейските държави ще обсъждат предложението на ЕК, наречено
„Чиста планета за всички”
за просперираща, модерна,
конкурентоспособна и неутрална по отношение на
климата икономика“, заяви
Николова. Тя съобщи още,
че генералният секретар
на ООН Антониу Гутериш
организира през септември т.г. среща на върха за
климата, която да предизвика държавните ръководители да заявят готовност
за намаляване на парниковите газове поне с 45% до
2030 г. и съответно постигане на нулеви вредни
емисии до 2050 г.
„Европейската и националните политики при
ограничаване измененията
на климата, вкл. и енергийната ефективност,
са едни от най-горещите
теми на настоящето и
са приоритет на ЕС. Не е
случайно, че ЕС има самочувствието да бъде лидер
в световен мащаб в тази
сфера. Съюзът си е поставил изключително амбициозната цел за нулеви

емисиите на парниковите
газове до 2050 г.“, коментира зам.-министърът на
околната среда и водите.
Тя подчерта, че от ключово значение е и увеличаването дела на производство на ел. енергия от
възобновяеми източници с
около 32%. „Ограничаването на вредните емисии от
транспорта, както и на
останалите атмосферни
замърсители, мерките за
енергийна ефективност
и други са на вниманието
и на широката общественост в страните в Европа. В рамките на ЕС са
включени и много финансови механизми, които да
подкрепят усилията на
държавите в това направление“, посочи Атанаска
Николова.
Н а ко н ф е р е н ц и я т а
Габриеле Брандл представи

значението на общинския енергиен мениджмънт.
Тя е убедена, че е от
особена важност спазването на цикъла „Планирай
- Действай - Проверявай“,
чрез който се реализира
успешен енергиен мениджмънт. За ЕЕ в България
презентация направи д-р
инж. Здравко Георгиев, който разясни какви проблеми
са констатирани от Софийска енергийна агенция
СОФЕНА в това направление и техните възможни
решения.
За Драгомир Цанев ключова част от политиката
за ЕЕ на сградите е необходимостта от качествена промяна в начина, по
който те се проектират.
Той отчете и важността
до широката аудитория
да достига конкретна информация за енергийната
ефективност, която да
изясни подобряването на
индивидуалния житейски
комфорт у крайните потребители.

Ролята на човешкия
фактор
беше в основата и на
презентацията на Камелия
Георгиева, старши експерт
НДЕФ. Тя наблегна на поведенческата икономика, при
която трябва да се търси
мотивацията и стимулите, които да провокират
споделената отговорност
на хората.
Микел Ирухо, представител на правителството
на област Навара, и инж.
Деница Колева, зам.-директор на РДНО – Габрово,
представиха добри практики за управление на отпадъците.
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Подмярка 7.2 е за инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на малка инфраструктура
Снимки авторът

Мартин Славчев
„Бюджетът на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) възлиза на 2 912 024 673 евро.
Към 1 април общо договорените средства са в размер на 1 698 135 849 евро,
или 58,3%. До момента
са изплатени 829 654 890
евро, или 28,5%“. Това заяви
Милен Кръстев, експерт в
Дирекция „Развитие на селските райони“, по време на
медиен семинар във Велико
Търново.
Средствата са разпределени в пет приоритета.
Първият е насочен към
конкурентоспособността
на земеделието, като в
него са мерки за подобряване на устойчивостта и
икономическото развитие
на стопанствата – 372
млн. евро. Следващият е
за добавяне на стойност
към земеделски и горски
продукти – 317 млн. евро.
Другият приоритет – за
инвестиции в материални
активи, е с най-голям относителен дял и в него са
включени компенсаторните мерки от ПРСР – 979
млн. евро. Четвъртият е
насочен към опазването
на околната среда, възстановяването на напоителната инфраструктура
и ефективното използване
на водите – 385 млн. евро.
Петият приоритет е за
подобряване на условията
за живот в селските райони – 815 млн. евро.
„ Къ м д н е ш н а д а т а
представени и одобрени
от Европейската комисия
са четири изменения по
отношение на правилата
за прилагане на мерките,
разпределените финансови средства и други детайли, които спомагат за
по-успешната реализация
на програмата“, съобщи
Кръстев. Той отбеляза

най-популярните мерки по
ПРСР и техния напредък.
По подмярка 4.1 – „Инвестиции в земеделски
стопанства“, са сключени
1466 договора, одобрени-

снабдяване.
По подмярка 7.6 – „Проучвани я и инвестиции,
свързани с поддържане,
възстановяване и подобряване на културното и
природно наследство на
селата“, са подписани 89
контракта за 25 814 438
евро. Одобрена финансова
помощ е 100%. По Мярка 9
- „Учредяване на групи и
организации на производители”, са сключени 7
договора и е одобрена финансова помощ в размер
на 2 780 609 евро. По подмярка 19.2 (ЛИДЕР/ВОМР)
са сключени 63 договора
с местни инициативни
групи. Одобрената финансова помощ е в размер на
89 982 105 евро.
„Повечето процедури,
по които ще се кандидатства през тази година, са
нови, но се предвижда и

се стимулират дейности,
чрез които да се постигнат резултати и да се поемат възможно най-много
разходи, които да не минават за сметка на одобрените бенефициенти. Крайният ефект от проекта е
експеримент, чиито резултат трябва да се установи дали е успешен или не,
за да се мултиплицира и в
други стопанства. Максималният размер на средствата по тази процедура
е 450 хил. евро. Сумата е
предмет на петото изменение на програмата, тъй
като предишният таван
беше значително по-висок. За възстановяване
на част от напоителната система ще спомогне
подмярка 4.3. Допустими
кандидати по нея са сдружения за напояване, както
и юридически лица, които
са собственици или ползватели на хидромелиорационна инфраструктура.
Бюджетът по тази мярка
е 50 млн. евро. Текстът на
подмярката, включително
условия за допустимост,
са предмет на пето изменение на програмата, което се очаква в скоро време
да получи одобрение.

Предстои да стартира
прием по подмярка 1.1 за
професионално обучение

те разходи са в размер на
685 016 818 евро, а финансовата помощ възлиза на
397 432 451 евро. По подмярка 4.2 – „Инвестиции
в преработка/маркетинг
на селскостопански продукти“, са подписани 270 контракта за предоставяне
на безвъзмездна финансова
помощ. Одобрените разходи са 356 163 143 евро, а
финансовата подкрепа е
176 694 231 евро. По подмярка 6.1 – „Стартова помощ за млади земеделски
производители“, са сключени са 1305 договора за
32 625 000 евро. През мина-

лата година по нея имаше
период на прием. Подмярка
6.3 е за помощ за малките
стопанства и в нея попадат 77 хил. стопанства,
които са с между 2000 и
7999 евро стандартен
производствен размер.
Чрез подкрепата, която
им се предоставя, те имат
възможност да разширят
своето производство. Подписани са 1949 контракта с размер на финансова помощ от 29 235 000
евро. През тази година
предстои да стартира
нов прием. Подмярка 7.2 е
за инвестиции в създава-

нето, подобряването или
разширяването на всички
видове малка по мащаби
инфраструктура. Тя е насочена към основни услуги
за населението в селските
райони. По нея са сключени
330 договора с 429 150 984
евро одобрени разходи и
429 021 897 евро финансова помощ.

В тази подмярка са включени проекти за строителство, реконструкция
и ремонт на училища,
читалища, пътища, детски градини, улици и водо-

втори прием по подмярка
6.3. Освен това отново
ще се приемат проекти за
ремонт на религиозни храмове. Работи се и по широколентовия интернет в
селските райони, както
и по внедряване на иновации в стопанството и
хранителната индустрия.
Предоставянето на възможност за обучение на
земеделци също е акцент
в предстоящия прием. През
есента е предвиден прием
за къси вериги на доставки
и местни пазари. Мярката
е изключително интересна
и не е прилагана до момента у нас. Предстоят и две
процедури в рамките на
подхода ЛИДЕР“, уточни
Милен Кръстев.

20 млн. евро за иновации

По ПРСР са предвидени средства за инвестиции в
предприятия за преработка/маркетинг на селскостопански
продукти

Подпомагат се и религиозни храмове

Мярката за иновации,
която е очаквана с интерес, има бюджет в размер
на 20 млн. евро. Допустимите кандидати по нея са
оперативни групи, които
представляват сдружения
по Закона за задълженията
и договорите. Проектите,
които могат да бъдат
подпомогнати, са най-разнообразни. Идеята е да

Целта е да бъдат подпомогнати организации,
провеждащи курсове за земеделски стопани. Предвиденият финансов ресурс е
8 млн. евро, като приемът
ще бъде през май и юни. В
периода септември – октомври се очаква прием по
подмярка 16.4 - „Подкрепа
за хоризонтално и вертикално сътрудничество
между участниците във
веригите на доставки“.
Помощта е насочена към
къси вериги на доставки и
местни пазари. Разликата
е, че за пазар има определено условие в програмата, според което „пазар е
в диапазона на максимум
75 км от производителя“,
докато късите вериги на
доставки предвиждат
най-много един посредник между производителя
и крайния потребител на
стоката и нямат териториално ограничение.
Предвиденият размер е
8 млн. евро. Подпомаганите дейности са два типа
– подготвителни работи и
възможност за привличане на земеделски стопани,
а втората фаза включва
преки инвестиционни и
неинвестиционни разходи.
Максималният размер на
разходите е 500 хил. евро.
„В края на годината
се предвижда прием за
местни инициативни групи, които не са успели да
получат финансиране за
стратегиите си“, уточни
още Кръстев.
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Божидар Янев е роден в София през 1947 г. Завършва средното си образование със златен медал, а през
1970 г. се дипломира като строителен инженер-конструктор във Висшия институт по архитектура и
строителство (сега УАСГ) и започва работа в Института по строителна кибернетика. През 1972 г. постъпва в следдипломната програма на Строителния факултет на Колумбийския университет в Ню Йорк, а четири

петък, 10 май 2019
години по-късно защитава доктората си.
От 1978 г. Янев е инженер-изследовател в Земетръсния инженерен център на Калифорнийския университет в Бъркли. Там той анализира поведението
на конструкции при симулирани земетресения. През
1989 г. създава Секцията по инспекция и управление
на мостове в новооснованото Бюро по мостовете към
Транспортния отдел на общинските власти в Ню Йорк.

Води курс по управление на мостове в различни университети. Изнася лекции в Япония, Франция, Англия,
Китай, Дания. През 2008 г. УАСГ го удостоява с научната степен „Доктор хонорис кауза”.
В няколко поредни броя на в. „Строител“ ще Ви представим откъси от книгата на проф. Янев „Конструктивен поглед“.

®ÊÍÜÒ·ÂËÕÇË
Проф. д-р инж.
Божидар Янев

Милър Хайуей е част
от Хенри Хъдзън Паркуей,
който минава по западната периферия на Манхатън покрай едноименната река. За разлика от
Експресуей, на Паркуей
не се допускат камиони.
Проф. Латур ме свърза
с европейски социолози,
които развиват тезата,
че Робърт Моузес е наложил тази разлика, за
да изолира лимузините
на почиващата класа от
камионите на работещата. Ако една и съща класа
ползва и двата вида превозни средства, Моузес
се приближава към Карл
Маркс и вместо да бъде
разкритикуван като нехуманен капиталист, той е
отречен като социалистически диктатор. Крайностите си заприличват,
полемиката продължава.
Но законът на Мърфи,
според който всичко, което може, се обърква, никога не спи. Камионите
се прокрадват по Милър
Хайуей и през 1973 г. един
от тях пропада на 57-а
улица заедно с цялата
конструкция. Виадуктът
на юг от катастрофата до 12-а улица остана
завинаги изолиран. През
90-те години беше демонтиран и потопен в
Атлантическия океан, за
да поощрява развитието
на коралови рифове.
На север, от 57-а до
7 2 - р а ул и ц а, е М и лъ р
Хайуей. Стоманената му
конструкция има 72 отвора и се издига до 30 м над
незастроени площи край
Хъдзън. Районът е бил
активно товарно пристанище преди Втората
световна война. Крайбрежни развалини днес
напомнят за междуособици на синдикати, които
са се унищожили взаимно.
През 1989 г. инспектори-

те оцениха състоянието
на Милър като 1 (от 7 до
1), т.е. негодно за експлоатация. Теоретически би
трябвало да затворим
моста. Практически нямаше къде да отведем автомобилното движение.
Федералното правителство даде 85 млн. долара
за реконструкция на съоръжението. Гражданите
от района предпочитаха
мостът да се замести с
парк. Те заведоха процес и
спряха строежа. Вашингтон даде ултиматум, че
ако работата не започне
незабавно, парите отиват другаде. Транспортният отдел контраатакува координирано „отгоре”
и „отдолу”. „Отгоре” адвокатите разяснява ха
на местните влиятелни
кварталци, че никой не
печели от затварянето
н а мо с т а. Ту нелъ т не
беше реален, защото денивелацията на терена
е 30 м, а в северния край
започва железопътни -

ят тунел под Ривърсайд
Парк. О т к лон яване н а
движението би съсипало
местните улици. От друга страна, при налични
средства парк би могъл
да се построи до реката
и под обновени я мост.
„Отдолу” поех ангажимент да инспектираме
определени критични детайли ежеседмично. При
д руг и о б с то я тел с тва
бях казвал, че конструкция, която изисква проверка по-често от месечно, е несъстоятелна.
Стар административен
вълк ме попита иронично
дали имам нужда от палатка за пренощуване на
обекта. Междувременно
бездомен заселник беше
развял а мериканското
знаме над импровизирана
колиба на едно сляпо уширение на моста с изглед
към реката. Не се знаеше как той стига дотам,
нито как изглежда, но се
твърдеше, че е ветеран
от Виетнам.

Железопътната линия
под моста пречеше да инспектираме всички критични участъци с камиони от терена. Намерих
начин да се промъквам из
недостъпните участъци
на конструкцията през
отвори в пътната плоча.
Можех да се придвижвам
по стоманените греди,
слушайки автомобилните шокове над главата
ми. Неудобството беше,
че балансирайки върху
40-сантиметрова греда
25 м над терена, се интересувах повече от личното си равновесие, отколкото от това на пътната
конструкция 4 м над мен.
Внезапно нов сигнал привлече раздвоеното ми
внимание. По моята греда
към мен тичаше субект.
В двете си ръце носеше
пазарни торби, дълги коси
се развяваха зад гърба му,
а босите му крака сякаш
засмукваха стоманата.
С е п н ат поради мо ето
присъствие по пътя му,

той запита:
– Какво правиш тук, бе
човек?
Мислех какво да правя,
ако той замахне с една
от торбите в моята посока, но отговорих, че инспектирам моста.
– Само така – одобри
той, – мога да ти покажа
кошмарни състояния.
Но не ми показа. С лекота ме подмина на все
същата греда и се изгуби там, откъдето идвах.
Срещата ни ме разколеба
относно моята квалификаци я за инспекции на
такова високо равнище.
Замислих се как бих могъл да възложа задачата
на постоянния обитател
на моста. За щастие не
се наложи.
Опозицията се разпадна, когато сензационният Доналд Тръмп се оказа
собственик на парцелите между моста и града.
Местните жители бяха
по-враждебни към неговия
„Тръмп Сити“, отколкото

към нашия мост. Отблъснат от тях, той беше посговорчив с нас. На тях
той обеща парк под моста, а на него ние обещахме позволение за строеж
в близост. Конфликтът
затихна в преговор.
„Тръмп Сити“ (по-точно неговите инвеститори, напускащи Хонконг
около 1999 г.) спаси Доналд от фалит. Милър
Хайуей получи 85-милионната си рехабилитация
с всички неминуеми надбавки. Паркът под него
стана много популярен.
Викат ни по спешност
само ако нещо падне от
моста. При такъв повод, а и без него, намирам начин да се отбия
на глухата недостроена
рампа, където беше колибата със знамето на
извънщатния инспектор.
От тях няма следа. Като
Мисисипи в песента Ol‘
Man River Хъдзън си тече
и всичко знае, но нищо не
казва.
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
3Наименование: Техническа поддръжка, ремонтно-възстановителни дейности, основен ремонт и изграждане на публичното осветление
на територията на Столична община по обособени позиции
Възложител: Столична община
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 160 000 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в месеци: 60
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 07/06/2019 Местно време: 17:30
Отваряне на офертите: гр. София, ул. „Париж“ №3, етаж №1, зала №109

Дата: 10/06/2019 Местно време: 13:00
За контакти: Станислава Цветкова
Факс: +359 29377561
Адрес: ул. „Московска“ №33
Адрес на възложителя: www.sofia.bg
Телефон: +359 29377530
E-mail: s.tsvetkova@sofia.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=910012&mode=view

3Наименование: Реконструкция вътрешната водопроводна мрежа
на с. Катунци, Община Сандански
Възложител: Община Сандански
Oсн. предмет: 45232151
Прогнозна стойност: 3 619 041.32 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 400
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 21/05/2019 Местно време:
17:00
Отваряне на офертите: сградата на Община Сандански на Адрес: гр. Сандански, бул.

„Свобода“ №14, ет. 2, ст. 209
Дата: 22/05/2019 Местно време: 11:00
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=909663&mode=view

3Наименование: Извършване на строителни и монтажни работи
за обект: „Реконструкция зоопарк гр. Стара Загора“
Възложител: Община Стара Загора
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 3 499 948.83 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 360
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 07/06/2019 Местно време: 17:30
Отваряне на офертите: Общинска администрация Стара Загора

Дата: 10/06/2019 Местно време: 11:00
За контакти: Мария Боянова
Факс: +359 42259132
Адрес: бул. „Цар Симеон Велики“ №107
Адрес на възложителя: www.starazagora.bg
Телефон: +359 42614806/ +359 42614813
E-mail: m.boyanova@starazagora.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=909983&mode=view

3Наименование: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и
СМР за обект: „Основно обновяване на зала „Балканиада” – гр. Лом”
Възложител: Община Лом
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 2 416 666.67 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 210
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 05/06/2019 Местно време: 17:00
Отваряне на офертите: гр. Лом, ул. „Дунавска“ №12, заседателна зала - III етаж.
Дата: 06/06/2019 Местно време: 11:00

За контакти: Анна Йорданова, Мария Преславова, Цветелина Миронова
Факс: +359 971-66026
Адрес: ул. „Дунавска“ №12
Адрес на възложителя: http://oalom.acstre.
com/
Телефон: +359 971-69138
E-mail: lom.municipality@lom.egov.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=909667&mode=view

3Наименование: Канализационна мрежа на гр. Горна Оряховица - Главен колектор II от ул. ,,Христо Смирненски‘‘ до включване в Главен колектор III и Главен колектор III от о.т. 568 до включване в Главен колектор I
Възложител: Община Горна Оряховица
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 271 951.72 лева
Краен срок за изпълнение: Крайна Дата:
31/12/2020
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 31/05/2019 Местно време: 17:00
Отваряне на офертите: зала 114 при Община Горна Оряховица.
Дата: 03/06/2019 Местно време: 14:00

За контакти: Зорница Тананеева - младши
експерт обществени поръчки
Факс: +359 61860203
Адрес: пл. „Георги Измирлиев“ №5
Адрес на възложителя: ht t p : / / www. g oryahovica.org/
Телефон: +359 61860874
E-mail: go_op_104@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=910017&mode=view

3Наименование: Изпълнение на строително-монтажни работи за
повишаване на енергийната ефективност на сградите: административна сграда на държавната администрация .....продължава в Раздел II.1.4
Възложител: Община Троян
Oсн. предмет: 45200000
Прогнозна стойност: 938 287.87 лева
Краен срок за изпълнение: Крайна Дата:
07/01/2021
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 31/05/2019 Местно време: 17:30
Отваряне на офертите: Постъпилите
оферти се отварят в сградата на Общинска администрация - Троян, гр. Троян, пл. „Възраждане” №1 в заседателната зала на трети

етаж
Дата: 03/06/2019 Местно време: 14:00
За контакти: инж. Полина Павлова, Иванка
Николова
Факс: +359 67068005
Адрес: пл. „Възраждане“ №1
Адрес на възложителя: www.troyan.bg
Телефон: +359 67068005
E-mail: inikolova@troyan.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=909949&mode=view

3Наименование: Строително-ремонтни работи на пътен подход /
ул.46-а/ от бул. „Ботевградско шосе“ до депо за земни маси „Корията“
Възложител: Софинвест ЕООД
Oсн. предмет: 45000000

в дни: 60
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 23/05/2019 Местно време: 17:00
Отваряне на офертите: гр. София , п.к.1309,
Зона Б-19, бл. 15-16, вх. Б, административна
сграда на Софинвест ЕООД
Дата: 27/05/2019 Местно време: 14:00
За контакти: Емилия Вучкова

Факс: +359 29882741
Адрес: Зона Б-19, бл. 15-16, вх. Б
Адрес на възложителя: https://sofinvest.org/
contact-bg.html
Телефон: +359 29337062
E-mail: info@sofinvest.org
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=909933&mode=view

3Наименование: Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за въвеждане на мерки за ЕЕ ... виж раздел VI.3
Възложител: Община Ботевград
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 894 855.39 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 450
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 12/06/2019 Местно време:
17:30
Отваряне на офертите: Община Ботевград,
пл. „Освобождение“ №13, зала ет. 2

Дата: 14/06/2019 Местно време: 14:30
За контакти: Румен Христов - op@botevgrad.
org
Факс: +359 072366635
Адрес: пл. „Освобождение“ № 13
Адрес на възложителя: www.botevgrad.bg
Телефон: +359 072369152/072366611
E-mail: obshtina@botevgrad.org
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=909788&mode=view

3Наименование: Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за въвеждане на мерки за ЕЕ в четири сгради
виж.II.1.4
Възложител: Община Ботевград
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 885 937.94 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 450
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 12/06/2019 Местно време:
17:30
Отваряне на офертите: Община Ботевград, пл. „Освобождение“ №13, зала ет. 2

Дата: 14/06/2019 Местно време: 10:00
За контакти: Румен Христов - op@botevgrad.
org
Факс: +359 072366635
Адрес: пл. „Освобождение“ №13
Адрес на възложителя: www.botevgrad.bg
Телефон: +359 072369152/072366611
E-mail: obshtina@botevgrad.org
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=909762&mode=view

3Наименование: Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за въвеждане на мерки за ЕЕ в четири сгради,
виж раздел VI.3
Възложител: Община Ботевград
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 863 396.40 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 450
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 12/06/2019 Местно време:
17:30
Отваряне на офертите: Община Ботевград, пл. „Освобождение“ №13, зала ет. 2

Дата: 17/06/2019 Местно време: 14:30
За контакти: Румен Христов - op@botevgrad.
org
Факс: +359 072366635
Адрес: пл. „Освобождение“ №13
Адрес на възложителя: www.botevgrad.bg
Телефон: +359 072369152/072366611
E-mail: obshtina@botevgrad.org
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=909816&mode=view

3Наименование: Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за въвеждане на мерки за ЕЕ... виж раздел VI.3
Възложител: Община Ботевград
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 862 301.51 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 450
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 12/06/2019 Местно време:
17:30
Отваряне на офертите: Община Ботевград,
пл. „Освобождение“ №13, зала ет. 2

Дата: 17/06/2019 Местно време: 10:00
За контакти: Румен Христов - op@botevgrad.
org
Факс: +359 072366635
Адрес: пл. „Освобождение“ №13
Адрес на възложителя: www.botevgrad.bg
Телефон: +359 072369152/072366611
E-mail: obshtina@botevgrad.org
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=909800&mode=view

3Наименование: Подпорна стена по Източния бряг на речното
корито на р. Перущинска (р. Стара) в зоната от УПИ-I зеленина до
УПИ-VII-1146 включително, квартал 89 по регулационния план на град
Перущица
Възложител: Община Перущица
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 429 784.59 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в месеци: 4
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 03/06/2019 Местно време:
17:00
Отваряне на офертите: Община Перущица
на адрес гр. Перущица, ул. „Отец Паисий” №2,
заседателна зала на Общински съвет - Перущица
Дата: 04/06/2019 Местно време: 10:30
За контакти: Йордан Витанов - главен специалист строителство
Факс: +359 031432253
Адрес: ул. „Отец Паисий“ №2
Адрес на възложителя: www.perushtitsa.bg

Телефон: +359 031432786
E-mail: perushtitsa_ob@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=909923&mode=view

О Ф Е Р ТА

Прогнозна стойност: 500 000.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност

Още на: http://vestnikstroitel.bg/category/public_orders/
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ǳțȒșȐȒȘȐșȚȈȓȐȕȈȔȊȐșȖȟȐȕȈ
Легендарният Паоло Пининфарина иска да остане в историята на дизайна
с гондолите в подножието на връх Матерхорн
изграждането на още две
съоръжения,

Елица Илчева

светлина и струват над 1
млн. долара. На таваните
има LED лампи, създаващи
илюзия за звездно небе, и
още много екстри. Найголямата от тях е мaтoвият cтъклeн пoд, кoйтo
cтaвa нaпълнo пpoзpaчен, кoгaтo виcoчинатa
дocтигнe 170 м. Taкa ce
oткpивa нeвepoятнa глeдкa към глeтчъра Теодул
пред върха пoд кpaкaтa
нa тypиcтитe. За целта
е използвано специално
стъкло, което реагира на
електричество.
Гондолите се нуждаят
от гараж и той е направен
специален като самите
тях – със скъпо дърво и

В подножието на връх
Матерхорн в курорта Цермат в немскоговорящата
част на кантона, където
пистите са едни от найстръмните в Европа, вече 8
месеца се полюшват гондолите на лифт, разкриващи
спиращите дъха високопланински гледки на Швейцарските Алпи. Интересно е
обаче, че самите те са

луксозни произведения на
италианския дизайн,
а някои от тях и в буквалния смисъл са истински
бижута – и с интериора, и
отвън, където са вградени
кристали Swarovski. Визията за кабините е дело на
Паоло Пининфарина. Наймладият представител на
династията, известна с
това, че за близо 90 години
е сътворила над 600 модела на „Ферари“, „Мазерати“,
БМВ, „Алфа Ромео“, „Пежо“
и други, дойде у нас за третото издание на Деня на
италианския дизайн по света, организиран от „Конфиндустрия България“ и
„Аутомотив Клъстер България“. При това той пристигна в страната ни скоро
след най-авторитетното
автомобилно изложение в
Женева, където неговият
последен хиперавтомобил
Battista събра всички овации.
„За мен е повече от
ясно, че за добрия дизайн
няма граници. Това, към
което винаги се стремя,
е ефектът „Уаууу“. Ако хората реагират с изумление, когато видят нещо,
което не са очаквали, и то

е елегантно, чисто и харизматично, значи сме си
свършили работата“, каза
пред публиката в „София Тех
Парк” Пининфарина.
Е, с гондолите, които
возят в Швейцарските
Алпи, Паоло е успял да постигне нещо наистина неповторимо. Интересно е,
че той вече заяви, че именно с тези свои творения
иска да влезе в историята
на дизайна. „Бъдещето ще
покаже. През 40-те и 50-те
години на XX век проектирахме неща, които се търгуваха като обекти на изкуството 50 - 60 години след
това, каква ще е съдбата
на моите гондоли, предстои
да видим“, казва италианецът. Още във формата,
разбира се, се забелязва
характерната за дизайнера

извивка, която следва линията на „Ферари“,
като авторът се е
удържал да избере червения цвят и е предложил решение в синьо.
И понеже говорим за
интериор, трябва да отбележим, че във вcички 25
кaбини на въжената линия,
всяка от които побира 28
души, имa вeлypeни или
кoжeни ceдaлки, кoитo ce
oтoплявaт. Така че лyкc e
мeкo кaзaнo, кaтo ce взeмe
пpeдвид, чe вътре се влизa
c мoкpи и кaлни oбyвки.
За абсолютен разкош

чeтиpи oт кабините са
„кpиcтaлни“,
дeкopиpaни на прозрачния под отвътре и отвън
c елементи Swarovski, които блестят на слънчева

стъклени конструкции. Архитектът Ханс Цурнивен
обяснява, че целта била да
се създаде привлекателна
и предразполагаща среда
в различните станции на
лифта, за да не приличат
те на индустриални халета. Стaнциятa нa Maлък
Maтepxoн вeчe paзпoлaгa
c paздeлни мaлки пиcти,
нaпoдoбявaщи пъpзaлки,
кинo caлoн, пoдзeмeн лeдник и плaтфopмa, oт кoятo
имa нeвepoятнa глeдкa към
aлпийcкaтa cтpaнa.
Лифтът изкaчвa 899 м
от 2923 до 3821 м надморска височина. Пътуването
трае 9 минути, а с новото съоръжение могат да
се превозват 2000 души
на час през цялата година
около приказната природа
на ледника пред внушителния връх.
Пространството около
луксозното технологично
чудо представлява защитена зона. А под самия
лифт са създадени два нови
резервата, които все още
не са нанесени на официалната карта. Следващият
етап от

проекта предвижда

които да свърж а т Z e r m at t - C e r v i n i a Valtournenche с Monterosa,
създавайки обща ски зона с
540 километра писти.
Производител на
Matterhorn Glacier Ride е
Leitner Ropeways – символ
на високотехнологични и
функционални продукти,
модерен дизайн и устойчиви решения за планински курорти в целия свят, дори и
на последния шестседалков
лифт в Боровец.
Тoвa e втopaтa нaйгoлямa инвecтици я зa
лифтoвo cъopъжeниe
в Eвpoпa. Haдминaвa я
eдинcтвeнo Stubаi Glасiеr
Ridе нaд лeдникa в Aвcтpия,
чиятo cтoйнocт e 72 млн.
долара. Въжената линия е
строена почти три години.
Изграждането й се превръща в истинско приключение
предвид атмосферните условия на близо 4000 м височина. Работата кипи ударно
с участието на 38 компании
и фирми, а общата инвестиция е 52 млн. швейцарски
франка.
Цeнaтa нe ce дължи

eдинcтвeнo нa кpиcтaлитe и cкъпитe мaтepиaли.
Инженерните нововъведения са най-модерни и
високотехнологични. Дори
самият факт, че това е
най-дългото лифтово трасе - 4 км между две кули, е
абсолютен рекорд за Европа, изисква инженерни
решения от най-ново поколение, свързани с теглото
на кабинката, дължината
и здравината на кабелите,
факторите вятър и мъгла,
както и работата на такава голяма височина и при
такава денивелация. Toвa e
и нaй-виcoкият cтpoитeлeн
oбeкт нa кoнтинeнтa.
Bятъpът, мъглaтa и
гoлямaтa нaдмopcкa виcoчинa ca cъздaли мнoгo
затpyднeния пpи изгpaждaнeтo. Cъщитe пpeдизвикaтeлcтa oбaчe дaвaт
виcoкa възвpъщaeмocт
на инвecтициятa. C нaдмopcкa виcoчинa oт близo
4023 м лeдникът нa Цepмaт
e пo-мaлкo пoдaтлив нa
климaтични пpoмeни и
aтpaктивeн пpeз цялaтa
гoдинa. A цeнaтa, зa кoятo
тypиcтитe мoгaт дa пpoбвaт aтpaкциoнa, e caмo 10
дoлapa нa чoвeк.
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ǸȈȏȘȈȉȖȚȊȈȚȕȖȊȖȗȖȒȖȓȍȕȐȍ
șȋȘȈȌȕȖȐȕȚȍȋȘȐȘȈȕȐȜȖȚȖȊȖȓȚȈȐȞȐ
Be-Smart се изпълнява от Федералната политехническа школа в Лозана
Страницата подготви
Емил Христов
Федералната политехническа школа в Лозана (EPFL) даде
ход на изследователски проект
Be-Smart, който има за цел да
ускори внедряването на сградно-интегрирани фотоволтаични системи във фасадите на
зданията. Работата на учените е насочена към модифициране на кристалните силициеви
клетки, за които е доказано,
че са достатъчно надеждни в
дългосрочен план, за да бъдат
вграждани още в процеса на
строителство, така че да се
комбинират с други важни ка-

чества на строителните материали като топло- и звукоизолация, визуално-естетични
и т.н.
С градно-интегрираните
фотоволтаици не са новост,
но засега технологията е неразработена пазарна ниша.
Причината е цената и ограниченията в дизайна, което спира
архитектите и собствениците
на сгради да ги използват. Целта на проекта е фотоволтаиците да станат естествени
части от фасадите, вписвайки
се по-добре в различни визуални
конфигурации, подпомагайки останалите средства за постигане на красив дизайн и енер-

гийна ефективност. Една от
задачите е да се намалят производствените разходи на ком-

понентите на сградно-интегрираните фотоволтаици с 50%
до 2020 г. и със 75% до 2030 г.

спрямо нивата от 2015 г.
В Be-Smart участват 15
пар т н ь ор и, с р е д кои т о с а
Швейцарският център за микроелектроника (CSEM) и други
изследователски институти,
компании за фотоволтаични
материали, архитекти и строителни фирми. „Използването
на сградно-интегрирани фотоволтаици във фасадите и в
строителния сектор се разширява бързо“, споделя Лори-Емануел Пере-Аеби, координатор
на проекта, който ще продължи
четири години. Стойността му
е 8 155 517 евро, като финансирането е осигурено по програмата „Хоризонт 2020“ на ЕС.

ǯȍȓȍȕȐȧȚȗȖȒȘȐȊȗȖȌȖȉȘȧȊȈ
6SDFH;ȘȍȈȓȐȏȐȘȈțșȗȍȠȍȕȚȢȘȋȖȊșȒȐ
ȒȈȟȍșȚȊȖȚȖȕȈȊȢȏȌțȝȈȊȎȐȓȐȡȍȚȖ ȗȖȓȍȚșȕȈȑȔȖȡȕȈȚȈȘȈȒȍȚȈȊșȊȍȚȈ
Изследване на учени от
Университета в Портланд
е установило, че зелените
покриви на сградите не
просто осигуряват допълнителни пространства за
отглеждане на растения и
място за отдих за обитателите им, но и че могат
да подобрят качеството
на въздуха в обектите,
като намалят нивата на
озон. Проучването е направено в голяма търговска сграда в Портланд.
Експертите инсталирали
устройства на покрива
й, който е бил разделен –
традиционна мембрана и
зелен покрив. Уредите са
измервали нивата на озон
на въздуха около сградата
и отчели, че растенията
на покрива улавят озона и
по този начин предпазват
сградата от навлизането
на газа.

Най-мощната ракета в света Falcon Heavy,
която е на компанията на
Илън Мъск – Space X, завърши успешно първия си
търговски полет. За официалната си демонстрация ракетата излетя от
Флорида, пренасяйки товар за Космоса – комуни-

Учените обяснили, че
процесът на улавяне на
озона се нарича сухо отлагане, където частиците
във въздуха се натрупват
върху твърди повърхности.
Този процес е напълно естествен и е доказано, че
е ефективен начин за филтриране на въздуха.
Ръково дителите на

ǷȘȍȌȓȈȋȈȚ*ȊǹǨȁ
Vеrizоn Соmmuniсаtiоns
Inс. ycпя дa излeзe нaчeлo
пpeд конкурентите си
АТ&Т Inс. и Sрrint Соrр.
в CAЩ и дa ce пpeвъpнe
в п ъ p ви я a м e p и к a н c к и
oпepaтop, кoйтo пpeдлaгa
5G вpъзкa. Клиeнтитe нa
Vеrizоn в някои райони нa
Mинeaпoлиc и Чикaгo вeчe
мoгaт дa ce възпoлзвaт
oт cкopocт дo 1 гигaбит
в ceкyндa cpeщy дoпълнитeлни 10 долара нa мeceц.
Koмпaниятa плaниpa дa
paзшиpи ycлyгaтa дo 30
гpaдa дo кpaя нa гoдинaтa.

В момента уcтpoйcтвaта, кoитo пoддъpжaт
5G, са малко и това щe
зaбaви paзвитието нa
ycлyгaтa през 2019 г. Засега Vеrizоn мoжe дa пpeдлoжи към нoвaтa мpeжa да
преминат coбcтвeницитe
нa Моtоrоlа Z3. Oчaквa ce в
рамките на т.г. пpoизвoдитeли на мобилни телефони
кaтo Моtоrоlа и Sаmsung
дa пycнaт нa пaзapa
пoвeчe 5G апарати, дoкaтo
Аррlе Inс. тpaдициoннo щe
изчaкa пo-шиpoкoто навлизане нa ycлyгaтa.

изследването подчертали, че то се е провело в
рамките на само няколко
дни. Според тях трябва да
бъдат осъществени повече проучвания, които да
измерват замърсяването
за по-дълъг период. В бъдещата си работа те искат
да включат и други замърсители, различни от озона.

кационен сателит на компанията Arabsat, базирана
в Саудитска Арабия, който ще доставя интернет
и телевизионни услуги до
Африка, Европа и Близкия
изток.
Falcon Heavy е висока колкото 23-етажна
сграда. Двата странични
бустера на ракетата са се приземили
синхронно във военновъздушната
база Cape Canaveral
само няколко минути след излитането й . О с н ов н и я т
среден бустер се
е върнал 10 минути
по-късно, след като
е оставил товара
си в космическото
пространство. Той
е кацнал на корабната платформа на
Space X, намираща

се на 645 километра от
брега на Флорида.
Усъвършенстването
на ракетата с нови военно сертифицирани двигатели Falcon 9 е било от
решаващо значение за
Илън Мъск в надпреварата му с United Launch
A ll i a n c e и B lu e O r ig i n .
Съревнованието между
компаниите е за създаване на ракета за една от
космическите мисии на
Агенцията за национална
сигурност на САЩ.
През 2018 г. американските военновъздушни
сили са използвали Space
X, за да транспортират
свой сателит на стойн о с т 13 0 м лн . д ол ара.
През февруари службите
отново са си сътрудничили с Мъск за още три
мисии, уредени с договор
за 297 млн. долара.

ǷȘȖȍȒȚȐȘȈȝȈȕȍȉȖșȚȢȘȋȈȟ±ȒȖȕȚȘȈȗțȕȒȚ
ȕȈÄǭȔȗȈȑȢȘǹȚȍȑȚǩȐȓȌȐȕȋ´
Архитектурното студио MAD Architects има интересна визия за изграждането на небостъргач,
вдъхновен от природата, в
близост до „Емпайър Стейт
Билдинг“ в Ню Йорк. Сградата ще носи името East 34th.
Моделът й, облицован със
стъкло, наскоро е представен на изложбата MAD X в
центъра „Жорж Помпиду“ в
Париж.
Зданието на MAD
Architects е проектирано
к а т о ви з у а ле н ко н т р а пункт на „Емпайър Стейт
Билдинг“ и твърдите линии
на високите обекти. „East
34th е засаден като семе,
поникнало в мрежата, издигащо се с мека вълнообразна повърхност, която предполага по-органична жива
архитектура“, обясняват
проектантите. „Дизайнът
се противопоставя на традиционните небостъргачи,
които демонстрират кул-

турното въздействие на
властта и капитала в нашите градове. Оспорвайки
подредените плочи и авторитета на една отминала
индустриална ера, East 34th
омекотява твърдия силует
и въвежда диалог между
модернистичния пейзаж и
природата на Ню Йорк“, допълват от MAD Architects.
Зданието ще е със смесено предназначение. Височината му ще е 232 м (около
половината от тази на „Емпайър Стейт Билдинг“), а
площта - близо 11 150 кв. м.
В небостъргача ще има
търговски обекти на нивото на улицата, а луксозните
апартаменти ще заемат
горните етажи. East 34th
ще разполага и с просторен
многоетажен атриум с голяма зелена стена, в който
обитателите и посетителите на небостъргача ще
могат да избягат от „бетонната джунгла“.
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КНИГА НА СЕДМИЦАТА

Формацията ще направи премиера на Stand Into The Deep
Страницата
подготви
Мартин Динчев

M e s z e c s in ka – ф ор м а ц и я т а , ко я т о п р е з
2018 г. спечели престижната унгарска награда
„Фонограм“ за най-добър
етно албум, се завръща в
България за два концерта
през май. Музикантите
ще представят за първи
път именно у нас новия си
албум Stand Into The Deep.
Н а 18 м а й в к л у б
Mixtape 5 в София и на 19
май в бар „Конюшните“
в Пловдив публиката ще
има възможността да се
потопи в силно контрастното и психеделично звучене на международния
проект. Почитателите
на Meszecsinka в Града под
тепетата ще се насладят и на визуалното и зву-

ково представяне на неосъзнатите връзки между
традиционните форми на
изкуството на различни-

те европейски народи.
Meszecsinka са част
от проекта „Европа Психеделика“, който се осъ-

ществява от фондация
„Метаарт“ в ра мките
на „Пловдив - Европейска
столица на културата
2019“. Създадената през
2009 г. от Аннамари Ола
(вокал, флейта) и Емил Билярски (клавирни, китара)
група затвърждава международните си позиции на
една от най-успешните
унгарски формации, изнасяйки концерти в цяла
Европа, Русия, САЩ и Канада. Специфичните им
композиции и обработки
на у нгарски, испански,
руски, цигански и български народни песни са
ключови за разпознаваемостта на характерния
им стил.
Цената на билетите
за всеки от концертите
на предварителна продажба е 10 лева в мрежата на
Bilet.bg.

ǲȈȔȍȘȢȕǲȈȘȗȍȕȚȢȘșȗȢȘȊȐ
ȈȓȉțȔșȢșșȐȔȜȖȕȐȟȍȕȖȘȒȍșȚȢȘ
Записите са реализирани с „Концертхаус“ – Берлин
Новият албум на изключителния американски
органист Камерън Карпентър – Rachmaninoff
- Rhapsody on a Theme of
Paganini & Poulenc - Organ
Concerto, е първият му
със симфоничен оркестър,
както и дебютният концертен запис в кариерата му. Творбата включва
шедьовъра на Рахманинов
„Рапсодия по тема от Паганини“, записан на живо в

прочутата зала „Концертхаус“ в Берлин, и „Концерт
за орган, тимпани и струнен оркестър“ от Пуленк.
Аудиото на рапсодията
от Рахманинов е световна премиера и за още една
страна на музикалния талант на Камерън – той
аранжира оригиналните
пиано партитури за орган.
Програмата в албума завършва със „Симфония №1
за орган“ от Виерн, запи-

сана на живо от концерта
в Берлин по време на биса.
Албумът е реализиран с
оркестъра на „Концертхаус“ – Берлин, под палката
на утвърдения германски
диригент Кристоф Ешенбах.
При представянето на
Rachmaninoff - Rhapsody
on a Theme of Paganini &
Poulenc - Organ Concerto
пред медиите Камерън
Карпентър е обяснил вдъх-

новението си за избора
на репертоар: „Обожавам
това клавирно произведение на Рахманинов и от
много време ме „сърбят“
ръцете да го изпълнявам.
Въпросът беше как да се
случи? И както с повечето творби, които не са
за орган, подготовката
изискваше да се създаде
подробна транскрипция,
основана на детайлното
изучаване на оригинала“.
По думите му оркестралната част в произведението остава непроменена, а аранжиментът
за орган, който той изпълнява, се основава на
автентичната партитура за пиано – начин, чрез
който музикантът отдава
почит към шедьовъра на
Рахманинов.
Едно от ключовите
произведения в световния репертоар за орган е
това на Франсис Пуленк,
написан същата година
(1934), в която Рахманинов създава своята рапсодия. „Това е първото произведение за орган, което
Пуленк композира, и затова е особено интересно за
мен. В него се преплитат

ят режисьор Ласло Немеш
продължава да затвърждава името си сред водещите нови гласове в света
на киното.
Втората му пълнометражна лента „Залез“ е историческа драма, чието
действие се развива през
1913 г. в Будапеща. Главната героиня е 20-годишната Ирис Лейтер, която

пристига в унгарската
столица с надеждата да
работи в легендарен магазин за шапки, принадлежал
на покойните й родители.
Ирис решава да издири
връзка с миналото си, но
из тъмните улички на големия град тя се сблъсква
с непознати и плашещи
вълнения, които предвещават залеза на една ци-

вилизация…
По думите на Ласло Немеш филмът разказва за
една култура на кръстопът. „В сърцето на Европа, в апогея на прогреса и
технологията личната история на една млада жена
се превръща в отражение
на процес, който сам по
себе си е раждането на ХХ
век”, споделя режисьорът.

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

ǓǬǷǱǳ
След изключително успешния си дебют „Синът
на Саул“ (2015), спечелил
голямата награда на журито в Кан, а по-късно и
„Оскар“ за най-добър чуждоезичен филм, унгарски-

Романът започва с изповедта на Хети Хофман –
обичано от всички в малкия град Пайн Вали осемнайсетгодишно момиче. През целия си живот Хети се
превъплъщава в различни роли – на перфектната дъщеря, вярната приятелка, талантливата актриса,
красавицата, любимата ученичка. Тя е всичко, което
останалите искат и виждат у нея. Но никой не знае
коя е всъщност… никой не подозира, че накрая Хети
ще изиграе най-трагичната си роля. Докато един
ден мъртвото й тяло не е открито до изоставения
хамбар на брега на местното езеро.
За жестокото престъпление се преплитат зловещи мотиви и теории. Над убийството тегне едно
проклятие, мистериозно наказание и злобно желание
да се отнеме самоличността на жертвата, което
за някои убийци е по-важно дори от живота.
Действието в романа се разгръща през погледа
на трима разказвачи – на Хети, на шерифа на града
и добър приятел на семейство Хофман Дел Гудман,
който е решен на всяка цена да открие виновника,
и на Питър Лънд – новия учител по английски език в
гимназията на Пайн Вали, който се опитва да спаси
последните останки от пропадащия си брак.
Предизвикателен и до болка проницателен, „Всичко, което искаш да бъда“ размива границите между
невинността и отговорността, между истината
и заблудата. Романът провокира много въпроси: до
какво води любовта – до себеоткриване или саморазрушение; кога умираме, кога убиваме и можем ли
да избягаме от демоните.
Безпощадният психологически трилър в стилистиката на „Туин Пийкс“ бързо след излизането си се
превърна в бестселър не само в САЩ, но и по света.

цинизмът, отчаянието,
танцът и улицата, но
винаги зад тях надничат
религиозната преданост
и смъртта. Напомня ми за
Фелини или Кокто… Екзотичната комбинация от
идеи, която Пуленк създава в композицията, трябва да бъде отразена и при
изпълнението на орган”, е
споделил Карпентър.
Световното турне на
най-успешния органист
на XXI век - International
Touring Organ - се реализира с уникален дигитален
орган, единствен по рода
си в целия свят. Инструментът e лично проектиран от Карпентър и е специално изработен за него
от пионерите в бранша
Marshall & Ogletree.
При създадения по по-

ръчка дигитален орган са
премахнати традиционните тръби и на тяхно
място се използват дигитализирани звуци на инструменти от цял свят,
което позволява изключително прецизна звукова
дефиниция, необходима
при виртуозната техника
на пръстите на ръцете
и краката. „Този орган е
в състояние да осигури
безпрецедентна чистота на тона и бързина на
артикулацията. Тази чистота липсва в много от
съвременните еклектични тръбни органи. Органът е хиперекспресивен,
от една страна, и безкрайно фин, от друга, но
в безспорен чист и ясен
контрапункт“, е обяснил
Карпентър.

МАРШРУТИ

ÞĄùĈùÿø
петък, 10 май 2019
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ǫȘȈȌȕȈȒȖȗȘȐȕȈȚȈ
ȐȒȈȌȐȜȍȚȖ
си есенно-зимни колекции,
като зрелищните ревюта
са придружени с танцови
елементи.
Задължителни за посещения са и няколко места в
Стария град, сред които е

Светослав Загорски
музеят „Естер”.
Кадифето, коприната
и брокатът са били изключително ценни през
Средновековието за императори, царе, султани
и висши духовници. За тях
е било от изключително
значение да са облечени
именно в такива тъкани, и
то не какви да е, а изработени в Крефелд. Този град
е известен като германския център на текстила,
който е разположен непосредствено до река Рейн.
Намира се в западната
част на страната, на
югозапад от агломерация
Рур. В него са се обединили три селища – това са
развилият се по времето
на класицизма Крефелд,
бароковият Юрдинген и
средновековният Лин.
За разлика от другите
немски територии Тридесетгодишната война
пощадява Крефелд и през
XVII век той отбелязва
икономически подем благодарение на търговията с коприна. През 1702 г.
населеното място влиза
в пределите на Прусия, а
по-късно Фридрих Втори
монополизира тази индустрия. Почти половината
от населението е ангажирано в текстилните фабрики, Крефелд преуспява
и от този момент носи
името „Град на коприната
и кадифето“.
Всъщност историята
на Крефелд датира още
от I век, когато

римляни построяват военния лагер Гелдуба,
където днес се намира
квартал „Гелеп“. В околностите му са открити
много останки от римски
постройки и храм. За първи път градът е споменат под името Кринвелде
през 1105 г. като част от
манастира Верден. През
XII в., завръщайки се от
Третия кръстоносен поход, Ото фон Лин започва
строежа на известния
замък „Лин”, на сградата
Haus Rath, която за първи
път е спомената писмено
през 1246 г., а през 1400 г.
е дадено началото на изграждането на укрепения
град Кракау, като останки
от него се виждат и днес.

Старинният замък „Лин”
е най-голямата забележителност на Крефелд.
По време на Испанската
война през 1704 г. историческият паметник е бил
сериозно повреден. Двете
световни войни нанасят
още тежки поражения на
замъка. През 1926 г. е възстановен. Крепостният
комплекс и до днес очарова хиляди туристи всяка
година. Вечер дворецът

Замъкът „Лин” и ловната къща Jagdschloß

ɆɭɡɟɹɬÄȿɫɬɟɪ´

ɐɴɪɤɜɚɬɚÄɋɜȾɢɨɧɢɫɢɭɫ´

Ɍɢɩɢɱɧɚɤɴɳɚɮɚɛɪɢɤɚɧɚɬɴɤɚɱɢ

ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɬɚɛɢɪɚɪɢɹÄȽɥɭɦɫ´

е омагьосващ, прецизно
осветен е, като светлината пада върху най-впечатляващите елементи
на средновековния обект.
Замъкът е и музей, в
който е разположена богата експозиция от археологически находки. В
него могат да се видят
артефакти още от римско време, да се научат
интересни подробности
за историята на замъка, а
постоянни изложения показват начина на живот
в града през Средновековието. В музея се намира
и гробницата, където са
положени костите на владетеля Ото фон Лин.

Около крепостта „Лин”
е разположен

Ловджийският дворец
от XVIII в.,
който е в стил барок. В
него са експонирани интересни исторически предмети, както и сбирка от
механични музикални инструменти. В близост са
и още няколко възхитителни здания в Крефелд. Сред
тях са замъкът Васербург,
ловната къща Jagdschloß,
имението Greiffenhorst,
музеите на текстила и
ландшафтския, в който са
изложени находките от
римското селище Гелеп.

Всяка година на Петдесетница в замъка „Лин”
и в старинния център на
града се провежда популярният в региона пазар
за лен, който се е превърнал в традиция още
от Средновековието. По
това време той е бил найголемият занаятчийски
пазар в Германия, изиграл
важна роля в историята
на населеното място.
Датира още от 1361 г.,
когато местното селище
си извоюва правото да
има седмичен и годишен
пазар, а десетина години
по-късно Крефелд получава
градски права.
За някогашните тъка-

чи днес напомня и

статуята на майстор
Понцелар,
изобразяваща работник, нарамил топ коприна.
В миналото се е тъкало в

ɐɟɧɬɪɚɥɧɚɬɚɝɚɪɚ

многото малки помещения, които били работилници и жилища едновременно. Някои от тях са се
запазили и днес са паметници на културата.
Германският център
на текстила напомня за
себе си всяка година през
септември, когато се
провежда модно дефиле
по улиците, което е сред
най-големите в света.
Мероприятието събира
търговци, дизайнери и
училища за мода, които
представят актуалните

Той е построен през
1930 г. за жилищен дом на
фамилията на Херман Ланге, а впоследствие е превърнат в музей, показващ
елементи от миналото на
града. Други любопитни
сгради в Крефелд са Градската баня, която през
последните векове се е
смятала за най-красивата в цяла Германия, както
и мелницата Geismühle от
XIV в., построена първоначално за наблюдателница.
Кметството, което някога е било градски дворец,
също привлича много туристи. В близост се издига католическата църква
„Св. Дионисиус“, датираща
от 1755 г., чиято кула е построена малко по-късно през 1769 г.
Крефелд е известен
не само с коприната и замъците, но и с вкусната
традиционна храна, която
предлагат заведенията.
Най-посещавани са бирариите, които са съхранили интериорите си от XIX
век. Менютата им включват „Миди по рейнски“ или
Sauerbraten – печено мариновано говеждо месо и,
разбира се, превъзходната
местна Altbier, която се
произвежда по съхранена
автентична стара рецепта. Някога в града е имало голям брой пивоварни,
като Tivoli, Wienges или
Rhenania, но от тях оцелява само „Глумс”, която
все още може да се опита
в едноименната бирария
в центъра на Крефелд.
„Глумс” и Altbier са с прекрасен плътен вкус и тъмночервен цвят.

Най-старият хан в Крефелд
е Zum Königshof, или Кралския двор.
Данни за кръчмата има
от края на XVIII в., като
те са свързани с много известни личности, отсядали в нея. Твърди се, че през
1811 г. Наполеон Бонапарт
е бил в Zum Königshof, а десет години по-късно ханът
бил посетен и от пруския
крал Фридрих Уилям III.
Именно след тази визита
къщата получава прякора
Кралския двор.
Любопитен факт е, че
в Крефелд се движи една
от най-старите частни железници в Германия,
прокарана през 1868 г. От
първоначалната жп мрежа днес е останала само
връзката между Сейнт
Тюнис и планината Хюслер. От 1 май 1980 г. по
този маршрут функционира музейна жп линия. Всяка неделя и на официален
празник между май и октомври влакът спира на
историческата гара Крефелдер Норбанхоф.
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The management of BCC and representatives of the municipalities from V.Tarnovo
region discussed the prospects for the Branch
The round table entitled:
„Construction in 2019 – 2020
– Prospects, Investments and
Problems within the Branch“
was held on 8th May in the
premises of Veliko Tarnovo
municipality. The event was
organized by the Regional
representation off ice of
the Bulgarian Construction
Chamber in the town of Veliko
Tarnovo (RO of BCC – Veliko
Tarnovo). The forum was
opened by the Mayor of the
Old capital Eng. Daniel Panov, who is also the Chairman
of the National Association of
Municipalities in the Republic of Bulgaria (NAMRB), and

by Eng. Lyubomir Sherbetov,
Chairman of the RO of BCC –
Veliko Tarnovo. The management of the BCC was represented by Eng. Iliyan Terziev,
Chairman of the MB, Eng.
Nikolay Nikolov, Deputy Chairman of MB and Chairman of
the RO of BCC – Burgas, and
Eng. Miroslav Maznev, Executive Director of the Chamber.
Dimitar Koparov, Director of
the Organisational policy Directorate, Reneta Nikolova,
Procurator and Editor-inChief of „Stroitel“ Newspaper
and PR of BCC, as well as
representatives of construction companies from the re-

gion took part in the event.
The meeting was attended
also by the Regional Governor of Veliko Tarnovo Prof.
Dr. Lyubomira Popova, Prof.
Georgi Kamarashev, Deputy
Mayor of Veliko Tarnovo in
charge of Construction and
Spatial Planning, Pencho
Chanev, Mayor of Zlataritsa,
Denitsa Koeva, Deputy Mayor of Gorna Oryahovitsa in
charge of Spatial Planning,
Construction and Municipality property, Eng. Petar Petrov,
SPC Director in the Pavlikeni
Municipality, and other representatives of municipal administration.

180 students were awarded the title of „master” Malina Kroumova, the Chairperson of
at the IV meeting of the Vocational High Schools the State Agency „Road traffic safety“:
in Dryanovo
Our main priority is to prepare a
The fourth meeting of the vocational
schools took place in Dryanovo - „Merited
successors of the Master Kolyo Ficheto”.
The event was held under the patronage
of the Bulgarian Construction Chamber
(BCC). Among the official guests were
Rosen Tsvetkov, Deputy Regional Governor
of Gabrovo, Eng. Miroslav Semov, Mayor
of Dryanovo, Denitsa Vachkova, Deputy
Mayor of Dryanovo, Georgi Kazakov, Chairman of the Dryanovo Municipality Council, Georgi Marinov, Head of the Regional
Educational Management Unit - Gabrovo, Eng.
Miroslav Maznev , Executive Director of BCC,
Bogomil Petkov, Chairman of the RO of BCC Gabrovo, etc.
Seven schools took part in the annual
meeting of vocational high schools - Professional High School for Construction - Gabrovo,
PSBAG „Kolyo Ficheto” - Burgas, PSBAG „Angel Popov” - Veliko Tarnovo, PSBAG „Nikola
Fichev” - Pleven, PSBAG - Shumen, PSBAG
„Kolyo Ficheto” - Yambol and the Vocational
High School on stone processing - Kunino village. The event started in the architectural
park „The stone - eternal”, where the graduates of 2019 had taken part in construction
of roof structure of a recreation area. There
were two representatives of each school. The
young craftsmen had a supervisor who had
been carefully monitoring the observance of
safety at work during the construction works.
The materials were granted by Wienerberger
EOOD.
„Builder is one of the most respected

comprehensive system analysis
of the road safety in the country

professions in Bulgaria. Proof of this are the
thousands of projects and sites we, and also
the whole world, are proud of” was the opinion
that Miroslav Maznev shared with his new colleagues. He expressed his gratitude to the students for the motivation they had demonstrated
and wished them to continue develop their professional skills. „Unfortunately the statistics are
a bit shocking. Only 4% of your coevals continue
their education in construction sector. I hope
that the picture will change in future” said Eng.
Maznev.
„Thanks you everyone who contributed to
the realisation of this initiative. It is nice that the
tradition continues, and I do hope that next year
we will gather here all the building schools from
the country”, said Eng. Miroslav Semov.
The meeting continued with a ceremony
where nearly 180 graduates were awarded the
title of “Craft Master”. The young men received
specially made aprons and toolboxes, which
were handed to them by Eng. Miroslav Semov,
Eng. Miroslav Maznev, Bogomil Petkov and
Denitsa Vachkova.

Mrs. Kroumova, the Government has established a
„Road traffic safety“ State
Agency (RTSSA) and appointed you as a Chairperson.
Please tell us a little more
about the Agency. What are
its powers and what will be
its activities?
I will start from a little bit
earlier - as you are aware, Bulgaria has its National Strategy
for Improving Road Safety for
the period 2011 - 2020. But in
the course of its implementation a number of problems
have been identified. The reported progress to achieve
the benchmarks set in the
Strategy is unsatisfactory. At
the same time there are insufficiently coordinated actions
between the responsible institutions, and sometimes there
is a lack of interaction. The
related legislation is voluminous and complicated. As a
result there is a risk of lack
of regulation in certain areas,
and vice versa - of overlapping
or over-regulation in other ar-

eas. A system analysis does
not exist, as well as monitoring and respectively - financial
resources to implement more
preventive measures to reduce
the number of road traffic accidents (RTA).
I could mention some more
aspects, but it is more important that as a result of the identified in the road traffic safety
policy omissions, the government decided to create a new
model for road safety management in Bulgaria, where one of
the essential accents is the establishment of the „Road traffic
safety“ State Agency.
As a matter of fact, the
establishment of such an institution is not something unique

only in Bulgaria- on a contrary,
in many European countries,
as well as in many other places around the world, there are
similar integrated bodies, that
coordinate the activities of all
involved in the process entities. The international experience shows that the level of
the safety in such countries is
one of the best.
Would you please share
your opinion about „Stroitel“ Newspaper and is there
anything particular you would
like to see on its pages?
Within our common experience we have had a number
of occasions for meetings and
discussions. The dialogue
between us was always more
than good, and I would like to
thank you for that. What I really
wanted to see on the pages of
your newspaper is already a
fact, with the demonstrated by
you interest to have this conversation just a few months
after the Agency has been
institutionalized. Because you
are the edition of the Bulgarian
builders and I very much hope
you will pay even more attention to the road safety topic. I
also believe that you will show
the best examples of road construction in this respect and
will support us in achieving our
goal of bringing the attention of
the whole society to this topic.

Representatives of media from 7 countries laid the foundations of a new cooperation
DW(XURSHDQOHYHOEHWZHHQSXEOLVKLQJFRPSDQLHVZRUNLQJLQWKH¿HOGRIFRQVWUXFWLRQ
The Editor-in-Chief of „Stroitel“ Newspaper Reneta Nikolova was elected vice-president of the newly established in Hungary Media Alliance
The „Building Connections“ (BC) conference took
place, for a first time, in the
Hungarian city of Kecskemet, where representatives
of media from 7 countries
- Hungary, Bulgaria, North
Macedonia, Romania, Slovakia, Austria and Ukraine
- met during the past weekend. The intention initiated
by magyarepitok.hu and the
Regon Group pursuits to create an European network of
connections, which utilises
the opportunities for collaboration between the media, working in the related
to construction field. The
participants in this forum
united around the position
that establishing the Alliance
and attracting media and
organisations from different

countries to join it will support and promote the process
of establishing communication channels at an European
level.
The event was held in
the Four Points by Sheraton
Kecskemet Hotel and began
with the speech of Dr. Laszlo
Mosoczi, State Secretary in
charge of Transport Policy
and representing the Hungarian Minister of Information and Technology, Laszlo
Palkovics, the patron of the
conference. The State Secretary stressed that the Hungarian construction sector
grew by 85% between 2016
and 2018, and its share in
GDP is continually increasing. It is anticipated that this
trend will continue in the
coming years, as the sector

Снимки Tamas Dernovics /magyarepitok.hu

can rely on projects funding
amounting at 25 Billion Forints (EUR 77 Billion), taking
into account the combination
of all sources of funding.
The State Secretary also
stressed the significance of
the event. „It is very important

to share information, in order
to inform everyone about
the development of the construction sectors - both in the
neighbour countries, and in
those farther away. The dynamic growth that the sector
now faces makes the techno-

logical innovations necessary
indeed, and their introduction
could be soundly supported
through the media channels
in the individual countries.”
The conference continued with presentations
from the organizations that
were part of the event. The
printed edition and the site
of „Stroitel” Newspaper were
presented to the participants
and they were informed
about the experience of the
publishing team in organisation of events, production of
presentation videos, as well
as about the potential and
scope of its publishing capacity. The Editor-in-Chief of
„Stroitel” Newspaper, Reneta
Nikolova, gave a present to
the State Secretary Laszlo
Mosoczi - the Almanac „10

years of „Stroitel” Newspaper”.
As a result of the seminar, participants adopted a
document composed of 21
points as the basis for future cooperation. In order to
achieve the defined goals, a
decision was made to establish a Media Alliance. Akos
Szabo, Editor-in-chief of
magyarepitok.hu, was elected as the president of the
new organization, and Reneta Nikolova, Procurator and
Editor-in-Chief of „Stroitel”
Newspaper, Bulgaria” was
elected as vice-president.
The invitation made to held
the next „Building Connections” conference in Bulgaria
in May 2020 was endorsed.
Превод Радостина Иванова
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Новият носител на трофея ще стане ясен на 1 юни
Страницата
подготви
Теодор Николов
Тазгодишният финал в
Шампионската лига вече е
ясен. „Ливърпул“ и „Тотнъм“
ще мерят сили на 1 юни на
стадион „Уанда Метрополитано” в Мадрид, за да
определят новия носител
на трофея в най-комерсиалния футболен турнир на
Стария континент. И двата тима минаха през много обрати, за да се доберат до заветния сблъсък.
Това ще е трети случай, в който два английски
отбора ще играят на финал в европейски клубен
турнир. Първият е от далечната 1972 г., когато
„Тотнъм“ и „Уулвърхамптън“ се изправят един
срещу друг за Купата на
УЕФА. Следващият е от
2008 г., когато „Челси“ и
„Манчестър Юнайтед“ играха на финала в ШЛ.

14 години по-късно
„Ливърпул“ празнува
Отборът постигна
немислимото, след като
разби с 4:0 „Барселона“ и
отстрани каталунците
с общ резултат 4:3 след
паметен мач реванш от
1/2-финалите в Шампионската лига.
Феновете на „Ливърпул“ имаха вълшебна вечер на „Анфийлд“, докато
Лионел Меси и компания
за втора поредна година
преживяха тежка загуба на реванш след голяма преднина преди това.

Дивок Ориги (7’ и 79’) и
Джорджино Вайналдум (54’
и 56’) се превърнаха в големите герои на вечерта,
след като реализираха по
две попадения. „Лос кулес“
не намираха оръжия за
опасни удари към Алисон,
сякаш духът им бе пречупен, и така „Ливърпул“ ще
преследва своята шеста
Европейска купа в Мадрид.
Много малко хора вярваха, че „мърсисайдци“ са
способни на подвиг, особено без Мохамед Салах
и Роберто Фирмино, които пропуснаха срещата
поради травми, но той се
случи. С резултат 4:0 над
„Барса“ „мърсисайдци” напомниха на мнозина за великия финал на турнира в
Истанбул през 2005 г., когато „Ливърпул“ вдигнаха
трофея след дузпи, въпреки че на почивката губеха
от „Милан“ с 0:3.
Връзката между двете срещи става още по-

голяма, ако се сравнят и
минутите на головете на
„Ливърпул“. На финала преди 14 г. Стивън Джерард
вкарва в 54-тата минута
за 1:3, Владимир Шмицер
прави 2:3 в 56-ата, а Шаби
Алонсо изравнява за 3:3 в
60-ата. Сега пък Дивок
Ориги откри резултата
рано-рано в 7-ата мин, а
резервата Жоржиньо Вайналдум имаше две бързи
попадения в 54-тата и
56-ата, за да се стигне до
3:0. Отново Ориги довърши каталунците в 79-ата
с второто си попадение
в мача. Така се оказва, че
първият и вторият гол в
Истанбул идват в същите минути като втория и
третия на „Анфийлд”. Дали
обаче „Ливърпул“ има сили
отново да спечели трофея,
предстои да разберем.

„Аякс“ изигра страхотно първо полувреме, но
допусна цели 3 гола през

второто и така предреши
съдбата си
Отборът на „Тотнъм“
имаше не по-малко драматична вечер, след като
му се наложи да постигне паметен обрат, за да
отстрани „Аякс“ след 3:2
на „Йохан Кройф Арена”.
Амстердамци поведоха с
попаденията на Матийс
де Лихт (5') и Хаким Зиех
(35') през първата част,
но са мо в ра мките на
втората хеттрик на Лукас Моура (55', 59', 90+6')
прати гостите в делириум.
Първият двубой преди
седмица бе завършил при
1:0 за холандския гранд
и така с общ резултат
3:3 и повече попадения на
чужд терен „шпорите“ ще
срещнат „Ливърпул“ на 1
юни в директен спор за
трофея в турнира. Това е
шестият обрат в елиминациите на състезанието в тазгодишното му
издание, което може да
бъде определено за найизненадващо и неочаквано
досега. Нещо повече, за
първи път от 1999 г. насам тим на полуфиналната фаза в Шампионската
лига печели мач, след като
губи с 0:2. Тогава това
прави „Манчестър Юнайтед“ срещу „Ювентус“.
Още по-интересното
е, че „шпорите“ са 40ият различен финалист в
КЕШ/ШЛ и първият дебютант във финалния сблъсък именно от 11 г. насам,
когато „сините“ загубиха
след дузпи от „Юнайтед“.

ǲȓȖȗǫȓȍȌȈȓșȢȔȔȕȖȋȖȔȈȟȖȊȍ ǷȖȟȍȚȐȕȖǰȋȘȈȟȐȚȍȔȐșȈȋȍȘȖȐ
Мениджърът на „ТотȕȖȕȍȗȖȔȕȧȌȘțȋȒȈȚȖȚȖȏȐ
нъм“ Маурисио Почетино
Мениджърът на
„Ливърпул“ Юрген
Клоп не скри емоциите си след невероятната победа на
тима си. „Целият
мач и представяне на отбора бяха
нещо изключително,
неповторимо. Гледал съм много срещи в живота си, но не помня друга като
тази. Трудно бе да победим, а да го направим с „чиста”
мрежа, нямам представа как момчетата успяха. Видях
Джеймс Милнър да плаче на терена след двубоя. Това
значи много за нас. Знам, че в живота има други много
по-важни неща, но атмосферата, която създадохме тук,
е нещо специално”, коментира Клоп.

бе в еуфория след невероятната победа с 3:2
над „Аякс“ и класирането
на отбора му на финала
в Шампионската лига.
След мача той засипа с
похвали своите играчи.
„Трудно ми е да говоря. Моите играчи са герои. Постоянно
повтарям това през последната година. През второто
полувреме бяхме просто невероятни. Благодаря ти, футбол - тази емоция не би била възможна без теб. Благодаря на всички, които вярваха в нас. Трудно ми е да опиша
чувствата си с думи. Преди срещата казах на футболистите, че когато работиш с любов, тогава няма стрес,
а има страст. Ние показахме любовта към спорта и към
футбола. Това бе просто удивително. Истинска радост е
да гледаш подобен мач”, заяви Почетино.

С изиграването на IX кръг от
Висша лига и на
XI кръг от Първа
дивизия от Българската строителна футболна лига
(БСФЛ) шампионатът се преполови и предстоят решаващите мачове.
Жребият този кръг определи един срещу друг на
терена да излязат първият и вторият от Първа фаза
- „Инфра Холдинг“ и „Марибор строй“. За да остане
близо до водачите във временното класиране, „Инфра Холдинг“ се нуждаеше от задължителна победа,
докато „Марибор“ не познаваше вкуса на загубата
във Висшата лига. Двубоят започна много добре за
мариборци, които успяха да поведат в резултата с
1:0 чрез Борислав Беширов след заучено положение
от пряк свободен удар. След това двата тима се
оттеглиха на почивката. През втората част момчетата от „холдинга“ все по-често поглеждаха към
противниковата врата и след перфектно изпълнение
на Иво Велчев се възстанови равенството в мача. В
следващата атака Димитър Димитров получи право
да изпълни пряк свободен удар, който доведе до краен
резултат 2:1 за „Инфра Холдинг“
„Булстрой груп“ стигнаха до много трудна победа
с 5:4 над „Кордел България“ след попадения на Младен
Младенов (2), Юлиан Младенов (2) и Станимир Стаменов (1). По два пъти точни за корделци бяха Милен
Кръстев и Ив Куаси.

Най-резултатният мач от Висша лига бе на тимовете на „Каммартон България“ и „Контракт сити“,
който приключи 6:6. През първата част каммартонци
изнесоха футболна лекция как трябва да се играе и
на полувремето водеха с 6:1 благодарение на точните удари на Андреас Станков (2) и на Адриан Иванов
(1), Валентин Йорданов (1), Антонио Начев (1), Георги
Серафимов (1). През първите 45 мин. единствения
гол за „Контракт сити“ отбеляза Иван Ангелов, но
през втората Мохамед Сила („Конракт”) наниза цели
5 и донесе равенство в мача.
„Пайп систем“ надви с 3:1 тима на „Монтаж
Строителни Конструкции“. Головете за победителите вкараха Денис Борисов, Димитър Кралев и Ивайло
Стойчев, а за „монтажниците“ точен беше Александър Генов.
Новаците от „ДениСтрой“ бяха на крачка от
успех срещу Old Boys, но не съумяха да задържат
преднината си от 3 попадения и се задоволиха с равенство в мача - 5:5. За „ДениСтрой“ по два гола
реализираха Денис Хаджиев и Валери Беков, а един
добави Атанас Вълканов. За „ветераните“ хеттрик
реализира Михаил Димов, а два - инж. Росен Найденов.
„Онлайн Машини“ уцели цели 11 пъти вратата на
„Кондекс“. Головете бяха дело на Владимир Петров
(5), Емил Иванов (4) и Николай Йотков (1) и автогол
на Антон Антонов, който впоследствие успя да отбележи и в правилната врата. Така срещата завърши
с 11:1 за „Онлайн Машини“.
„Агенция Пътна Инфраструктура“ надделя над селекцията на „Кастело Прикаст“ със 7:2 след точни
изстрели на Даниел Иванов (4), Иван Мирчев (2) и
Даниел Златаров (1). За „Кастело“ с две попадения
се отчете Михаил Михайлов.
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ȀȈȝȐȔȈȚșÄǼȍȘȈȘȐ´
Елица Илчева

Известно е, че „Ферари“ не
произвеждат само спортни коли
и болиди за Формула 1 и други автомобилни състезания. Компанията има и серия маркови продукти, носещи бранда им, сред
които очила, химикалки, парфюми, дрехи, високотехнологични
велосипеди, мобилни телефони и
преносими компютри. „Черните
кончета“ притежават и ексклузивна гама от свръхлуксозен
мърчъндайзинг за мъжки играчки, достоен само за истински
естети, който - както всичко с

марката „Ферари” от Маранело - има колекционерска стойност.
Италианците пуснаха
лимитирани комплекти
за шах, разбира се – в
традиционните цветове
на марката – червено и
черно, чиято единична
стойност е 1230 евро.

Дъската с 64 квадрата е
ръчна изработка от карбонови влакна и фибростъкло, а
всяка от 32-те фигури е от
специално лакирано дърво. На
капака е монтиран емайлиран
щит с емблемата на „Ферари“. С други думи – когато
направите ход с коня, той
не е просто Е4, а метафора

за историята на фирмата и на
древната игра. Освен това комплектът е истинска класика в
жанра, защото включва и пулове
за дама.
Отделно „Ферари“ произ-

вежда табла, домино, както и
маджонг. При тях пуловете, заровете, плочките, абсолютно
всичко до най-дребния детайл е
ювелирно и носи характерния за
Маранело стил.

3XUOLQJ/RQGRQǻǼǱǰǴǮǽǴȃǶǺǬǼǾ
Докато „Ферари“ рекламира себе си с новите си
комплекти за шах, то един

традиционен производител
- Purling London, отправя
истинско предизвикател-

ство към арт любители и
колекционери.
Концепцията на бри-

танската компания е да
предложи луксозни шахове,
при които традиционните
ръчно резбовани фигури с
дизайна на Стаунтън контрастират с абстрактното модерно изкуство и
светлина. Стандартният
им турнирен комплект е с
тегло 3 кг, а всяка фигура
е ръчно изрисувана от съвременните британски артисти Джоана Сисловиц,
Оливия Пилинг и Ричард
Мориси.
Друго интересно предложение на компанията
е Dark Chess, при който е

приложена технология за
осветяване на играта.
Ефектният комплект е на
цена 2495 британски лири.
Всеки шах на Purling
London е придружен от

сертификат, подписан от
дизайнера, а стойността
на луксозните бройки варира в зависимост от автора им, започвайки от 1495
до 2495 британски лири.

В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ
Д-р Ласло Мосочи,
държавен секретар на
Унгария, отговарящ
за транспортната
политика

ЕВРОПРОЕКТИ

МАРШРУТИ

Изграждаме нов стадион
във връзка с общата
кандидатура за голямо
първенство по футбол

Орвието –
бисер в
дълбините
на Умбрия

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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Разпространение
„Български пощи“ ЕАД

КОРЕСПОНДЕНТИ ОТ ОП НА КСБ: Тонка Каравидова, Петя Пенчева – ОП-Бургас, инж. Венетка Витанова – ОП-Варна, Мариана Иванова – ОП-Видин,
Анелия Кулинова – ОП-Пазарджик, Звезда Димитрова-Кошничарова – ОП-Сливен, Даниела Димитрова-Йовчева – ОП-Ямбол,
Радослава Пенкова – ОП-Враца, инж. Петра Георгиева – ОП-София, Василена Димова – ОП-Русе, Роза Никова – ОП-Кюстендил,
Станислава Босева – ОП-Плевен, Юлия Фисинска – ОП-Смолян, Петър Терзиев – ОП-Стара Загора, инж. Галя Узунова – ОП-Пловдив
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СУДОК У
Попълнете празните полета, така че всеки ред, всяка колона и
всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой
Лесно

Виц

В час по биология:
- Как са произлезли
гущерите?
- Един габровец започнал
да отглежда крокодили...

Бисери от кухнята

У нас ще бъдат
представени
утвърдени
виртуози,

концентриращи
по целия свят

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.
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9 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ,
ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ
9 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ,
РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.
9 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ
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АБОНАМЕНТ
ЗА ВЕСТНИК

Целогодишен (52 броя) – 134,68 лв. с ДДС
Може да се абонирате чрез сайта на вестника
www.vestnikstroitel.bg/abonament/
или чрез заявка на редакционния e-mail
news.stroitel@gmail.com
ɄɚɦɚɪɚɧɚɫɬɪɨɢɬɟɥɢɬɟɜȻɴɥɝɚɪɢɹ
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ПОЖАРЕН ХИДРАНТ
НАДЗЕМЕН
„ОРУДИЦА-2000“ ООД – гр. Елхово, е известна и утвърдена на българския пазар
като производител на свързващи елементи за водопреносни мрежи и системи за
питейно-битово водоснабдяване и напоителни системи:
✓ Чугунени отливки – фасонни части и
водопроводна арматура – жиба, фланцови
съединения, скоби водовземни, чугунени
фланци, капаци шахтови, скари шахтови,
охранителни гърнета за спирателен кран
и др.
✓ Стоманени фланци и изделия за
водопроводи.
✓ Пожарен хидрант надземен с пета.
гр. Елхово, ул. „Ал. Стамболийски“ №169
тел./факс: 0478 / 88 132, GSM: 0888 78 79 52
e-mail:orudica@mail.bg web:www.orudica.com

Тип „ХН“ за пожарогасене
и инсталиране във
водоснабдителните
системи, DN 80 PN10/16
ОТ ГОРЕЩО
ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА
ПРОИЗВЕДЕН
В БЪЛГАРИЯ
НОВ
Сертификат за постоянство
на експлоатационните
показатели 1814 – CPR169 съгласно БДС EN
14384:2005

ПЕТА ЗА
ПОЖАРЕН
ХИДРАНТ

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