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КСБ и НСОРБ ще
работят заедно
за промени в
законодателството,
касаещи строителноинвестиционния процес
` стр. 4

ТЕМА

Договорът
Д
в
е на стойност
й
4 142 125 лв.
в без
б ДДС

ИНТЕРВЮ

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

Строителният сектор
в Унгария може да
очаква стартирането
на проекти за
25 трилиона форинта
` стр. 6-7

Мирослав Еленков
Ренета Николова
На официална церемония бе даден старт на
строителните дейности за реконструкция на
гаров комплекс „Карнобат“. На събитието присъстваха министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен
Желязков, зам.-генералният директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура“
инж. Златин Крумов, зам. областният управител
на Бургас Владимир Крумов, ръководителят на
УО на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 - 2020“ инж. Галина
Василева, инж. Николай Николов, зам.-председател на УС на Камарата на строителите в България (КСБ), председател на ОП на КСБ – Бургас, и
управител на „Билдникс“ ЕООД, водещ партньор
в обединението изпълнител, представители на
надзора и др.

„Тази железопътна гара е изключително важна и е единствената жп връзка между Югоизточна и Североизточна България. Тя е четвъртият по големина железопътен възел в страната,
част от транспортния коридор Пловдив – Бургас“, това обяви министър Желязков по време на
церемонията. Той изтъкна, че от нея ще започне
развитието на направлението Бургас – Синдел,
като амбициите са да бъде и част от инфраструктурата, която ще продължи към Русе.
Министър Росен Желязков обяви, че тази гара
не е ремонтирана от изграждането й през 80-те
години на миналия век. По думите му общо шест
гарови комплекса ще бъдат реконструирани по
Приоритетна ос 3 на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ – Карнобат, Подуяне,
Искър, Казичене, Стара Загора и Нова Загора.
Общата стойност на всички обекти е около
30 млн. лв.

` стр. 3

Създаде се европейска
медийна мрежа за
сътрудничество в
строителния сектор
` стр. 8-9

BG.121357Q/U
Вестник „Строител“ е произведен в условията на
система за управление, сертифицирана от
Bureau Veritas Certification по стандарта ISO 9001.
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ãĄùûąùøĀüĊôĆôøôăĂċùĄăēĆ
14 май
Проф. д-р инж.
Иван Марков,
ректор на УАСГ

16 май
Владимир Житенски,
зам.-председател
на УС на КСБ,
изп. директор на
„Джи Пи Груп“ АД

18 май
Димитър Николов,
кмет на община
Бургас

21 май
Арх. Борислав Игнатов,
председател
на УС на КАБ
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СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА КАЧЕСТВОТО
ПО БДС EN ISO 9001:2015

ǬȍșȐșȓȈȊȈǺȈȕȍȊȈȍȕȖȊȐȧȚȔȐȕȐșȚȢȘȕȈ
ȏȍȔȍȌȍȓȐȍȚȖȝȘȈȕȐȚȍȐȋȖȘȐȚȍ
Елица Илчева

ȾɈ
ȽɇȼɅȺȾɂɆɂɊɀɂɌȿɇɋɄɂ
ɁȺɆɉɊȿȾɋȿȾȺɌȿɅɇȺɍɋɇȺɄɋȻ
ɂɁɉȾɂɊȿɄɌɈɊɇȺÄȾɀɂɉɂȽɊɍɉ³ȺȾ

ɉɨɡɞɪɚɜɢɬɟɥɟɧɚɞɪɟɫ
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Ȼɴɥɝɚɪɢɹɢɦɚɦɭɞɨɜɨɥɫɬɜɢɟɬɨɞɚɨɬɩɪɚɜɹɧɚɲɢɬɟɧɚɣɫɴɪɞɟɱɧɢɩɨɡɞɪɚɜɢɩɨɩɨɜɨɞ
ɪɨɠɞɟɧɢɹȼɢɞɟɧ
ɂɡɩɨɥɡɜɚɦɫɥɭɱɚɹɞɚȼɢɛɥɚɝɨɞɚɪɹɡɚɭɫɢɥɢɹɬɚɤɨɢɬɨɤɚɬɨɡɚɦɟɫɬɧɢɤɩɪɟɞɫɟɞɚ
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ɧɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɬɚɇɚɞɹɜɚɦɫɟɨɳɟɞɴɥɝɢɝɨɞɢɧɢɡɚɟɞɧɨɞɚɞɨɩɪɢɧɚɫɹɦɟɫɴɫɫɜɨɹɬɚ
ɞɟɣɧɨɫɬɡɚɩɪɨɫɩɟɪɢɬɟɬɚɧɚɫɟɤɬɨɪÄɋɬɪɨɢɬɟɥɫɬɜɨ³ɚɫɧɟɝɨ±ɢɡɚɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɹ
ɜɴɡɯɨɞɧɚɧɚɲɚɬɚɫɬɪɚɧɚ
ɉɨɡɞɪɚɜɹɜɚɦȼɢɢɡɚɜɥɚɝɚɧɢɹɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɢɡɴɦɨɩɢɬɢɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɜɪɚ
ɛɨɬɚɬɚɛɥɚɝɨɞɚɪɟɧɢɟɧɚɤɨɢɬɨɪɴɤɨɜɨɞɟɧɚɬɚɨɬȼɚɫɤɨɦɩɚɧɢɹÄȾɠɢɉɢȽɪɭɩ³ȺȾɟ
ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɥɚɢɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚɞɚɫɬɪɨɢɜɩɟɱɚɬɥɹɜɚɳɢɨɛɟɤɬɢɜɰɹɥɚɬɚɫɬɪɚɧɚ
ɀɟɥɚɹȼɢɡɞɪɚɜɟɳɚɫɬɢɟɢɤɴɫɦɟɬȻɴɞɟɬɟɜɫɟɬɚɤɚɭɫɩɟɲɟɧɜɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɟɧɢ
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ɂɧɠɂɥɢɹɧɌɟɪɡɢɟɜ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɧɚɍɋɧɚɄɋȻ

Десислава Танева е новият министър на
земеделието, храните и горите. Това реши
парламентът, след като прие оставката на
Румен Порожанов. „За“ рокадата гласуваха
121 народни представители, а петима бяха
„против“. Танева заемаше същия пост от 7
ноември 2014 г. до 27 януари 2017 г. във втория кабинет на Бойко Борисов.
„Министерството на земеделието, храните и горите е най-тежкото ведомство.
Първите ми действия на новия пост ще са
за решаването на ежедневните проблеми
на земеделците, които не са малки”, каза в
кулоарите на Народното събрание Десислава Танева, която досега бе председател на
парламентарната Комисия по земеделието
и храните. По думите й цял живот се е занимавала само със земеделие, включително 14

години в частния сектор.
Новият министър обяви, че ще има промени в екипа на ведомството. „Иванка Багдатова-Мизова ще напусне Държавен фонд
„Земеделие“. За останалите промени имам
определени виждания, но със сигурност всички решения ще се взимат в режим на диалог
и убеденост, че биха довели до резултатите,
които търсим“, заяви Танева.

ǩȢȓȋȈȘșȒȈȚȈȗȍȚȘȖȓȕȈȐȋȈȏȖȊȈȈșȖȞȐȈȞȐȧȖȚȉȍȓȧȏȈ
Снимка авторът
ȋȖȚșȢȏȌȈȊȈȕȍȚȖșȐ
Емил Христов
„Постигнатите резултати от членовете на Българската петролна и газова
асоциация (БПГА) са важен показател за
развитието на икономиката на страната“. Това заяви министърът на икономиката Емил Караниколов по случай честването на 20 години от създаването на
Асоциацията. Министър Караниколов
изрази увереност, че активното сътрудничество с БПГА ще продължи и в работата на Консултативния съвет по Закона
за горивата.
На събитието присъстваха Живодар
Терзиев, председател на БПГА, Андрей
Делчев, изп. директор на БПГА, Жан-Пиер

Дебрусъл, Европейска петролна асоциация
(FuelsEurope), Владимир Житенски, зам.председател на УС на КСБ, инж. Мирослав
Мазнев, изп. директор на КСБ, депутати,
енергийни експерти и дипломати. От името на Камарата инж. Мазнев връчи поздравителен адрес за юбилея на Асоциацията.

ǶǷȕȈǲǹǩǹȖȜȐȧȡȍȘȈȏȐșȒȊȈȈȒȚțȈȓȕȐ
ȊȢȗȘȖșȐȕȈșȍȔȐȕȈȘȊǷȘȈȊȍȞȕȈȐȦȕȐ
Росица Георгиева
Областният съвет на Областното
представителство на Камарата на строителите в България в София проведе редовното заседание. В него участие взеха
председателят на УС на КСБ инж. Илиян
Терзиев и изп. директор инж. Мирослав
Мазнев. Домакин бе председателят на ОП
на КСБ – София, инж. Любомир Качамаков.
В началото присъстващите бяха запознати с изпълнението на задачите от
предишното заседание. Бе взето решение, че ОП на КСБ – София, ще проведе

семинар за своите членове на 25 и 26
юни в Правец. Предвижда се събитието
да е съставено от два панела. В единия
ще продължи разглеждането на възможностите за дигитализация на строителния процес. Ще бъдат представени конкретни софтуерни продукти, обхващащи
работата по изграждане на една сграда.
В другата част ще бъде разисквана отговорността на строителя по Закона за
устройство на територията и при аварии, причинени от строителни дейности,
а също и Наредбата за сигурността на
Столичната община.

:HELWșȢȉȘȈȗȘȍȌȗȘȐȍȔȈȟȐȐȊȐȏȐȖȕȍȘȐȖȚșȚȘȈȕȐ
Мирослав Еленков
За първи път от съществуването си
технологичният фестивал Webit събра
предприемачи и визионери от 120 страни.
Създателят му, д-р Пламен Русев, определи
това като огромен успех. Събитието беше
открито от президента Румен Радев, кмета
на Столичната община Йорданка Фандъкова
и еврокомисар за цифровата икономика и общество Мария Габриел.
„Само за едно десетилетие Webit се е
превърнал от дигитално събитие в глобален
форум и флагман на иновациите, предприемачеството и новите технологии, а София се
утвърждава като дигитална столица“, отбеляза държавният глава.
„Традиция е градът да събира немалка
част от хората, чиито идеи и енергия движат обществото. Вярвам, че технологиите
ни помагат да решим предизвикателствата

пред нас. За да окуражим иновациите, се фокусираме върху развитие на икономиката, на
инфраструктурата и конкурентна дигитална реалност. Но най-важното са уменията на
хората. През последната година създадохме
няколко инструмента – новата ни програма
„Акселератор стартъп София“ привлече 46
стартъпа, 13 от тях спечелиха пилотния
проект и участват на Webit“, заяви Йорданка Фандъкова.
Три акцента за бъдещето на цифровизацията постави Мария Габриел. Първият е
подем на нови инвестиции в цифровите технологии. Тя подчерта, че първото тримесечие на 2019 г. е рекордно с вложени повече
от 7,3 млрд. евро в иновативни компании.
Вторият акцент е подготовката на Европа
за началото от поредица възможни дигитални сътресения, а третият е създаването на
политики, които да помогнат на предприятията да се разрастват.
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ǹȚȈȘȚȐȘȈȔȖȌȍȘȕȐȏȈȞȐȧȚȈ
ȕȈȋȈȘȖȊȒȖȔȗȓȍȒșÄǲȈȘȕȖȉȈȚ´
Снимки в. „Строител“

` от стр. 1

„Само за жп гара Карнобат инвестицията е
над 4 млн. лв., като ще
бъде ремонтирано приемното здание, както и
пероните и подлезът. Ще
бъдат извършени конструктивни укрепвания,
архитектурно обновяване, както и изграждане на
асансьори и съоръжения за
лица с намалена подвижност за достъп до пероните“, заяви министърът.
Той пожела успех на строителите и посочи, че вярва,
че те ще защитят доброто си име, както и репутацията на КСБ.
„Това реално ще бъде
нова гара, която ще запази духа на времето, когато е изградена, за да
има устойчивост и приемственост. Строителството ще продължи две
години, като през периода
няма да бъде преустановена дейността на гарата,
за да продължи да обслужва пътниците“, отбеляза
още Росен Желязков.
Зам. генералният директор на НКЖИ инж.
Златин Крумов пожела на
изпълнителите успешна
работа. „Реализацията на
това начинание е поредната стъпка на компанията
във връзка със зададените

цели, а именно - устойчиво
развитие на националния
железопътен транспорт,
пълно обслужване на гаро-

вите комплекси, подобряване на комфорта на пътниците“, заяви той.
Проект „Реконструк-

ци я на гаров комплекс
Карнобат“ се финансира
по Приоритетна ос 3 „Подобряване на интермодалността при превоза на
пътници и товари и развитие на устойчив градски
транспорт” на Оперативна програма „Транспорт
и транспортна инфраструктура 2014 - 2020“.
Изпълнител на обекта е
обединение „Железопътна
инфраструктура Карнобат“ ДЗЗД, състоящо се
от фирмите „Билдинкс“
ЕООД и „Билдинг Комфорт“
ООД, а договорът е на
стойност 4 142 125,00 лв.
без ДДС.

Инж. Николай Николов, зам.-председател
на УС на КСБ, председател на ОП на КСБ –
Бургас, и управител на „Билдникс“ ЕООД:

ǰȔȈȔȍȖȗȐȚȊȚȈȒȢȊȚȐȗ
șȚȘȖȐȚȍȓșȚȊȖȐȡȍșȍ
șȗȘȈȊȐȔ
Проектът е сериозно предизвикателство, но ние вече сме
изпълнявали подобно
съоръжение – жп гара
Бургас. Имаме опит в
такъв тип дейности и
ще се справим. Ще се
работи на пълен инженеринг. Съвсем нелек и
сложен от строителна
гледна точка е обектът. Образно казано, трябва да съблечем сградата
и да я облечем в нова премяна. Това е свързано с редица конструктивни промени, укрепвания. Покривът
ще бъде изцяло демонтиран и ще бъде изграден нов,
което е може би най-голямото предизвикателство
за нас. Самата визия на гарата ще бъде променена
с нов съвременен облик – облицовки, специални мазилки. Ще създадем комфортна среда за гражданите
на Карнобат. Проектът е много отговорен, защото
работата е свързана с така наречените времеви
прозорци, тъй като гарата ще функционира и няма
да прекъсва жп транспортът. Ние трябва да се включим в тези интервали, когато няма влакове, за да
може да направим пероните и всичко в близост до
стълбовете с високо напрежение. Срокът за изпълнение е 2 години. Това ще бъде високотехнологично
съоръжение, с което ще се гордеем.
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ǲǹǩȐǵǹǶǸǩȡȍȘȈȉȖȚȧȚȏȈȍȌȕȖȏȈ
ȗȘȖȔȍȕȐȊȏȈȒȖȕȖȌȈȚȍȓșȚȊȖȚȖȒȈșȈȍȡȐ
șȚȘȖȐȚȍȓȕȖȐȕȊȍșȚȐȞȐȖȕȕȐȧȗȘȖȞȍș
Двете организации ще обединят усилия за продължаването на НПЕЕМЖС
Снимки Емил Христов

Екип на в. „Строител”
Ръководството на Камарата на строителите
в България (КСБ) и Управителният съвет на Националното сдружение на
общините в Република България (НСОРБ) проведоха
работна среща. „Искам да
благодаря на КСБ за инициативата за провеждането
на тази среща. Надявам
се съвместните ни конструктивни действия да
продължат, за да бъдем
взаимно полезни при решаване на трудностите пред
дейността и на двете организации“, каза в началото на срещата инж. Даниел Панов, председател на

УС на НСОРБ и кмет на община Велико Търново. От
своя страна председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев също благодари
за бързата реакция за организиране на среща като
резултат от проведените
разговори преди броени
дни на работна дискусия,
инициирана от ОП – Велико Търново. „Причината да
сме тук е желанието ни да
обединим усилията си и да
работим за подобряване
на законодателството, за
правила, за ограничаване
на сивия сектор и за намаляване на административната тежест, която
е проблем и за общините,
и за строителите. Бихме
желали тези срещи да продължат и заедно да работим за благото на нашата
държава“, каза още инж.
Терзиев. От страна на Камарата в дискусията се
включиха и Владимир Житенски, зам.-председател
на УС на КСБ, инж. Благой
Козарев, член на Изпълнителното бюро и на УС,
председател на секция „Хидротехническо строителство, ВиК мрежи и съоръжения“ и член на Съвета на
директорите на в. „Строител”, Любомир Пейновски,
член на УС на КСБ, изпълнителният директор инж.
Мирослав Мазнев, инж.
Лидия Станкова, директор на Дирекция „Анализи, строителство, про-

фесионална квалификация
и мониторинг”, и Ренета
Николова, прокурист и главен редактор на в. „Строител”. От НСОРБ участие в
срещата взеха Иво Димов,
зам.-председател на УС на
НСОРБ и кмет на Димитровград, и членовете на
УС на Сдружението Елен
Герджиков, председател
на Столичния общински съвет, д-р Емил Кабаиванов,
кмет на Карлово, Златко
Живков, кмет на Монтана,
Иванка Петрова, кмет на
Смядово, както и членовете на Контролния съвет
Радослав Ревански, кмет
на Белица, Красимира Германова, председател на
Общинския съвет на Созопол, и изпълнителният
директор на НСОРБ Силвия Георгиева. По време на
срещата представителите на двете организации
разискваха действащото
законодателство, касаещо
строително-инвестиционния процес и проблемите,
с които представителите на местната власт и
строителните компании
се сблъскват в дейността си. Акцент беше пос т ав е н въ рх у н о ви т е
текстове в Закона за
устройство на територията (ЗУТ), действащи
от януари 2019 г., както
и върху измененията в чл.
14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите,
според които невписани в

ЦПРС на КСБ строители
могат да изпълняват само
жилищни и вилни сгради с
ниско застрояване и разгърната застроена площ
до 100 кв. м, строежи от
допълващо застрояване,
както и реконструкции,
преустройства, основни
ремонти и смяна предназначението на строежите
от пета категория. Инж.
Мазнев подчерта важността на промяната и
информира, че загубите
от сивата икономика в
сектора се изчисляват
на 1,5 млрд. лева годишно.
Инж. Панов посочи, че от
НСОРБ приветстват направените промени, които
ще доведат до повече прозрачност в бранша и сигурност за общините при възлагането на изпълнението
на поръчките.
Изп. директор на
НСОРБ Силвия Георгиева
запозна присъстващите
със становището на организацията по измененията
в ЗУТ, влезли в сила от януари 2019 г. Тя посочи, че затруднения пред дейността
на местните администрации поражда регламентът
експлоатационните дружества да предоставят
безвъзмездно данни за
изработване на задание,

както и съгласуването на
предложенията за изменение на подробните планове
и на проектите на такива
с експлоатационните дружества да се извършва
служебно от кметовете.
Затова някои от общините работят към момента по старите правила, а
това пък е причина подробни устройствени планове
да бъдат отменени след
съдебни дела.
Изп. директор КСБ инж.
Мирослав Мазнев представи приоритетите в
дейността на Камарата,
свързани с изменения в
нормативната база. Той
призова двете организации да създадат съвместни работни групи, които
да решават на експертно
ниво въпросите, касаещи
строително-инвестиционния процес. „Възложители и
изпълнители трябва да се
обединят, защото решаването на проблемите само
за едната страна създава
трудности за другата”,
подчерта инж. Мазнев. Той
обясни, че КСБ подкрепя
идеята, че ЗУТ в сегашния му вид е неефективен
и трябва да се раздели на
два нови нормативни акта
- Закон за устройство на
територията и Закон за

строителството, който
да разписва взаимоотношенията между възложител, проектант, надзор и
изпълнител. Изп. директор
на КСБ коментира и вижданията на КСБ за промени в
ЗОП. „Много от цените на
обектите са формирани на
база на исторически опит
и не се отразява реалната
ситуация. В „белия сектор”
например за последната
година работната заплата е увеличена с 22%. Но
„сивият сектор” изкривява статистиката, което
води до разминавания по
отношение на възнаграждения, както и на цени
на материалите. Това ни
принуждава да работим по
обекти, които са неизпълними в рамките на заложената цена”, заяви инж.
Мазнев. Като пример той
посочи инфраструктурни
проекти с финансиране
по Оперативна програма
„Региони в растеж 2014 2020“, за които търговете са проведени преди 3
години, а реалното изпълнение се извършва в момента. „Цените на редица
материали са значително
увеличени през този период, а законът не дава възможност за актуализация“,
обясни инж. Мазнев.
От КСБ апелираха за
подкрепа от общините за
идеята разрешението за
строеж на един обект да
се издава на фаза „идеен
проект”, както и за отпадане на Акт 16. „Ние искаме
да върнем възможността,
която ни дава подписването на Акт 15, когато възложител, изпълнител и
надзор парафират протокол и въвеждат обектите
в експлоатация. Тогава да
започват да действат гаранционните срокове и всеки да носи отговорност за
свършеното от него”, каза
инж. Мазнев.
Кметът на Монтана
Златко Живков коментира,
че обжалванията на тър-

говете са бич за дейността на местната власт.
Като пример той посочи
фирма, която обжалва обществени поръчки в 8 от
11 общини в област Монтана, като спира изпълнението в 7 от тях. „Това са
проекти по ОПРР за важни
инфраструктурни обекти
и резултатът е забавяне
в изпълнението на оперативната програма“, каза
Живков. „Община Монтана спечели 3 от делата
на последна инстанция, но
фирмата, обжалваща поръчките, ще плати глоба
само 200 лв., а ние загубихме година и два месеца и
сега това ще се отрази
върху изпълнителя, който
ще трябва да работи в съкратени срокове“, коментира Живков и подчерта,
че това е сфера, в която трябва да се търсят
промени в нормативната
база. Председателят на
УС на КСБ инж. Терзиев
сподели за опита на Румъния и Полша в сферата на
обществените поръчки.
В северната ни съседка
например обжалването
не спира изпълнението на
проекта. В Полша се работи по средно претеглена
цена, като всички отклоняващи се с 20% предложения
се отстраняват.
Участниците в срещата обсъдиха и НПЕЕМЖС
и се обединиха около необходимостта да работят
заедно за продължаване на
програмата, която е доказала своята ефективност
и ползи както за икономиката, така и за подобряване на качеството на
живот в общините.
На срещата бяха набелязани и конкретни съвместни действия, които
двете организации ще
предприемат за подобряване на нормативната база.
Интервю с инж. Даниел
Панов четете в следващ
брой на в. „Строител“

ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА
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ǺǶǳșȐșȚȍȔȈȚȈȡȍșȍȚȍșȚȊȈȔȍșȍȞȈșȢȊȔȍșȚȕȖșȗȘȍȊȖȏȊȈȟȐȚȍ
600 млн. лв. годишно е недостигът за рехабилитация на пътища
Снимка Румен Добрев

Мирослав Еленков
„По предложение на превозвачите от 16 август започва реално тестване на
ТОЛ системата на терен
с предоставени от бранша
превозни средства, на които
ще бъдат монтирани бордови устройства. Тестовият
период ще продължи около три месеца. Така ще се
проследи движението на вътрешния и транзитния тежкотоварен трафик и на автобусите в България, които ще
плащат такси за изминато
разстояние“. Това съобщи
министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова след
проведената среща при министър-председателя Бойко
Борисов с представители

на транспортния бранш. В
пресконференцията взеха
участие зам.-министърът
на регионалното развитие и
благоустройството Николай
Нанков и изп. директор на Съюза на международните превозвачи Йордан Арабаджиев.
„Започват експертни
срещи с представители на
браншовите организации.
На тях ще бъдат коментирани нови предложения за
тарифите. Обект на разговори ще бъде и обхватът
на републиканската пътна
мрежа, за която ще се плащат ТОЛ такси. Необходимата за функционирането
на системата инфраструктура ще бъде изградена върху 10 800 км от нея. Работна
група е направила карта, в
която са обозначени тези с

нулева ставка, които не са
в добро експлоатационно
състояние“, обясни министър Аврамова. „След края на
май ще бъде свикан и вече
конституираният Обществен консултативен съвет
по въпросите на ТОЛ системата към министъра на регионалното развитие и бла-

9ROYRșȢșșȈȔȖșȚȖȧȚȍȓȍȕȚȢȘȋȖȊșȒȐ
ȒȖȔȗȓȍȒșȊǹȖȜȐȧ
Мирослав Еленков
Първият в България самостоятелен търговско-сервизен център на Volvo отвори врати. На официалната церемония присъстваха Франк Версавел, вицепрезидент на Volvo
Cars Group за регион EMEA, Масато Ишида,
генерален мениджър за Европа, Близкия изток, Африка в Sumitomo Corporation, и Атанас
Фурнаджиев, изп. директор на „Мото-Пфое
България”. Изпълнител на търговско-сервизния център е „АТ Инженеринг 2000“ ООД.
„За мен е удоволствие, че само 2 години след като обявихме нашата мащабна
инвестиционна програма, откриваме този
ултрамодерен център на марката Volvo“,
посочи Фурнаджиев. „Сградата е изключително професионално изпълнена, за което

благодаря на строителя. В момента изграждаме и изцяло нов комплекс в Пловдив. Признателен съм и на Sumitomo Corporation като
собственик на „Мото-Пфое” за възможността да изпълним тази амбициозна програма,
защото нейната стойност наистина не е
малка и е нужен огромен финансов ресурс.
Нека всички се радваме на това, което сме
построили“, каза изп. директор на „МотоПфое България”.
Пред вестник „Строител“ маркетинг директорът на „Мото-Пфое” Александър Костадинов коментира, че SUV гамата на Volvo
е най-предпочитаната от българите, а найпродаваният модел на марката е Volvo XC 90.
Костадинов обясни, че в следващите месеци Volvo ще представи изцяло електрически
автомобил, като разкри, че от лятото на
тази година почти всички модели, които се
предлагат от Volvo, ще бъдат електрифицирани. Очаква се процесът да се финализира
до края или началото на следващата година.

ǪȢȊȍȎȌȈȚȗȘȈȊȐȓȈȏȈȕȈȟȐȕȈȗȖȒȖȑȚȖ
ȡȍȐȏȋȓȍȎȌȈȞȍȕȚȢȘȢȚȕȈǹȖȜȐȧ
Росица Георгиева
Главният архитект на
Столичната община (СО)
арх. Здравко Здравков представи Наредбата за градската среда. Това стана по
време на отчета по повод 3
години от встъпването му
в длъжност. В документа са
разработени единни стандарти за цветовите решения на сградите, за вида на
фасадите, за местата на
климатиците.
Градът ще бъде разделен
на райони и нормите постепенно ще влязат в сила за
цяла София. Първоначално
те ще касаят Зона 2 от
централната градска част
(ул. „Граф Игнатиев“ и прилежащите й улици). Към момента е направено заснемане на
зданията по протежението
на ул. „Граф Игнатиев“ и се
извършват анализи на използваните мазилки. Целта
е да се възстанови автен-

Снимка авторът

тичният вид на сградите.
Ще се определят предписания за летните градини пред
обектите. Арх. Здравков
обясни, че се разработват
правила за настилките и
за градското обзавеждане.
В Наредбата за градската
среда ще се въведат и изисквания за указателните
табели, изписани с еднакъв
шрифт, който ще се използва само в Столичната община. Проектът на документа
е публикуван за обсъждане
на страницата на Направ-

ление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ), като
желанието на арх. Здравков
е наредбата да бъде приета
от Столичния общински съвет и до 3 години да започне
да действа.
По време на отчета арх.
Здравков представи постигнатото от НАГ през последната година. Той отбеляза,
че е разширен обхватът
на предлаганите електронни услуги, и се похвали, че
сайтът на НАГ генерира по
3300 посещения всеки ден.
Направлението, ръководено
от него, е провело и няколко
знакови конкурса – за трансформиране на бившата
топлоцентрала на НДК, за
вторичния градски център,
за изграждането на детска
градина в „Горна баня“, за визията на пл. „Света Неделя“.
Арх. Здравко Здравков обяви,
че през 2018 г. в СО са издадени разрешителни за строеж за 2 млн. кв. м.

гоустройството. На него в
по-широк формат ще бъдат
представени нови варианти
на тарифите и обхватът
на системата в България“,
каза тя.

„Тестовият период на
терен изтича през ноември. Той може да приключи
и по-рано, като срокът ще
бъде уточнен в разговори с
превозвачите. Ще бъде изготвена промяна в Закона за
пътищата, където е посочена датата 16 август 2019 г.
за преминаване от винетна
към ТОЛ такса за тежкотоварните превозни средства
над 3,5 тона. Всички сме „за“
въвеждането на системата.
Обединихме се около това, че
българските пътища имат
нужда от средства, за да
бъдат ремонтирани. Затова
е необходим много по-голям
ресурс от този от винетни
такси. Приходите от тях са
от порядъка на 370 млн. лв.“,

посочи Аврамова. „Около
600 млн. лв. годишно е недостигът, за да работим и
да удовлетворяваме всички
искания за добри пътища в
България“, каза още тя.
„Ние предложихме да
доставим наши превозни
средства, на които да се
монтират бордови устройства и да се извършат тези
проверки, за да се види реалната картина, която ще се
получи от трафика освен на
автобусите, и на товарните
автомобили. Ще работим на
база получените данни по обхват и цени. За нас това е
много важно“, заяви изп. директор на Съюза на международните превозвачи Йордан
Арабаджиев.

ǷȘȖȊȍȌȍșȍǪȚȖȘȈȚȈȔȍȎȌțȕȈȘȖȌȕȈȒȖȕȜȍȘȍȕȞȐȧ
ȗȖȗȢȚȕȈȉȍȏȖȗȈșȕȖșȚ
Глосов, почетен председаЕмил Христов

Българска браншова
асоциация „Пътна безопасност“ (ББАПБ), Международната пътна федерация
(IRF) и Европейската програма за оценка на пътищата (EuroRAP) организираха
съвместна международна
конференция за пътна безопасност, която беше под
надслов - „Нови технологии
и добри световни и европейски практики“. В събитието взеха участие д-р
ик.н. Николай Иванов, председател на Управителния

съвет (УС) на ББАПБ и член
на УС на Камарата на строителите в България (КСБ),
инж. Валентин Йовев, зам.министър на регионалното
развитие и благоустройството, Красимир Ципов,
зам.-министър на вътрешните работи, Ангел Попов,
зам.-министър на транспорта, информационните
технологии и съобщенията,
Малина Крумова, председател на Държавна агенция
„Безопасност на движението по пътищата“, инж. Мирослав Мазнев, изп. директор на КСБ, инж. Светослав

тел на КСБ, инж. Стефан
Чайков, председател на УС
на Българска браншова камара „Пътища“, и редица
международни експерти.
П о в р еме н а кон ф е ренцията бяха обсъдени
въпроси, свързани с повишаването на пътната безопасност, подобряването
на транспортната свързаност и хармонизирането на
българските стандарти с
европейските и международни изисквания.
Повече по темата четете в следващия брой на
в. „Строител“.
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³ÔÒÐÊÔÇÍÏÊáÔÓÇÌÔÐÒÄµÏÅÂÒÊáÎÐÈÇÆÂÐÙÂÌÄÂ
ÓÔÂÒÔÊÒÂÏÇÔÐÏÂÑÒÐÇÌÔÊÉÂÔÒÊÍÊÐÏÂÖÐÒÊÏÔÂ
Основната цел на правителството е страната да стане една от най-добрите пет
в Европа по критерий „качество на живот”

Снимки Tamas Dernovics /magyarepitok.hu

Мирослав Еленков
Д-р Мосочи, как се
развива строителната
индустрия в Унгария?
Икономическият растеж в Унгария надхвърли
очакванията на анализаторите и през 2018 г. достигна 4,9%. Производството
в строителната промишленост продължи да нараства и по този начин увеличи дела си от БВП, като
допринесе с 0,8% за подема през миналата година.
Браншът разшири обема
на продукцията си с общо
85% между 2016 г. и 2018 г.
Брутната добавена стойност на сектора е нараснала от 3,4% на 4,8% като
част от БВП за периода
от 2010 г. до 2018 г. Правителството има намерение
да поддържа темповете
на растеж на икономиката с 2% над средното
ниво за Европейския съюз
през предстоящия програмен период. В тази връзка
унгарският строителен
сектор може да очак ва
стартирането на проекти
на стойност 25 трилиона
унгарски форинта през
периода 2019 г. - 2023 г.
Правителствените договори, на обща стойност 15
трилиона унгарски форинта ще представляват три
пети от тази значителна
сума. 5 трилиона унгарски
форинта ще са за обекти
в пътния и железопътния
сектор. Те са основните
движещи сили за развитието на строителната
индустрия в страната.
Министерството на иновациите и технологиите
дава приоритет на транс-

портната инфраструктура, която е важна част
от работата му. При планирането на публичните
проекти, насочени към
подобряване на качеството на живот, кабинетът
възнамерява да гарантира
и ресурс за пазарни инвестиции и жилищно строителство. Дейността на
сектора допринася за основната цел на правителството – Унгария да стане
една от най-добрите пет
страни в Европа по критерий „качество на живот“.
Разкажете ни за унгарската транспортна политика? Какви са целите?
В Унгария има 18 области, като всяка от тях е
със собствена столица.
Също така в страната ни
има и 4 големи града, които
са със статут на отделен
регион. Основният приоритет на транспортната
политика е да свърже тези
23 региона, а също така и
най-важните индустриални
зони с магистрали. Втора
важна задача е скоростните пътища, които стигат
до границите ни, да бъдат
основно ремонтирани. Третата цел е да се създаде
такава транспортна мрежа, че от всяка точка на
страната за под 30 минути да се достига до магистрала. Аз съм сигурен, че
до 2023 г. ще успеем да изпълним тези приоритети.
Кои са приоритетните области в транспортния сектор и в железопътната инфраструктура?
Унгари я има транспортна мрежа от

32 000 км. Всяка година ние
планираме разширяването
й, както и ремонтните
дейности по нея. Част от
тази мрежа не е в най-доброто си състояние и наша
основна цел е до 5 години
тя да бъде изцяло подновена и да има европейски вид.
Когато говорим за железопътна инфраструктура
– имаме три основни задачи. Едната е развитието
на унгарската част от
Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T).
Трябва да изпълним изискванията за електрифика-

ция на железопътните линии и модернизацията им,
за да се постигат високи
скорости на композициите.
Втората ни основна цел е
развитието на метрото и
железниците в Будапеща,
защото 70% от целият
пътникопоток, използващ
този вид транспорт, са в
града и района около него.
Третата ни задача е дигитализацията на цялата
железопътна мрежа, въвеждането на нови системи за сигурност, контрол и
наблюдение на движението на влаковете, както и

Път 813, заобикалящ град Дьор. Строеж на моста на река Мосони-Дюна (Дунав) недалече от Дьор (посредством избутване
мостът е разположен на мястото му по предназначение, след като построяването му е било завършено на брега на реката проектът е приключен през 2018 г.). ɋɧɢɦɤɚ'HUQRYLFV7DPiVPDJ\DUHSLWRNKX

подобряване на информационната система за пътниците.
Кои са големите
транспортни проекти,
които се изпълняват в
момента в Унгария?
Изграждането и модернизацията на пътищата и железниците трябва винаги да служат за
икономически растеж, за
повишаване на конкурентоспособността и за създаване на работни места.
Също така е много важно
големите транспортни
проекти да предлагат
връзка с вътрешните и
международните мрежи. В
този смисъл Кечкемет е
добър пример за подобен
тип обекти. Има пет големи пътни проекта в непосредствена близост до
града, които са завършени,
в момента са в ход или са
в подготвителна фаза. В
изпълнение на по-ранен
ангажимент от страна на
правителството в края на
миналата година открихме последния участък от
северния байпас на града.
В ход e подготовката за
разширяване на градския
участък от главен път 52.
Проектът на общината за
реконструкцията на шосето Bela Barenyi е в напреднал етап и до няколко
месеца то ще бъде пуснато в експлоатация. През
миналото лято започна
разширяването до 4 ленти

на главен път 54 между магистрала M5 и път 5. Работи се и по изграждане на
участък от главен път 441
между обхода на Кечкемет
и Нагикорос. Тези обекти
могат да доведат до развитие на областта в сферата на икономиката, промишлеността и туризма.
Като други големи транспортни проекти, включени
в пътната ни програма,
мога да спомена и подготовката на участъците
от магистрала М4 пред
Berettyóújfalu, както и тези
от маршрута M47 между
Дебрецен и B é k é scsabaSzeged.
Има ли организация в
Унгария, подобна на Камарата на строителите
в България, която представлява строителната
индустрия във Вашата
страна?
Да, в нашата страна
има подобни браншови организации – Националната
федерация на унгарските
строителни контрактори ( ÉVOSZ ), Камарата
на унгарските инженери,
Търговско-промишлената
палата. Тези структури са
подобни на Вашата Камара. Затова мисля, че двете
ни държави могат да обменят опит в тази насока.
България и Унгария винаги
са имали добри контакти и
смятам, че добрата работа между страните ни ще
продължи.
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Dr. László Mosóczi, State Secretary responsible for Transport policy in Hungary:

6JGEQPUVTWEVKQPUGEVQTKP*WPICT[OC[GZRGEVVJG
UVCTVQHRTQLGEVURGT6TKNNKQP*WPICTKCP(QTKPVU
The major goal of the government is the country to become one of the best five in Europe
on the criterion of „quality of life”
Miroslav Elenkov
Dr. Mosoczi, how the
construction industry in
Hungary is developing ?
The economic growth
in Hungary had exceeded
the analysts' expectations
by reaching 4.9% in 2018.
The production in the construction industry continued
to grow, thus increasing its
share in GDP, and contributed another 0.8% to last
year's rise. In the period
2016 - 2018 the volume of
production in the sector expanded by a total of 85%.
The gross value added of
the sector, as a part of
GDP, increased from 3.4%
to 4.8% for the period from
2010 to 2018. The intention of the government is
to keep up the growth rate
of our economy by 2% over
the average one in the European Union during the
next programming period.
In this aspect, within the
peoriod 2019 - 2023, the
Hungarian construction
sector may expect the start
up of projects amounting to
25 Trillion Hungarian Forints. The share of the government financed contracts
will represent three fifths
of this significant amount,
reaching the values of HUF
15 Trillion. The amount
foreseen for projects in
the road and rail sectors is
HUF 5 Trillion. They are the
main drivers for the development of the construction
industry in the country. The
Ministry of Innovation and
Technology identifies as
a priority the transport infrastructure, that takes an
important share in its work.
When planning the public
projects aimed towards
improvement of the quality of life, the Government
intends to guarantee resources for market investments and residential building as well. The activities
within the sector contribute to the main goal of the
Government – in respect to
the quality of life criterion
Hungary to become one
of the top five countries in
Europe.
Please, tell us about
Hungarian transport policy? What are its goals?
There are 18 territorial
units in Hungary, c alled
counties, and each one
has its own capital city.
T h e re a re als o 4 la rge
towns in our country, with
a status of separate statistical large regions. The
main priority of transport

past summer, along the
main Road 54 between the
motorways M5 and Road
5, started the works for
its widening up to 4 lanes.
The works are ongoing for
construction of a section
from main Road 441 between the Kecskem é t and
Nagykörös roundabout way.
These projects could contribute to the economical,
industrial and touristic development of the area. As
example of similar to other
transport projects, included
in our road related program,
I could mention the preparation of the sections from
Motorway M4 before reaching Beretty óú jfalu, as well
as those on the route M47
between the towns of Debrecen and B éké scsabaSzeged.

policy is, between these
23 counties and the most
important industrial zones
as well, to provide connectivity by motorways. Our
second important task is
to carry out an overhaul
of all the highspeed roads,
that reach our borders. The
third aim is to create such
a transport network that
would ensure that from
any point of our territory in
less than 30 minutes could
be reached some of the
motorways. I am confident
that before 2023 we will
succeed to realise these
priorities.
Which are the priority
areas in the transport sector, and in the railway infrastructure in particular?
T h e t ra n s p o r t n e t work in Hungary covers
3 2 0 0 0 k m . E ve r y ye a r
we produce plans for its
expansion, as well as for
the repair works to carry
out on it. The condition
of part of this network is
not the best one and our
main purpose is for up to
5 years to entirely renew
it and to ensure it has an
E u ro p e a n a p p e a ra n c e.
As regards to the railway
infrastructure – our main
tasks there are three. One
is to develop the Hungari a n p a r t o f t h e Tra n s European Transport Network (TEN-T). We have
to meet the requirements
in respect to the electrific ation of railway lines
and their modernisation,
in order to achieve high
speed of compositions.

Our second major goal is
to develop the metro system and railways in Budapest, because 70% of
the total passenger traffic
using this mode of transport is concentrated in the
city and its surroundings.
Our third goal is digitalisation of the entire railway
network, introduction of
new systems for security,
control and monitoring the
train traffic, as well as to
improve the passengers
informational system.
Which are the major
transport projects that are

currently implemented in
Hungary?
The purpose of the
construction and modernisation of roads and railways is to serve the economic growth, to extend
the competitiveness and
to create jobs. It is of great
importance as well that
the major transport projects provide connections
with the domestic and the
international networks. In
this aspect the Kecskem ét
is a good example of such
a type of projects. There
are five large road projects in the close proxim-

ity of the city, which are
either completed, or are
currently ongoing, or are
in their preparatory phase.
At the end of the past year,
we implemented a previously made commitment of
the government, by opening the last section of the
c i t y ' s N o r t h b y p a s s. I n
preparation phase is the
extension of the urban
section of the main Road
52. The Bela Barenyi road
reconstruction, which is a
municipality project, is at
advance stage and within
a few months it will be put
into operation. During the

Is there such an organisation in Hungary, similar
to the Bulgarian Construction Chamber, which represents the construction
industry in your country?
Yes, there are similar
branch organisations in
our country – ÉVOSZ, the
Chamber of Hungarian Engineers and the Chamber
of Commerce and Industry.
These structures are similar to your Chamber. That
is why I think there could
be realised exchange of related experience between
our two countries.The contacts between Bulgaria and
Hungary have always been
good and I believe that the
beneficial interaction of our
countries will go on.

5RDGWKHELJJHVWFLUFXODUEULGJHLQ+XQJDU\¿QLVKHGODVW\HDUDVE\SDVVHQGQRGHDW+yGPH]ĘYiViUKHO\FLW\
3KRWR%HUQiW%HQMiPLQPDJ\DUHSLWRNKX
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³ÜÉÆÂÆÇÓÇÇÄÒÐÑÇËÓÌÂÎÇÆÊËÏÂÎÒÇÈÂÉÂ
Екипът на в. „Строител“ посети едни от най-големите обекти в Унгария

Снимки Tamas Dernovics /magyarepitok.hu

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

Мирослав Еленков
В Кечкемет, Унгария,
се проведе Конференцията
Building connections (BC).
По време на събитието се
срещнаха представители на медии от 7 държави,
които създадоха медиен
алианс за сътрудничество.
Стремежът на инициаторите от magyarepitok.hu и
Regon Group е насочен към
развитието на европейска
мрежа за комуникация между
браншовите издания. Акош
Сабо, главен редактор на
magyarepitok.hu, Унгария,
беше избран за президент
на новата организация, а Ренета Николова, прокурист и
главен редактор на вестник
„Строител“, България, беше
избрана за вицепрезидент.
Следващата конференция
„Изграждане на връзки“ ще
се проведе в България през

май 2020 г.
Учредителите на Алианса са:
9 magyarepitok.hu и
Regon Group,
9 вестник „Строител“,
България,
9 Starmuehler Agentur
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.
Печатното издание и
сайтът на вестник „Строител” бяха представени
пред участниците, които
бяха запознати и с опита
на екипа на изданието в организирането на събития,
изготвянето на видео-презентационни филми, както и
възможностите в сферата
на издателската дейност.

Херберт Щармюлер, Starmuehler Agentur und
Verlag, Австрия

На всеки един от присъстващите беше раздадена
специално подготвена за
събитието информационна
брошура представяща разнородните дейности изпълнявани от изданието на
КСБ. Главният редактор на
вестник „Строител“ Ренета Николова подари на държавния секретар д-р Ласло
Мосочи и на домакините от
Magyar ÉpítĘk алманаха „10
години в. „Строител”.

Овидиу-Виктор Стефанеску, Agenda Constructiilor, Румъния

В рамките на форума бяха презентирани печатното издание и
сайтът на вестник „Строител“

Magyar ÉpítĘk

Издателство Starmuehler
Аgentur und Verlag, Австрия

Медийната група включва три специализирани издания в сферата на строителството и електромобилите.
The holzmagazin е специализирано списание за модерно строителство с дървени материали. Изданието
е насочено към архитекти,
проектанти, както и всички
дървообработващи фирми.
Еnergie: bau е издание,
което оптимално преплита
архитектурата и технологиите. Опитният редакторски екип предоставя

2002 г. стадионът е преименуван на Ferenc Puskás,
който е един от най-великите играчи на всички
времена. През последните

20 години състоянието на
стадиона постепенно се
влошава, докато не става толкова критично, че
разрушаването му е неиз-

Порталът Magyar ÉpítĘk
(magyarepitok.hu) е основният медиен център за новини и анализи в областта на
строителството в Унгария.
Екипът на изданието работи
с точна информация и факти
и осведомява сектора, както
и широката общественост
за най-важните проекти и
разработки на бранша.

ǔǳǯǼǬǲǰǬǹǱǾǺǹǬ3XVNiV$UHQDǱǻǼǴǺǼǴǾǱǾ
рците. „Арената” е дом
на унгарския национален
отбор от 1953 г., както и
на всички големи спортни
събития и концерти. През

Барнабас Сгети, директор на проекта от страна на „Център за
ключови държавни инвестиции“:

ǸȈȌȖșȚȕȐșȔȍȖȚȜȈȒȚȈȟȍ
ȌȐȏȈȑȕȍȘȢȚȐȐȏȗȢȓȕȐȚȍȓȧȚȕȈ
șȢȖȘȢȎȍȕȐȍȚȖșȈȔȍșȚȕȐȜȐȘȔȐ

В развитието на
спортната инфраструктура, Pusk á s Arena се
счита за приоритетен
проект на унгарското правителство. През 2012 г.
държавното управление
решава да изгради ново
съоръжение, сравнимо с
размера на най-големите европейски стадиони.

През 2014 г. Унгарската
футболна федерация получава правото да бъде домакин на няколко мача от
Европейското първенство
по футбол през 2020 г. –
3 срещи в груповите фази
и 1 от 1/16-финалите,
именно заради плановете
арената да бъде изградена. Стадионът трябва да

отговаря на специфичните изисквания на УЕФА.

История
Съоръжението ще бъде
моделирано и построено
по подобие на първоначално наречения „Народен
стадион“, който има символично значение за унга-

Рад о с т н и с ме от
факта, че дизайнерът
и изпълнителят на съоръжението са местни
унгарски фирми, както
и че по-голямата част
от строителните материали са произведени
в страната. Разбира се,
има изключения – например седалките са произведени в Полша, но повечето неща са унгарски.
Най-голямото предизвикателство беше покривната инсталация,
защото това е много

сложна конструкция, огромно инженерно съоръжение. Друго предизвикателство е и крайният
срок, който наближава.
Поради предстоящото
Европейско първенство
по футбол през 2020 г. и
факта, че сме домакини
на няколко мача, предс т ави т ели н а У Е Ф А
следят за изпълнението
на стадиона на всеки 4
месеца. За да може да се
справим навреме, на терен работят 1400 строители.

ТЕМА

петък, 17 май 2019
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BudaPart –
ǹǬǵǹǺǮǴȋǾǶǮǬǼǾǬǷǮǍǿǰǬǻǱȅǬ

Борис Томашич, Nova24TV, и Йоже Бишчак,
Demokracija.si, Словения

практическа информация за
интересни архитектурни
проекти в жилищното, общинското и търговското
строителство, в сферата
на енергийната ефективност и обновяване, за иновативните процеси, новите
материали и продукти и много други.
Е: mobil е насоченo към
създаването на възможност
за електромобилност и се
фокусира върху тези, които
се интересуват от малки и
средни предприятия и електрически компании. Целта
на медията е да помогне на
обществото да разбере необходимостта от електрически превозни средства и
те да се въведат възможно
най-бързо по улиците на Австрия.

Agenda Constructiilor,
Румъния
Agenda Constructiilor
е специализирана строителна медия с повече от
15 години опит. Тя включва
списание и два онлайн сайта. Статиите на порталите agendaconstructiilor.ro и
fereastra.ro съдържат актуални новини, статистика,
тенденции и тематични
анализи, информация за нови
инвестиции, строителни
дейности, търгове и обекти,
нови продукти и технологии

Таня Попова, Alfa TV, Северна Македония

на пазара, изявления и коментари на ключови лица.

Алиансът е отворен за
медии и от други страни.

Nova24TV, Словения

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 Puskás
Arena в Будапеща е сред наймащабните проекти в страната за последните няколко
десетилетия. Очаква се до
края на годината да бъде завършен. Представителите
на медиите се запознаха и
с BudaPart - изграждащия се
нов квартал на града, който
е с 10-годишен срок на завършване.

Nova24TV е информационна телевизия. Медията
отразява актуални новини,
като работи с доказани факти. Редакционният екип е
съставен предимно от млади
журналисти.
Телевизията е достъпна
за всички кабелни оператори в цяла Словения, както и
чрез 24-часов YouTube канал.

Alfa TV и kurir.mk, Северна
Македония
Това са двете от найразпознаваемите медии в
съседката ни, като сайтът
е най-посещаваният онлайн
медиен портал в страната.
Медиите отразяват теми
от всички аспекти на икономиката и живота в Северна
Македония.

Будiвельний Журнал,
Украйна
Изданието е професионална информационно-аналитична медия за строителния пазар и недвижимите
имоти, която обединява проектанти, предприемачи, финансови институции и производители на строителни
материали.

Олена Оняшченко, сп.
„Будiвельний журнал“, Украйна

BudaPart е един от най-големите
строителни обекти в Будапеща. В първата фаза на проекта ще бъдат реализирани две жилищни сгради с общо
265 апартамента, три четвърти от
които вече са продадени. Въвеждането
им в експлоатация ще започне в края
на 2019 г. Едновременно с тях започва
строителството на 20 000 кв. м офиси в комплекса. Жилищните здания са
проектирани от архитектите Викар &
Лукач, а офис сградата е дело на Szász
Architect Studio. Като част от строителния обект предприемачът ще финансира и развитието на екстензивни
транспортни и други инфраструктурни
проекти.
Уникалното местоположение и високият процент зелени и водни площи
превръщат BudaPart в изключителен
проект за Унгария. От общата застроена площ от 54 хектара 11-те хектара
водна повърхност ще осигурят добра
вентилация на сградите, а зелените
площи в цялата зона ще надхвърлят
45%. Между офис сградата и жилищните такива ще бъде изградена тър-

говска улица с ограничено движение
на коли. На нея ще има ресторанти и
барове, както и няколко спортни площадки, хотел, детска градина и фитнес
съоръжения, които ще служат за почивка и отдих на обитателите. Домовете
в BudaPart ще бъдат предавани готови
до ключ. Офис сградата ще бъде с високо качество и категория LEED Gold.
Тя ще е позиционирана на централния площад на комплекса. Етажите й
с площ от около 2400 кв. м ще дават
всякакви удобства за различните наематели.
В допълнение предприемачът изпълнява и инфраструктурни проекти.
Най-важните от тях са реконструкцията и разширяването на кръстовището около комплекса и пътят за моста
„Ракоци“, изграждането на вътрешна
пътна и комунална мрежа и централният площад на BudaPart, както и
обособяването на почти два хектара
публични площи. Планът предвижда и
реконструкция на обществен път от
7600 кв. м, засаждане на 46 дървета и
монтаж на 60 нови улични пейки.

ǳǬǿǹǯǬǼǽǶǺǾǺǻǼǬǮǴǾǱǷǽǾǮǺ
бежно.
През 2014 г. известният унгарски архитект
Gy ö rgy Skardelli, познат
от работата си по съседната закрита зала, наречена „Ласло Пап Будапеща
Спортна Арена“, показа
най-значимия си до момента проект - а именно
дизайна на новия национален стадион на Унгария.
Плановете на мястото
включват изграждането
на няколко съоръжения до

самия стадион, като например офис сграда, хотел
и центрове за обучение. В
началото на 2015 г. обектът преминава през мащабен процес на рационализиране. Заложеното в
програмата за проектиране е сериозно редуцирано,
което довежда до анулиране на гореспоменатите
допълнителни съоръжения
и значително по-малка
сграда. Главните изпълнители на строителството

са два местни гиганта Magyar ÉpítĘ cPlc и ZÁÉV
cPlc, обединени в консорциума Pusk á s Ferenc. Те
са избрани чрез международен открит търг. СМР
са започнали веднага след
сключването на договора
на 27 март 2017 г. Собственик на стадиона е
Унгарският национален
спортен център, докато
строителството се осъществява под надзора на
комисаря д-р Balázs Fürjes

и ръководената от него
организация – „Център за
ключови държавни инвестиции“. Церемонията по
откриването на Pusk á s
Arena е планирана за средата на ноември 2019 г.

Строителството
Що се отнася до изпълнението на проекта,
той ще бъде реализиран
посредством т.нар. процедура проектиране и изграждане. Това означава,
че паралелно с извършените от изпълнителя работи дизайнерска фирма из-

готвя чертежите. Поради
огромните размери на съоръжението и количествата необходими материали
(например 100 000 м3 бетонова надстройка) строителните дейности ще
отнемат общо 19 месеца. Едновременно с това
се изпълняват механични
и електрически работи,
включително и озеленяването на 80 000 кв. м площ.

Старо срещу ново
Визи ята на новата
арена уважава историческото значение на ста-

рата сграда и умишлено имитира части нея.
Автор е дизайнерската
компания KÖZTI Architects
& Engineers, архитектурната фирма с най-големи традиции в Унгария,
създадена през 1949 г.
Новото съоръжение ще
запази някои специфични
и характерни черти, като
наклонената равнина на
бетонната дантела на
автентичните стълбища.
Планира се обособяването
на музей, посветен на унгарския футбол и по-специално на легендата Ференц Пушкаш.
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През март 2019 г. Областното представителство на Камарата на строителите в България във Варна (ОП на КСБ – Варна) проведе работна среща с ръководството на
община Варна. Събитието се състоя за трета поредна година в морската столица. На него традиционно зам.-кметът на общината инж. Христо Иванов направи преглед
на изпълненото по инвестиционната програма за предходната година и представи най-важните обекти в сферата на строителството за текущата. В настоящия брой
публикуваме документа, който беше предоставен на вестник „Строител”.

Строителна програма - БЮДЖЕТ 2018 г. - отчет
№

Предмет наименование

Стойност с
ДДС

Изпълнение

Строителство
1

Южно обслужващо платно на бул. „В. Левски“ между бул. „Сливница“ и бул. „Вл. Варненчик“

2

Реконструкция на ул. „Ана Феликсова“ и кръстовище на бул. „Цар Освободител“

3

Реконструкция на ул. „Ал. Рачински“ в участъка от бул. „Съборни“ до ул. „Ген. Колев“

4
5

Изграждане на светофарна уредба с пешеходна заявка на бул. „Цар Освободител“ при ул. „Верещагин“ (спирка ВиК)
Изграждане на светофарна уредба с пешеходна заявка на бул. „Трети март“ при автобусна спирка „Армейска“ (м-н Алати)

6

Изграждане на подпорни стени и стълбище за достъп от път VAR 1082 до крайбрежна алея, плаж „Кабакум“, по плана на кк „Чайка“, р-н „Приморски“

7

Изграждане на улична канализация по ул. „Подвис“ от съществуваща ревиозионна шахта до нова ревизионна шахта за отвеждане на отпадни води
(ГД №380/2014)
„Изграждане на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня”, район „Приморски“, район „Одесос“, район „Младост“, гр. Варна;
Подобект: „от км. 0+150 до км. 2+924“
„Пробив на бул. „Сливница“ от О.Т. 49 до О.Т. 65 от бул. „Ян Хунияди“ до бул. „Атанас Москов“ по плана на ОП три, район „Владислав Варненчик”, гр. Варна

8
9

СМР. Предстои комисия за въ1 682 824,00 Приключено
веждане в експлоатация 2019 г.
Приключен I-ви етап. След приключване на
347 061,00 очуждителни процедури ще бъде изпълнено
строителството и на етап II през 2019 г.
За изпълнение през 2017 - 2018 - 2019 г.
съгласувателна процедура на
0,00 Приключена
проекта в Министерство на културата и
е в изпълнение процедура за ПУП
26 388,00 Изграден и въведен в експлоатация
28 794,00 Изграден и въведен в експлоатация
За изпълнение през 2019 г. В изпълнение
0,00 процедура по премахване на незаконно построен обект по трасето
160 000,00 Изграден и въведен в експлоатация
43 239 926,36 В процес на изпълнение 2017 - 2018 - 2019 г.
2 825 255,19 Изграден и въведен в експлоатация

Инженеринг – проектиране и СМР
1
2
4
5
6
7

1

1

2
1
2
1
2
1
2
3
4
5
6
1
2
1
2

Основен ремонт на бул. „Цар Борис III“, кв. „Виница“, в участъка от ул. „Св. Св. Константин и Елена“ до обръщач
Основен ремонт на ул. „Студентска“ от ул. „Мир“ до „Дубровник“, в т.ч. проектиране
Проектиране и изграждане на светофарна уредба на ул. „Хр. Смирненски“ и ул. „Прилеп“ (пътен възел), при пешеходна пътека на автобусна спирка ул. „Невен“
Проектиране и изграждане на светофарна уредба с пешеходна заявка на бул. „Цар Освободител“ в участъка от бул. „Република“ до бул. „Ян Хунияди“
(при автобусна спирка „Георги Георгиев“)
Проектиране и изграждане на светофарна уредба на бул. „Ана Феликсова“ и кръстовище на бул. „Цар Освободител“
Проектиране и изграждане паркинг при бл. 51, кв. „Апарухово“
Улично осветление – 53 обекта :
СО „Вилите“, кв. „Аспарухово“; СО „Боровец“, м-ст Кантара; Южен пътен възел; общински път VAR 3089/ I-9, Варна-Приселци/ - в.з. Боровец - кв. Галата
- в.з. Ракитника - х. Черноморец в участъка от км. 2+830до км. 4+190(от кв. Галата за СО „Боровец“); общински път VAR 3089/ I-9, Варна - Приселци
(-в.з. Боровец - кв. „Галата“ - в.з. Ракитника - х. „Черноморец“ в участъка от км. 6+600до км. 8+360 (в участъка от СО „Прибой“ за СО „Ракитника“); в
карето между ул. „Арх. Дабко Дабков“, ул. „Дубровник“, ул. „Д-р Басанович“ и ул. „Железни врата“, гр. Варна; ул. „Проф. д-р Индрижишка Кръстева“, гр.
Варна; в СО „Телевизионна кула“, гр. Варна; на паркинга зад бл. 6 и 7 на ул. „Ружа“, гр. Варна; по ул. „Подвис“, в частта и над бул. „Хр. Смирненски“, гр.
Варна; от сп. „Ген. Заимов“ до входа на ВСУ „Черноризец Храбър“, гр. Варна; пешеходна алея между бл. 13 на ул. „Студентска“ и бул. „Осми Приморски
полк“ и алеята между ул. „В. Петлешков“ и бл. 13 на ул. „Студентска“; по ул. „Топра Хисар“ - участъкът между ул. „Полк. Свещаров“ и ул. „Брегалница“;
ул. „Ген. Кантарджиев“ - участъкът между ул. „Полк. Свещаров“ и ул. „Брегалница“; ул. „Сандрово“, м-ст Старите лозя, гр. Варна; в карето между ул.
„Селиолу“. ул. „Ген. Колев“, ул. „Чаталджа“, ул. „Илинден“, гр. Варна; ул. „Д-р Басанович“, участъка между ул. „П. Момилов“, ул. „Железни врата“, гр. Варна;
ул. „Сирма Войвода“, гр. Варна; ул. „Синчец“, в участъка от ул. „Карамфил“ до ул. „Люляк“, гр. Варна; ул. „Проф. д-р Иванка Николаева“, кв. „Бриз юг“, гр.
Варна; ул. „Франга дере“ от бл. 37 в жк „Изгрев“ до Евангелиска църква, гр. Варна; в.з. над м-ст Дървения мост (въздушна мрежа); ул. „Поп Димитър“
към СО „Пчелина“, район „Младост“, гр. Варна; ул. „Радост“ бл. 1, район „Младост“, гр. Варна; ул. „Радост“ бл. 51, район „Младост“, гр. Варна; паркинг на
ул. „Мечтание“ (зад Мебелна палата), район „Младост“, гр. Варна; ул. „Акад. Курчатов“ от ул. „Под игото“ до ул. „Козница“, район „Младост“, гр. Варна;
бл. № 46, 47, 48, 50, 51 и 52 в жк Възраждане, район „Младост“, гр. Варна; бл. 138 вх. 2а, 3, 4, 5, 6 и 7 и бл. 139, вх. 2а (до ул. „Вяра“) и бл. 140, вх. 2а (до
ул. „Вяра“) пл. плана на жк „Младост II“ м. р.; бл. 146, вх. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 по плана на жк „Младост“, II м.р., гр. Варна; бл. 102, район Младост, гр. Варна;
с. Каменар, Община Варна; от подхода към бл. 402 до поземлен имот №1573 и №1574 по плана на СО „Ментеше“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна; ул.
„Шести септември“ в участъка от бул. „Св. Елена“ до ул. „Антон Франгя“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна; бл. 7 и ул. „Цанко Церковски“, район „Вл.
Варненчик“, гр. Варна; ул. „Иван Мърквичка“ в участъка от ул. „Ниш“ до ул. „Боян Илиев“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна; бл. 24, бл. 25 и бл. 26, район
„Вл. Варненчик“, гр. Варна; в района на ОУ „Стоян Михайловски“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна; срещу бл. 302 (паркинг до Супер 5) район „Вл. Варненчик“. гр. Варна; ул. „Николай Христов“ пред спортна площадка в село Тополи, Община Варна; около бл. 95, бул. „Сливница“, гр. Варна; ул. „Даме Груев“
и ул. „Яне Сандански“ (зад бл. 68), гр. Варна; ул. „Никола Даскалов“ (пред Първо РПУ) и ул. „Парижка комуна“, гр. Варна; ул. „Г. Живков“ № №41, 43, 47, ул.
„Д-р Пискюлиев“ №54, гр. Варна; междублоково пространство ул. „Христо Попович“ №35, ул. „Радецки“ №3-5, гр. Варна; междублоково пространство
източно от ул. „Струга“, гр. Варна; междублоково пространство ул. „Н. Бозвели“ между ул. „Доспат“ и ул. „Патр. Евтимий“, гр. Варна; междублоково
пространство, заключено от ул. „Хайдут Сидер“, ул. „Зограф“, ул. „Теодисий Търновски“ и ул. „Хилендар“, гр. Варна; междублоково пространство ул.
„Дрин“, гр. Варна; междублоково пространство ДКЦ 5 „Св. Екатерина“, гр. Варна; ул. „Зограф“ в участъка между ул. „Княз Черказки“ и ул. „Тодор Влайков“, гр. Варна; междублоково пространство, заключено между ул. „Георги Бенковски“ от бл. 79 до бл. 85 и пл. „Лаврентий“, гр. Варна; междублоково
пространство, заключено между ул. „Тодор Влайков“ №53, бл. 13 и бл. 12, ул. „Христо Македонски“, гр. Варна; междублоково пространство, заключено
между ул. „Братя Георгиеви“ №15 и ул. „Бенковски“ №3 , гр. Варна
Площадки за игра на открито - 10 броя
Площадки за игра
Изграждане или основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито (в т.ч. проектиране, строителство и авторски надзор): в ПИ с ис.
10135. 4504. 21 по плана на I-ви м.р., кв. „Вл. Варненчик“, до бл. 53 гр. Варна; в ПИ с ис. 10135.4505.344 по плана на II-ри м.р., жк „Вл. Варненчик“, до бл.
218 гр. Варна; в УПИ VI “ за комплексно жилищно строителство и озеленяване“ (ид. №10135.4504.435), кв. 14 по плана на I-ри м.р., жк „Вл. Варненчик“,
до бл. 7 гр. Варна; в ПИ с ид №10135.3511.142 по плана на I-ри м.р., жк „Възраждане“, южно от бл. 24, гр. Варна; в ПИ с ид. 10135.3515.792 по плана на жк
„Трошево“, южно от бл. 34, гр. Варна; в ПИ с ид. 10135.3511.142, жк „Св. Иван Рилски“, ул. „Отец Спиридон“ до бл. 60, гр. Варна; в ПИ с ид. 10135.3517.72,
бул. „Вл. Варненчик“, южно от бл. 29, гр. Варна; в ПИ с ид. 10135.2562.3986, ул. „Мир“, южно от бл. 5, гр. Варна; в ПИ с ид. 10135.2563.188 „Парк-паметник
на българо-съветската дружба“, гр. Варна; в ПИ с ид. 10135.2564.1683, ул. „Драган Данаилов“ 80, гр. Варна
Спортна площадка „Галата“
Битови канализации
Реконструкция на битова канализация ул. „Ген. Попов“, район „Приморски“, в т.ч. проектиране и строителен надзор
Реконструкция на битова канализация на ул. „Мадара“ от ул. „Д-р А. Железкова“ до ул. „Царевец“, в т.ч. проектиране
Зони за отдих
Благоустрояване на парк „Възраждане“ в УПИ III-621 „за публично парково пространство“, кв. 17 (ПИ 10135.3511.621), по плана на жк „Възраждане“- I - м.р.,
гр. Варна, (в т.ч. проектиране, строителство и авторски надзор) (Преходен обект)
Проектиране и благоустрояване на пространство около сграда на Юнашки салон в ретро стил - сметна стойност 150 000.2017 - 2018 г. (Преходен
обект)
РАЙОН ПРИМОРСКИ
Oсновен ремонт на ул. „Кап. Рончевски“ по плана на 18-и м.р., гр. Варна, сметната стойност - 819 652 лв. 2017 - 2018 г.
Основен ремонт на ул. „Чаталджа“ и ул. „Братя Бъкстон“, в участъка от ул. „Ген Колев“ до бул. „Васил Левски“ по плана на 5 м.р., Варна, в т.ч., технически контрол, обследване, паспорт 2018 - 2019 г.
Изграждане на извънуличен паркинг зад бл. 18, 20, 22, 24, 26, 28 и 30 на ул. „Люляк“, район „Приморски“, гр. Варна, в т.ч. проектиране, авторски и
строителен надзор, доклад и др. 2018 - 2019 г.
Изграждане на извънуличен паркинг зад бл. 2, 4, 6, 8, ул. „Момина сълза“, район „Приморски“, гр. Варна, в т.ч. проектиране, авторски надзор, строителен
надзор, доклад и др. 2018 - 2019 г.
Реконструкция на кръгово кръстовище по алея 45, КК „Св. Св. Константин и Елена“, включително благоустрояване чрез оформяне на зона за отдих
и нова чешма с минерална вода, в т. ч строителен надзор, паспорт и др. 2017 - 2018 - 2019 г.
Аварийно-укрепителни и отводнителни мероприятия в участък от 250 м по улицата на десния склон на дере Почивка в обхвата на мост-канала
(канализационен колектор) район „Приморски“, гр. Варна
РАЙОН ОДЕСОС
Основен ремонт на ул. „Баба Тонка“ по плана на 9-и м.р., гр. Варна
Изграждане на извънуличен паркинг в ПИ 10135.1030.4, разположен в пространство зад бл. 39-49 на ул. „Струга“, район „Одесос“, гр. Варна, в т.ч.
проектиране, авторски и строителен надзор, доклад и др. 2018 - 2019 г.
РАЙОН МЛАДОСТ
Реконструкция на ул. „Флора“ по плана на 26 м.р., гр. Варна, отчуждаване 402 000 лв.
Реконструкция на светофарна уредба на кръстовището на бул. „Сливница“ и бул. „Янош Хунияди“ по плана на ОП. 3, жк „Младост“ и ЗПЗ, район „Младост“, район „Вл. Варненчик”, гр. Варна, в т.ч. проектиране, строителен надзор и др.

272 833,79 Изграден и въведен в експлоатация
545 593,55 Изграден и въведен в експлоатация
64 117,00 Изграден и въведен в експлоатация
23 782,00 Изграден и въведен в експлоатация
60 737,00 Изграден
3 156,40 В процес на изпълнение 2017 - 2018 - 2019 г.

В процес на изпълнение 2017 - 2018 - 2019 г.
260 682,00 В процедура по въвеждане в експлоатация
10 обекта

806 380,00 Изградени и въведени в експлоатация

184 600,00 Изградена и въведена в експлоатация
74 108,38 Изградена и въведена в експлоатация
46 459,51 Изградена и въведена в експлоатация
2 776 492,00 Изградена и въведена в експлоатация
0,00 В процес на изпълнение 2017 - 2018 - 2019 г
790 000,00 Изграден и въведен в експлоатация
процес на изпълнение 2018 - 2019 г. - Про50 000,00 В
ектиране
0,00 В процес на изпълнение 2018 - 2019 г.
0,00 В процес на изпълнение 2018 - 2019 г.
0,00 В процес на изпълнение 2018 - 2019 г.
0,00 В процес на изпълнение 2018 - 2019 г.
795 184,00 В процес на изпълнение 2018 - 2019 г.
0,00 В процес на изпълнение 2018 - 2019 г.
530 000,00 Изграден и въведен в експлоатация
63 000,00 Изграден и въведен в експлоатация

РАЙОН ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК
1

1
2
3

Пътна автомобилна рампа на АМ „Хемус“ - качване от бул. „Ат. Москов“, от О.Т. 1100 до О.Т. 1105, по плана на ПЗ „Метро“, р-н „Вл. Варненчик”, гр. Варна
РАЙОН АСПАРУХОВО
Основен ремонт на транспортно съоръжение - метален Клапов мост, връзка с остров в ЮПЗ, район „Аспарухово“, гр. Варна, в т.ч. проектиране, технически контрол, обследване, паспорт, СМР
Реконструкция тролейбусна контактна мрежа ул. „Мара Тасева“, извън обхвата на проект „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна”
Светофарна уредба на кръстовището на бул. „Мара Тасева“, бул. „Първи май“ и ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, по плана на 27-и и 29-и м.р., район „Аспарухово“, гр. Варна, в т.ч. проектиране, строителен надзор и др.

процес на изпълнение 2018 - 2019 г. - в
0,00 В
процедура по очуждаване на терен
100 000,00 В процес на изпълнение 2018 - 2019 г.
260 000,00 Изграден и въведен в експлоатация
0,00 В процес на изпълнение 2018 - 2019 г.

КСБ

петък, 17 май 2019

Ñòðîèòåë

11

ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ
№

Предмет наименование

Стойност без
ДДС

Изпълнение

Процедура BG16RFOP001-1. 002 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020 - Варна“, Приоритетна ос 1
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г.
Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради и студентски общежития
1

Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради - сградата на ОДМВР-Варна

2

Многофамилни жилищни сгради
Градска среда
„Реконструкция на ул. „Мара Тасева“ в обхват от бул. „Първи май“ до бул. „Народни будители“ с изграждане на пешеходни пасарелки, скатно залесяване
на брега канал „Море-езеро“, изграждане на детски площадки, зони за отдих, атракциони, спортни площадки и велоалеи на територията на паркоустройствена зона за обществено обслужване по плана на 27-и микрорайон, район „Аспарухово“, гр. Варна“

1

„Основен ремонт на улици по плана на 29-и микрорайон, район „Аспарухово“, гр. Варна: Етап II: „Основен ремонт на улица към Специализирана болница
за активно лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко Марков“ Варна ЕООД; Етап III: „Основен ремонт на улица към СОУ „Проф. Иван Шишманов“
в м-ст Вилите

2

за инженеринг на обект: „Благоустрояване на междублокови пространства в район „Владислав Варненчик“, IV-ти м.р., в т.ч. основен ремонт на ул. „Янко
Мустаков“ в участъка от бул. „Константин и Фружин“ до ул. „Св. Елена“
за инженеринг на обект: „Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район „Одесос 1“, включващо реконструкция на ул. „Г. Бенковски“
в участъка от бул. „Сливница“ до ул. „Кракра“, вкл. елементи на предблоковите пространства в участъка между ул. „Цар Петър", ул. „Парижка комуна“,
ул. „Кракра“ и ул. „Г. Бенковски“
за инженеринг на обект: „Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район „Одесос 2“, включващо естетизация и модернизация на ул.
„Цар Симеон I“, вкл. велоалея и пространството, заключено между ул. „Козлодуй“, ул. „Цар Симеон I“, ул. „Цариброд“ и ул. „Л. Заменхов“
за инженеринг на обект: „Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район „Одесос 2“, включващо естетизация и модернизация на ул.
„Михаил Колони“, включително велоалея и площад „Йоан Екзарх“
за инженеринг на обект: „Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район „Младост“ (жк „Възраждане“, I м. р. ) включващо естетизация и модернизация на пространството, заключено между ул. „Ана Феликсова“, ул. „Петър Алипиев“, улицата западно от бл. 17 и локално платно на
бул. „Трети март“
за инженеринг на обект: „Морска градина - Рехабилитация на улична мрежа (включително алеи и площадки, осветление и елементи на уличната инфраструктура). Реконструкция и изграждане на нови площадки за спорт и игра, кътове за отдих, паркова мебел и др. Реконструкция поливна система,
растителност.“
Транспортна инфраструктура – втора фаза
Обeкт „Разходи за строителство на обект „Основен ремонт на улична мрежа по трасето на бул. „Приморски“ в обхват от ул. „Ст. Стамболов“ до бул.
„Цар Освободител“ и прилежащото му съоръжение (автоподлез) по плана на 3 м.р., район „Одесос“
Обект: „Разходи за строителство на обект „Основен ремонт на улична мрежа по трасето на бул. „Цар Освободител“ в обхват от бул. „Приморски“ до
бул. „Княз Борис I“, по плана на 3 м. р. район „Одесос“
Обект: „Разходи за строителство на обект „Основен ремонт на бул. „Първи май“ в обхват от ул. „Мара Тасева“, кръстовище на VAR1087-/I-9/ кв. „Аспарухово“ - кв. „Галата“ по плана на 29 м.р., район „Аспарухово", гр. Варна“
за инженеринг на обект: „Реконструкция на улична мрежа бул. „Осми Приморски полк“ в участъка от бул. „Васил Левски“ до бул. „Христо Смирненски“, вкл.
основен ремонт на транспортно съоръжение (пътен възел „Виница"), пешеходен подлез и мероприятия за подобряване на достъпната среда"
за инженеринг на обект: „Реконструкция на улична мрежа по трасето на бул. „Васил Левски“ в участъка от „Подвис“ до бул. „8-ми Приморски полк“, в т.ч.
велоалея, изпълняване на мероприятия за подобряване на достъпната среда и ремонт на автомобилни и пешеходни подлези
за инженеринг на обект: „Реконструкция на улична мрежа по трасето на бул. „Народни будители“ в участъка от ул. „Мара Тасева“ до ул. „Нарва“ и от ул.
„Св. Св. Кирил и Методий“ до ул. „Мара Тасева“, в т.ч. трасето на обръщача на МГТ по ул. „Св. Св. Кирил и Методий“
за инженеринг на обект: „Реконструкция на улична мрежа: ул. „Съборни“ в участъка от бул. „Владислав Варненчик“ до бул. „Сливница“, вкл. изпълняване
на мероприятия за подобряване на достъпната среда"
Доставка на нови превозни средства за МГОТ и свързаното с тях оборудване и/или инструменти в рамките на проект „Интегриран градски транспорт
на Варна – втора фаза“ по процедура BG16RFOP001-1. 002 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Варна“,
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Инженеринг на Интелигентна транспортна система в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“ по процедура
BG16RFOP001-1. 002 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Варна“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и
интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г.
Образователна инфраструктура
Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енерго ефективни мероприятия на сградата на I Основно училище, гр. Варна
Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградата на VII СУ „Найден Геров", гр. Варна
Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на СУ „Димчо Дебелянов“, гр. Варна
Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на СУ „П. Кр. Яворов", гр. Варна
Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни мероприятия на филиалната сграда на ОУ „Константин Арабаджиев“, гр. Варна
Проектиране и изпълнение на строителство (Инженеринг) на обект: „Ремонт и мерки за енергийна ефективност на ОУ „Стефан Караджа“
Проектиране и изпълнение на строителство (Инженеринг) на обект: „Ремонт и мерки за енергийна ефективност и обзавеждане на ДГ № 1 „Светулка“
Проектиране и изпълнение на строителство (Инженеринг) на обект: „ДГ № 41 „Първи юни“ (с яслена група) – ремонт, газификация и оборудване“
Проектиране и изпълнение на строителство (Инженеринг) на обект: „Основен ремонт на филиала на ДГ №12 „Ян Бибиян“
Проектиране и изпълнение на строителство (Инженеринг) на обект: „Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „Никола Й. Вапцаров“
Социална инфраструктура
Ремонт, оборудване и обзавеждане на СУПС „Д-р Анастасия Железкова“

3
4
5
6
7

8

1
2
3
4
5
6
7
8
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

Проект BG16RFOP001-3. 002-0031 „Подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ и на Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“, гр. Варна“, финансиран по Приоритетна ос
„Регионална образователна инфраструктура“, процедура BG16RFOP001-3. 002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“
Саниране, ремонт и частично преустройство на сградата на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“,
гр. Варна, без ДДС.
Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“, гр. Варна
Строежи в изпълнение - по Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) за приоритетни инвестиции в сектора на водите", държавен бюджет
на Република България и Бенефициента"
Инженеринг – Реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ - кк „Златни пясъци“
Частично изграждане, реконструкция/рехабилитация на канализационна мрежа в СО Ален мак
ОБЩО

1
2

2 766 132,24
процес на изпълнение 2018 - 2019 г.
1 178 830,65 В
В процедура за избор на изпълнител
В
процес
на изпълнение 2018 - 2019 г. За
1 587 301,59 избор изпълнители
за инженеринг
26 874 577,08
5 341 383,33 Изграден и въведен в експлоатация

849 666,98 Изграден и въведен в експлоатация
10 289 500,00 В процес на изпълнение 2018 - 2019 г.
2 387 383,46 В процес на изпълнение 2018 - 2019 г.
1 456 643,31 В процес на изпълнение 2018 - 2019 г.
1 386 500,00 В процес на изпълнение 2018 - 2019 г.
2 713 500,00 В процес на изпълнение 2018 - 2019 г.

2 450 000,00 В процес на изпълнение 2018 - 2019 г.
30 134 857,23
654 975,75 Изграден и въведен в експлоатация
849 999,19 Изграден и въведен в експлоатация
3 787 912,83 Изграден и въведен в експлоатация
2 573 288,66 В процес на изпълнение 2018 - 2019 г.
6 786 777,21 В процес на изпълнение 2018 - 2019 г.
5 272 839,03 В процес на изпълнение 2018 - 2019 г.
1 325 308,58 В процес на изпълнение 2018 - 2019 г.
6 333 334,00 Изпълнен

2 550 421,98 В процес на изпълнение 2018 - 2019 г.
13 045 670,96
2 644 176,87
1 486 972,35
1 928 979,98
2 424 000,00
650 000,00
1 020 000,00
410 874,76
650 450,00
131 240,00

В процес на изпълнение 2018 - 2019 г.
В процес на изпълнение 2018 - 2019 г.
В процес на изпълнение 2018 - 2019 г.
В процес на изпълнение 2018 - 2019 г.
В процедура избор на изпълнител
В процес на изпълнение 2018 - 2019 г.
В процес на изпълнение 2018 - 2019 г.
В процес на изпълнение 2018 - 2019 г.
В процес на изпълнение 2018 - 2019 г.

1 698 977,00 В процес на изпълнение 2018 - 2019 г.
3 810 000,00
3 810 000,00 Предстои одобрение от МРРБ

1 955 461,80

1 026 461,80 В процес на изпълнение - 2018 - 2019 г.
929 000,00 Изграден и въведен в експлоатация
27 137 000,00
24 300 000,00 В процес на изпълнение 2017 - 2020 г.
2 837 000,00 В процес на изпълнение 2017 - 2020 г.
105 723 699,31

Строителна програма - БЮДЖЕТ 2019 г.
№

Предмет наименование
д. 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа“

Стойност с ДДС Изпълнение
67 508 240

I. РЕХАБИЛИТАЦИЯ / § 10 /, в т.ч.:
1

Текущ ремонт/рехабилитация на улична мрежа, паркинги, подлези, тротоари и др.
II. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ, в т.ч.:

7 000 000 В процес на изпълнение

1

Реконструкция на ул. „Ана Феликсова“ и кръстовище на бул. „Цар Освободител“, гр. Варна, в т.ч. строителен надзор, отчуждаване и други - II-ри етап

100 000

2

Oсновен ремонт на ул. „Кап. Рончевски“ по плана на 18-и м.р., гр. Варна, в т.ч. строителен надзор, авторски надзор и други

и предстои въвеждане в екс174 191 Изграден
плоатация

3

Рехабилитация/основен ремонт на улична мрежа на територията на община Варна, в т.ч.:
Район Одесос
Район Приморски
Район Владислав Варненчик
Район Младост
Район Аспарухово
с. Константиново

4

Основен ремонт на ул. „Баба Тонка“ по плана на 9-и м.р., гр. Варна

5

Проектиране на основен ремонт на транспортно съоръжение - метален Клапов мост, връзка с остров в ЮПЗ, район „Аспарухово“, гр. Варна - доклад за оценка
на съответствието
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА : ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, в т.ч. :
Реконструкция на улица от бул. „Първи май“ към Рибарско пристанище, включително обръщач, по плана на м-ст Карантината, р-н „Аспарухово“, гр. Варна, в т.ч.
проектиране и други
Проектиране на улица от О.Т. 4074 през О.Т. 4231:4249 до О.Т. 4250 по плана на ЗПЗ, гр. Варна

1
2

3 500 000
4 500 000
1 500 000
3 500 000
1 500 000
2 500 000
и предстои въвеждане в екс686 454 Изграден
плоатация
4 435 В процес на изпълнение

1 588 488 В процес на изпълнение
30 000 В процес на изпълнение
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2

Изготвяне на проект за реконструкция на кръстовище бул. „Сливница“ - бул. „Христо Смирненски“, включително реконструкция на светофарна уредба, доклад
за оценка на съответствието и др., по плана на 16-и м.р., район Младост, гр. Варна
Проектиране за изграждане на извънуличен паркинг зад бл. 2, 4, 6, 8 ул. „Момина сълза“, район „Приморски“, гр. Варна, в т.ч. доклад за оценка на съответствието
Проектиране за изграждане на извънуличен паркинг зад бл. 18, 20, 22, 24, 26, 28 и 30 на ул. „Люляк“, район „Приморски“, гр. Варна, в т.ч. доклад за оценка на съответствието
Проектиране за изграждане на извънуличен паркинг в ПИ 10135.1030.4, разположен в пространство зад бл. 39 - 49 на ул. „Струга“, район „Одесос“, гр. Варна, в
т.ч. доклад за оценка на съответствието
Строителство / § 52 /
Пътна автомобилна рампа на АМ „Хемус“ - качване от бул. „Ат. Москов“, от О.Т. 1100 до О.Т. 1105, по плана на ПЗ „Метро“, р-н „Вл. Варненчик“, гр. Варна, в т.ч.
отчуждаване - 2 250 000 лв.
Реконструкция на ул. „Ал. Рачински“, в участъка от бул. „Съборни“ до ул. „Ген. Колев“, в т.ч. отчуждаване - 2 654 520 лв.

3

Реконструкция на ул. „Флора“ по плана на 26 м.р., гр. Варна, в т.ч. СН, АН, доклад за оценка на съответствието и др.

4

300 000 В процедура по очуждаване на имоти

7

Реконструкция на кръгово кръстовище по алея 45, кк „Св. Св. Константин и Елена“, включително благоустрояване чрез оформяне на зона за отдих и нова чешма
с минерална вода, в т.ч. строителен надзор, технически паспорт и др. - 790 728 лв.
Светофарна уредба на кръстовището на бул. „Мара Тасева“, бул. „Първи май“ и ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ по плана на 27-и и 29-и м.р., р-н „Аспарухово“, гр.
Варна, в т.ч. проектиране и строителен надзор и други
Оценка за съответствие на проект за изграждане на: „Локално платно на бул. „Васил Левски“ в участъка от пътен възел „Почивка“ до стадион „Варна“, по плана
на жк „Бриз - Юг“, район „Приморски“, гр. Варна
Изграждане (възстановяване) на подпорни стени и стълбище за достъп от Път VAR 1082 до крайбрежна алея, плаж „Кабакум“, по плана на кк „Чайка“, р-н „Приморски“, гр. Варна

8

Изграждане на светофарна уредба с пешеходна заявка на бул. „Цар Освободител“ при ул. „Верещагин“ (спирка „ВиК“), в т.ч. СН и други

и предстои въвеждане в екс342 Изграден
плоатация
Изграден
и
592 плоатация предстои въвеждане в екси предстои въвеждане в екс1 998 Изграден
плоатация
Изграден
365 плоатацияи предстои въвеждане в екси предстои въвеждане в екс661 Изграден
плоатация
300 000 В процес на изпълнение

3
4
5
6

1

5
6

9

Изграждане на светофарна уредба с пешеходна заявка на бул. „Трети март“ при автобусна спирка „Армейска“ (м-н „Алати“), в т.ч. СН и други

10

Изграждане на светофарна уредба на ул. „Хр. Смирненски“ и ул. „Прилеп“ (Пътен възел „Вятърна мелница“), при пешеходна пътека на автобусна спирка, в т.ч.
СН и други

11

Изграждане на светофарна уредба на бул. „Цар Освободител“ при автобусна спирка „Георги Георгиев“, в т.ч. СН и други

12

Изграждане на светофарна уредба на кръстовище на бул. „Цар Освободител“ и ул. „Ана Феликсова“, в т.ч. СН и други

13

Улица от О.Т. 106 през 107, 108, 109, 110, 116, 115 до О.Т. 114 и улица „Г. Сотиров“ от ОТ 110 до О.Т. 113
„Пробив на бул. „Сливница“ от О.Т. 49 до О.Т. 65 от бул. „Ян Хунияди“ до бул. „Атанас Москов“ по плана на ОП три, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, в т.ч.:
Реконструкция на светофарна уредба на кръстовището на бул. „Сливница“ и бул. „Янош Хунияди“ по плана на ОП 3, жк „Младост“, и ЗПЗ, р-н „Младост“, р-н „Владислав Варненчик“, гр. Варна, в т.ч. проектиране, строителен надзор и други
„Изграждане на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“, район „Приморски“, район „Одесос“, район „Младост“, гр. Варна
д. 629 „Други дейности по опазване на околната среда“
§ 51 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБЕКТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Аварийно възстановяване на брегозащитно и брегоукрепително съоръжение, представляващо поземлен имот с ид. № 10135.2569.187, находящо се в кк „Св. Св.
Константин и Елена“
Основен ремонт и реконструкция на детска площадка за игра на открито в ПИ 10135.2560.390, с адрес ул. „Иван Богоров“ №26 / ул. „Тодор Икономов“, район
„Приморски“, гр. Варна, в т.ч. проектиране, авторски надзор, СМР, в т.ч. облигационен заем 2015 - 2019 г. 45 439 лв.
Основен ремонт, реконструкция и благоустрояване на детска площадка за игра на открито и фитнес на открито в ПИ 10135.1030.96, с адрес бул. „Сливница“ /
ул. „Отец Паисий“, район „Одесос“, гр. Варна, в т.ч. проектиране, авторски надзор, СМР
Основен ремонт, реконструкция и благоустрояване на детска площадка за игра на открито и спортна на открито в ПИ 10135.1026.289, с адрес ул. „Пенчо Славейков“ №7 / ул. „Васил Априлов“, район „Одесос“, гр. Варна, в т.ч. проектиране, авторски надзор, СМР
Благоустрояване на междублоково пространство в ПИ 10135.1503.371 между улиците „Г. Бенковски“, „Сава Доброплодни“, „Христо Попович“ и „Панайот Волов“,
район „Одесос“, гр. Варна, в т.ч. проектиране, авторски надзор, строителен надзор, СМР
Укрепване свлачище с рег. № VAR 06.10135-06-04 в местност Свети Никола, гр. Варна - I етап
Ремонт сграда общинска собственост с адрес: ул. „Княз Борис“ № 5, с. Каменар
"д. 629 Други дейности по опазване на околната среда ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"
Благоустрояване, в т.ч.:
Благоустрояване на 10135.1506.35 по КК, кв. 136 по плана на 7 м.р., находящо се до сградата на Юнашки салон на бул. „Христо Ботев“ и ул. Бачо Киро“, гр. Варна
(в това число авторски надзор, строителен надзор и СМР)
Изграждане на многофункционална спортна площадка и център за деца на ул. „Академик Игор Курчатов“ в ПИ 10135.3515.1816 - 575 979 лв.
Изграждане на детска площадка за игра на открито в ПИ 10135.2563.330, с адрес м. „Св. Никола“ №117, район „Приморски“, гр. Варна, в т.ч. проектиране, авторски
надзор, СМР
Благоустрояване пространство в ПИ 10135.1026.368 и ПИ 10135.1026.370, район „Одесос“, ул. „Отец Паисий“, в т.ч. отчуждаване
Проектиране на Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район „Одесос 1“ – включващо естетизация и модернизация на простанствата в
карето, заключено между улиците „Парижка комуна“, „Вл. Варненчик“, „Съборни“, „Хр. Ботев“, „Кракра“, в т.ч. авторски надзор и доклад за оценка за съответствие
Проектиране на благоустрояване на междублокови пространства в подзона район „Младост“ – Благоустрояване на жк „Възраждане“ I м.р., включващо естетизация и модернизация на простанствата между бул. „Янош Хуняди“, бл. 1, южно от бл. 2, източно от бл. 3, ул. „Майка Тереза“, южно от бл. 26, ул. „Ана Феликсова“,
ул. „П. Алипиев“, улицата западно от бл. 17, локално платно на бул. „Трети март“ и бул. „Янош Хуняди“, в т.ч. авторски надзор и доклад за оценка за съответствие
Проектиране на Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район Младост – Благоустрояване на жк Младост I м.р., включващо естетизация
и модернизация на простанствата между бул. „Сливница“, ул. Иван Церов“, ул. „Мечтание“, улицата западно от парк „Младост“, улицата между ОУ „А. Страшимиров“ и южно от бл. 113, ул. „Иван Церов“, бул. „Цар Освободител“, бул. „Янош Хуняди“, южно от бл. 101 и ул. „Атанас Стоев“ и бул. „Сливница“, в т.ч. авторски
надзор и доклад за оценка за съответствие
Проектиране на Благоустрояване на междублокови пространства в район „Владислав Варненчик“, II-ри м. р. източна част, вкл. ул. „П. Дертлиев“ и ул. „Асен Разцветников", в т.ч. авторски надзор и доклад за оценка за съответствие
Улично осветление по обекти, в т.ч. надзор:
Улично осветление около бл. 95 на бул. „Сливница“, гр. Варна
Улично осветление в междублоково пространство на ул. „Н. Бозвели“, между ул. „Доспат“ и ул. „Патриарх Евтимий“, гр. Варна
Улично осветление в междублоково пространство около ДКЦ 5 „Св. Екатерина“, гр. Варна
Улично осветление в карето между ул. „Дабко Дабков“, ул. „Дубровник“, ул. „Д-р Басанович“ и ул. „Железни врата“, гр. Варна
Улично осветление на ул. „Синчец“ в участъка от ул. „Карамфил“ до ул. „Люляк“, гр. Варна
Улично осветление на ул. „Акад. Курчатов“ в участъка от ул. „Под игото“ до ул. „Козница“, район „Младост“, гр. Варна
Улично осветление по пешеходна алея между бл. 13 на ул. „Студентска“ и бул. „Осми Приморски полк“ и алеята между ул. „В. Петлешков“ и бл. 13 на ул. „Студенска”,
гр. Варна
"Крайезерен парк „Казашко“ в УПИ II – „Парк“ / ПИ 35211.501.196/, кв. 17 по плана на с. Казашко, с адрес ул. „Рибарска”, с. Казашко, община Варна“ в т.ч. проектиране,
строителен надзор и СМР
Водоснабдяване и канализация, и други
Изграждане битова канализация ул. „Начо Начов", кв. „Виница“ в т.ч. проектиране и строителен надзор и др.
Изграждане битова канализация ул. „Ниш“ 25 , в т.ч. проектиране и строителен надзор и др.
Проектиране
СН Битова канализация ф315 ПВЦ на част от СО „Виница-север"
Комплексен проект за изграждане на специализиран пристанищен обект за обслужване на риболовни дейности - „място за временно укритие на риболовните
кораби“ (защитена лодкостоянка), находящ се в ПИ с ид. № 10135.5501.123 (плавателен канал), ПИ с ид. №10135.5501.161 и ПИ с ид. №10135.5501.22, Южна промишлена зона, гр. Варна
Комплексен проект за реконструкция и модернизация на специализиран пристанищен обект за обслужване на риболовни дейности - „Пристан за разтоварване
на уловите", находящ се в ПИ с ид. №10135.5501.123 (плавателен канал) и ПИ с ид. №10135.5501.162, Южна промишлена зона, гр. Варна
Проектиране, авторски надзор, доклад за оценка за съответствие, строителен надзор СМР, енергийно обследване и геодезическо заснемане за обект: „Интелигентно улично осветление на гр. Варна“ – втори етап
Помпена станция ПСОВ „Зл. пясъци“ - честотни регулатори
Ф-Я „КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО“
Спортен комплекс и благоустрояване в УПИ „за парк и спортен терен“, кв. 36 по плана на 24 м. р. на гр. Варна (ПИ 10135.2554.158 и ПИ 10135.2554.155 по КК) с
адрес ул. „Студентска”, гр. Варна, в т.ч. СН, АН, оценка за съответствие и др.
Парк и спортни съоръжения в УПИ VI „за спортен комплекс“, кв. 36 по плана на кв. „Виница”, гр. Варна (ПИ 10135.2575.433 по КК) с адрес ул. „Албатрос”, кв. „Виница”,
гр. Варна, в т.ч. СН, АН, оценка за съответствие и др.
Многофункционален спортен комплекс в УПИ VIII-190 „за стадион“, кв. 21 по плана на IV м. р. на жк „Владислав Варненчик”, гр. Варна (ПИ 10135.4502.344 по КК) с
адрес жк „Владислав Варненчик“, гр. Варна“, в т.ч. СН, АН, оценка за съответствие и др.
Многофункционална спортна зала в УПИ III „за покрита многофункционална спортна зала“, кв. 6 по плана на II м. р. на жк „Възраждане“, гр. Варна (ПИ 10135.3511.618
по КК) с административен адрес ул. „Блян”, гр. Варна в т.ч. проектиране и авторски надзор и доклад за оценка за съответствие
Преработка на проект, обследване, комплексен доклад и други за „Зала за тенис и бадмингтон", II м.р., жк „Младост“ УПИ ХII-3512.24 с идентификатор 10135.3512.240
„За спортно атракционен комплекс“, община Варна
ОБЩО Строителна програма - БЮДЖЕТ 2019 г.
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1
2
3
4
5
6

7

8
9
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1
2
1
2
3
4
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1
2
3
4
5

950 В процес на изпълнение
668 В процес на изпълнение
458 В процес на изпълнение
2 110 В процес на изпълнение

1 650 000 В процедура по очуждаване на имоти
100 000 В процедура ПУР
и предстои въвеждане в екс109 635 Изграден
плоатация

91 000 В процес на изпълнение
2 000 В процес на изпълнение
33 647 В процес на изпълнение

36 326 Изграден
38 293 920 В процес на изпълнение
4 095 502

820 004 В процес на изпълнение
100 000 В процес на изпълнение
300 000 В процес на изпълнение
300 000 В процес на изпълнение
250 000 В процес на изпълнение
783 400 В процедура избор на изпълнител
80 000 В процес на изпълнение

138 595 В процес на изпълнение
50 000
100 000 В процес на изпълнение
180 000 В процес на изпълнение
2 500 В процес на изпълнение
12 024 В процес на изпълнение

6 442 В процес на изпълнение

11 990 В процес на изпълнение

15 000
19 000
39 000
84 000
29 000
39 000

В процес на изпълнение
В процес на изпълнение
В процес на изпълнение
В процес на изпълнение
В процес на изпълнение
В процес на изпълнение

75 000 В процес на изпълнение
250 000 В процес на изпълнение

45 000
65 000
14 761
60 000
60 000
133 000
32 786 В процес на изпълнение
11 670 390
2 190 272
1 762 807
7 517 311
150 000
50 000
83 274 132
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ǶȚȊȖȘȐȝȈȖȜȍȘȚȐȚȍȊȚȢȘȋȖȊȍȚȍȏȈȗȖȌȌȢȘȎȈȕȍ
ȕȈȘȍȗțȉȓȐȒȈȕșȒȐȚȍȗȢȚȐȡȈȊșȚȘȈȕȈȚȈ
Десислава
Бакърджиева
В Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите в обществените поръчки за
поддържане (превантивно,
текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските
пътища за следващите 5
години. За всеки един от
шестте района за планиране в страната е обявена
тръжна процедура за избор
на изпълнители. По тях са
кандидатствали общо 62
участници.
✓ Югозападен район, в
който влизат областите
Благоевград, Кюстендил,
Перник и Софийска, е в четири обособени позиции
(ОП):
– За ОП 1 – Областно
пътно управление (ОПУ)
Благоевград, е отворена
офертата на ДЗЗД „Пътно поддържане област Благоевград 2018“, в което са
„Грома Холд“ ЕООД, „Водно
строителство - Благоевград“ АД, „БКС” ЕООД.
– Кандидатите за ОП2
– ОПУ Кюстендил, са двама: Обединение „НивелПП“, съставено от „Нивел
Строй“ ЕООД и „Пътно

Поддържане Кюстендил“
ООД; и „Мегаинвест-холд“
ЕООД.
– За ОП 3 – ОПУ Перник,
са отворени две предложения. Те са на Обединение
„ТРЗП 2019“ с участници „Трейс Груп Холд“ АД и
„Трейс - Пътно Строителство“ АД; и на ДЗЗД „Пътища Перник“, с партньори
„Лиел Констракшън“ ЕООД
и „Регионални Пътни Мрежи“ ЕООД.
– По ОП 4 – ОПУ София, документи са подали:
ДЗЗД „ПП София“, в което
са „Инфра Експерт“ АД,
„Обонато Билд“ ЕООД и
„ЗМБГ“ АД; и Обединение
„ТРЗП София“ между „Трейс
Груп Холд“ АД, „Трейс - Пътно Строителство“ АД и
„Автомагистрали - Черно
море“ АД.
✓ В Югоизточен район
са областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол,
също разпределени в четири обособени позиции:
– За ОП 1 – ОПУ Бургас,
са отворени две оферти.
Те са на Обединение „АМ
ТРЕЙС - БУРГАС“, в което
са „Автомагистрали - Черно море“ АД и „Трейс - Пътно строителство“ АД; и
на Консорциум „ТРП БУРГАС 2019“, съставено от
„Пътстрой Бургас“ ЕООД,

Снимка в. „Строител“

„Сет Къмпани“ АД, „Бургаспътстрой“ АД, „Инфра Експерт“ АД и „Щрабаг“ ЕАД.
– Кандидатите за ОП 2
- ОПУ Сливен, също са двама: ДЗЗД „ПОДДЪРЖАНЕ
РПМ-СЛИВЕН” с участници
„Пътно поддържане - Сливен“ ЕООД и „СД БЕРКО-90
– Берковски и сие“; и ДЗЗД
„ВДХ Сливен“ с партньори
„ВДХ“ АД и „Инфра експерт“ АД.
– По ОП 3 - ОПУ Стара Загора, са разпечатани документите на
четирима кандидати. Те
са на: ДЗЗД „ПОДДРЪЖКА РПМ-СТАРА ЗАГОРА“, в
което влизат „Пътно поддържане - Сливен“ ЕООД и
„Пътно Строителна Компания ЕС БИ ЕС“ АД; „АБ“
АД; Консорциум „ЩРАБАГ
ТЗП“ ДЗЗД, съставено от

„Щрабаг“ ЕАД, „Стройконсулт“ ЕООД и „Предприятие за Пътища Белград“
ООД („ПЗП БЕЛГРАД“ ООД);
и Обединение „ТРЗП СТАРА
ЗАГОРА“ между „ТРЕЙС –
Пътно строителство“ АД
и „Промакс“ ЕООД.
– Най-много участници за този район има за
ОП 4 - ОПУ Ямбол. Те са
общо петима: ДЗЗД „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ – Н“ с
партньори „Пътно поддържане - Сливен“ ЕООД и
„Нивел Строй“ ЕООД; ДЗЗД
„СТРОИТЕЛСТВО КАБИЛЕ
2019“, в което са „Технопътстрой“ ЕООД, „Инжстройинженеринг“ ЕООД,
„Автомагистрали София“
ЕООД и „ПЪТИЩА 2019“
ЕООД; „Сдружение Пътно
поддържане Ямбол“ ДЗЗД, с
участници „ПСТ Груп“ ЕАД,
„Бургаспътстрой“ АД, „Пътинженеринг-М“ АД и „ПСТ
София“ ЕООД; Обединение
„ТРЗП ЯМБОЛ 2019“, съставено от „Трейс - Пътно строителство“ АД и
„Технострой-Инженеринг
99“ АД; „ВДХ Ямбол“ ДЗЗД
с партньори „ВДХ“ АД и
„Пътстрой Бургас“ ЕООД.
✓ В Южен Централен
район влизат областите Кърджали, Пазарджик,
Пловдив, Смолян и Хасково.
Отворените оферти по
петте обособени позиции
са:
– За ОП 1 – ОПУ Кърджали, има един кандидат,
който е „Пътстройинженеринг“ АД.
– Предложенията за
ОП2 – ОПУ Пазарджик, са
три. Те са на: „Сдружение
пътно поддържане Пазарджик“ ДЗЗД с участници
„ПСТ Груп“ ЕАД, „Пътинженеринг-М“ АД и „ПСТ
София“ ЕООД; „Европейски
Пътища“ АД; и „Мегаинвест-холд“ ЕООД.
– По ОП 3 – ОПУ Пловдив, е кандидатствало „Европейски Пътища“ АД.
– За ОП 4 – ОПУ Смолян, желаещите са трима:
„ИСА 2000“ ЕООД; Обединение „ТРЗП 2019“, в което
са „Трейс Груп Холд“ АД и
„Трейс - Пътно строителство“ АД; и ДЗЗД „ПЪТНО
ПОДДЪРЖАНЕ ОБЛ АСТ
СМОЛЯН“, съставено от
„Грома Холд“ ЕООД и „Роуг
1“ ЕООД.
– За ОП 5 – ОПУ Хасково, са отворени две оферти. Те са на „АБ“ АД и на
„ВДХ ХАСКОВО“ ДЗЗД с
участници „ВДХ“ АД и „Инфра експерт“ АД.
✓ Североизточен ра-

йон, включващ областите
Варна, Добрич, Търговище
и Шумен, е в четири обособени позиции:
– За ОП 1 – ОПУ Варна, има двама кандидати:
Обединение „ВАРНА 2019“,
в което са „Пътища и мостове“ ЕООД, „БГ Ленд
Кънстракшън“ АД „Копекс и
Ко.“ ЕООД и „Пътно строителство” АД; и ДЗЗД „ПП
ВАРНА 2018“, съставено
от „Инжстройинженеринг“
ЕООД, „Автомагистрали София“ ЕООД, „Хидрострой“ АД и „Инфра експерт“ АД.
– По ОП 2 – ОПУ Добрич,
предложенията са две. Те
са на ДЗЗД „ДОБРИЧ 2019“,
в което влизат „Пътно
строителство” АД, „Пътища и мостове“ ЕООД,
„БГ Ленд Кънстракшън“
АД, „Копекс и Ко.“ ЕООД; и
ДЗЗД „ПОНТ“ с партньори
„Хидрострой“ АД и „Инжстройинженеринг“ ЕООД.
– За ОП 3 - ОПУ Търговище, е отворена офертата на „Пътинженерингстрой - Т“ ЕАД.
– Трима са участниците за ОП 4 – ОПУ Шумен.
Те са на: „Автомагистрали – Черно море“ АД; ДЗЗД
„ПП ШУМЕН“, съставено
от „Пътстрой Бургас“
ЕООД и „Инфра експерт“
АД; и на „Пътинженеринг“
АД.
✓ Северозападен район – областите Видин,
Враца, Монтана, Ловеч и
Плевен, е в пет обособени
позиции:
– За ОП 1 – ОПУ Видин, се състезават: „ВДХ
ВИДИН“ ДЗЗД, в което
са: „ВДХ“ АД и „Пътстрой
Бургас“ ЕООД; Консорциум
„ЩРАБАГ ТЗП СЕВЕРОЗАПАДЕН“ ДЗЗД с участници
„Щрабаг“ ЕАД и „Предприятие за Пътища Белград“
ООД; и „Видин 2019“ ДЗЗД
с партньори „ПСТ Груп“
ЕАД, „ПСТ Видин“ ЕООД,
„Пътперфект“ ЕАД и „ПСТ
София“ ЕООД.
– Офертите за ОП 2 –
ОПУ Враца, са три. Те са
на: Консорциум „ЩРАБАГ
Т З П С ЕВЕРОЗАПАД ЕН“
ДЗЗД, съставен от „Щрабаг“ ЕАД и „Предприятие
за Пътища Белград“ ООД;
ДЗЗД „2019 Враца“, в което са „Геострой“ АД, „Пътстрой-92“ АД и „Пътно поддържане Кюстендил“ ООД;
и „Северозапад“ ДЗЗД, с
партньори „ПСТ Груп“ ЕАД,
„Пейком България“ ЕООД и
„Мизоти“ ЕООД.
– За ОП 3 - ОПУ Монтана, предложенията са две
– на „ПИМ-НИВЕЛ“ ДЗЗД, в
което участват „Пътинженеринг-М“ АД, „Пътища
М“ ЕООД и „Нивел Строй“
ЕООД; и на „ТК МОНТАНА“
ДЗЗД, в което са „Каро
Трейдинг“ ООД и „Трейс Пътно строителство“ АД.
– Желаещите за ОП 4
– ОПУ Ловеч, са четирима.
Това са: Консорциум „ВПП“
с партньори „Виастрой“
АД, „Пътперфект-Т“ ЕАД,
„Новако строй“ ЕООД,

„ПСТ Груп“ ЕАД, „ПСТ София“ ЕООД и „ПътстройЛовеч“ ЕООД; Обединение „ТРЗП 2019“, в което
са „Трейс Груп Холд“ АД и
„Трейс - Пътно строителство“ АД; ДЗЗД „ЛОВЕШКА
КРЕПОСТ 2019“ с участници „Инжстройинженеринг“
ЕООД, „Автомагистрали
София“ ЕООД и „ПЪТИЩА
2019“ ЕООД; ДЗЗД „Пътно
поддържане Ловеч“, съставено от „Мегаинвест-холд“
ЕООД и „ИСА 2000“ ЕООД.
– Кандидатите за ОП
5 – ОПУ Плевен, са четирима. Те са на: Консорциум
„ПВП“, в което са „Новако
Строй“ ЕООД, „ПСТ Груп“
ЕАД и „ПСТ София“ ЕООД,
„ПСТ Видин“ ЕООД и „Виастрой“ АД; Обединение
„ТРЗП 2019“ между „Трейс
Груп Холд“ АД и „Трейс Пътно строителство“ АД;
ДЗЗД „ПАНОРАМА 2019“ с
партньори „Инжстройинженеринг“ ЕООД, „Автомагистрали София“ ЕООД,
„ П ЪТ НО ПОД ДЪРЖ АН Е
2019“ ЕООД и „ПЪТИЩА
2019“ ЕООД; ДЗЗД „ВИАПЛЕВЕН 2019“, съставено
от „Виагруп“ ЕООД и „Пътно Поддържане Плевен“
ЕООД.
✓ Северен Централен
район, в който са областите Велико Търново,
Габрово, Разград, Русе и
Силистра, съответно е в
пет обособени позиции:
– За ОП 1 - ОПУ Велико Търново, се състезават
„Пътни строежи – Велико
Търново“ АД и Обединение „Велико Търново 2019“
ДЗЗД, в което са „БГ Ленд
Кънстракшън“ АД, „Пътища и Мостове“ ЕООД, „Копекс и Ко.“ ЕООД и „Пътно
строителство“ АД.
– Двама са кандидатите за ОП 2 – ОПУ Габрово. Те са на Консорциум
„ГАБРОВО 19-24“, съставен от „Пътни строежи
- Вели ко Тъ рн ово “ АД,
„Пътстрой - Габрово“ АД
и „Инфрастроежи“ ООД; и
Обединение „ТРЗП ГАБРОВО“ с участници „Трейс
Груп Холд“ АД, „Трейс - Пътно строителство“ АД и
„Мазалат“ ЕООД.
– По ОП 3 - ОПУ Разград,
са отворени 2 оферти – на
ДЗЗД „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ РАЗГРАД“ с участници
„Автомагистрали - Черно
море“ АД, „Път Консулт“
ООД и „Пътно строителство“ АД; и на Консорциум
„ТРП ЛУДОГОРИЕ 2019“, в
което влизат „Пътинженерингстрой - Т“ ЕАД, „Битумина ГмбХ – България“
ЕООД и „Строймонтаж“
ЕАД.
– За ОП 4 – ОПУ Русе,
предложенията са три. Те
са на ДЗЗД „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ РУСЕ“ с партньори „Винс Ин Хок“ ЕООД и
„Автомагистрали – Черно
море“ АД; на „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД; и „Мегаинвестхолд“ ЕООД;
– Един желаещ има за
ОП 5 – ОПУ Силистра. Това
е „Пътперфект-Т“ ЕАД.
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ǴǸǸǩȡȍȜȐȕȈȕșȐȘȈșȚȘȖȐȚȍȓșȚȊȖȕȈȖȚȉȐȊȒȈ
ȗȘȐȗȢȚȍȕȊȢȏȍȓÄǴȈȘȐȕȈȉȈȘȈ´ȊǷȍȘȕȐȒ
Предстои обявяване на обществената поръчка, която включва
150 м шосе и втори коловоз по жп линията София - Радомир
Страницата
подготви
Елица Илчева
Министерството на
регионалното развитие
и б л а го ус трой с твото
( М Р РБ ) щ е ф и н ан с и ра
строителството на нова
пътна отбивка по скоростната магистра ла
при пътен възел „Марина
бара“ в Перник. Това обяви
министър Петя Аврамова, която получи от кмета на община Перник д-р
Вяра Церовска проект за

обекта. На срещата присъства и председателят
на Управителния съвет
на Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ) Георги
Терзийски. С инвестицията ще бъде направена
трета отбивка на околовръстния път на град
Перник, която ще даде
възможност на пътникопотока да влиза по-бързо
към централната градска
част. Досега това ставаше само на две места
– в началото на кв. „Изток“ и при кв. „Хумни дол“.
Стойността на задание-

ǷȓȍȊȍȕșȖȉȕȖȊȍȕȐȗȘȖșȚȘȈȕșȚȊȈȗȖǶǷǸǸ
С официална церемония
приключи изпълнението
на проекта за устойчива
градска среда в Плевен.
Той се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 - 2020”.
„Щастлив съм, че с тези
европейски средства –
близо 14 млн. лв., лицето на
нашия град придоби съвсем
нов облик“, е подчертал на
церемонията кметът Георг Спартански.

Кметът Георг Спартански пред новата Водна каскада в
централната градска част

Инвестиционните дейности обхващат рехаби-

литация и реконструкция
на общо 30 обекта от

обществените пространства за отдих, в това
число Градската градина
и Водната каскада на пл.
„Възраждане”, площад „Стефан Стамболов“, 5 детски
и спортни площадки, 5 пешеходни моста и 17 улици.
Проектът е реализиран в
рамките на две години и
половина и е с общ бюджет
в размер на 13 844 761 лв.
От тях 11 768 047 лв. са
европейско и 2 076 714 лв.
национално съфинансиране.

то е 894 000 лв. с ДДС и
включва строителство на
пътна отсечка с дължина
150 м, втори коловоз по жп
линията София – Радомир
и укрепителни дейности.
Министър Аврамова
каза, че лично се е убедила
в необходимостта от изграждането на тази пътна връзка, която ще улесни изключително много
жителите и гостите на
Перник. Предстои в найскоро време да стартира
процедура по Закона за
обществените поръчки за
избор на изпълнител.
Вяра Церовска коментира, че с реализацията
на пътната връзка трафикът ще се облекчи зна-

чително. Тя информира,
че според данни от камерите всеки ден между
София и Перник пътуват
27 000 превозни средства,
което налага мерки за намаляване напрежението
на входовете на града.
Тя благодари на министър Аврамова и на Георги Терзийски за спазения
ангажимент към Перник.
Кметът на общината информира още, че е финализирана обществената
поръчка за избор на изпълнител за ремонта на пътя
Драгичево – Рударци Кладница, който се ползва
от около 8000 жители на
София и 1500 души местно
население.

ǎǜǿǲǴǹȂǴǽǬǿǽǮǺǱǹǴǸǷǹǷǮ
ǻǺǱǮǼǺǻǼǺǯǼǬǸǴ
„На община Ружинци през последните три години по
различни програми и схеми на Европейския съюз са отпуснати 11 295 449 лв.“, е съобщил кметът Александър
Александров. Наскоро са подписани договори за изпълнението на още три проекта на стойност 2 295 483 лв.,
финансирани от Държавен фонд „Земеделие“. Единият е
за спортни площадки на открито в с. Ружинци и с. Бело
поле на стойност 96 716 лв. По втория ще бъдат обновени паркове и градини в три населени места на общината
- в Ружинци, Бело поле и Дреновец, за общо 744 404 лв.
Третият проект е за 1 071 482 лв. Ще бъдат възстановени и десет улици от второстепенната улична мрежа,
и тротоари в общината. Предстои обявяването на обществени поръчки.
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ǪǵȍșȍȉȢȘȗȘȍȌșȚȈȊȐȝȈȗȘȍȌșȚȖȧȡȐ
ȐȕȜȘȈșȚȘțȒȚțȘȕȐȗȘȖȍȒȚȐ
Общината отчете успешен финал на дейностите по
Националната програма за енергийна ефективност
Страницата
подготви
Елица Илчева
Община Несебър ще
строи сграда за нуждите
на СУ „Любен Каравелов“,
съобщиха от пресцентъра на кмета Николай Димитров. По план тя трябва
да бъде разположена в зоната с ограничителен режим на застрояване между
Стария и Новия град. Вече
има изготвен подробен
устройствен план, който е внесен в Министерството на културата за

съгласуване. Поради процедурите, съпътстващи
разрешителния режим за
строителство в зоната,
общината и училището
изготвят и резервен вариант за преустройство
на съществуващата в момента база. Той включва
оптимизиране използването на наличните помещения и преустройство на
некласни стаи в учебни. В
дейностите, които ще се
осъществят в рамките на
проекта, е заложено още
саниране на всички фасади
на несебърското училище

и ремонт и изграждане на
спортни игрища и площадки. Изготвен е и работен
проект за обновяване на
филиала на училището в
Стария град.
Друго, по което работят кметът на Несебър и
директорът на Професионалната гимназия по туризъм „Иван Вазов“ Славчо
Станелов, е проектът за
модернизиране на базата
на училището, която е морално остаряла и крайно
недостатъчна. Тяхната
идея е да закупят съседен парцел, върху който да

Кметът на Несебър Николай Димитров и директорът на
Професионалната гимназия по туризъм „Иван Вазов“ Славчо
Станелов обсъдиха варианти за строителство на нова сграда

бъде проектирана и изградена сграда, съобразена с
актуалните изисквания и
стандартите на модерно-

то съвременно образование. Идеята е внесена за
разглеждане в Общинския
съвет, като намеренията

са процедурите по строителство да стартират
още това лято.
При обсъждането на
предстоящите инфраструктурни проекти кметът Димитров се е похвалил, че община Несебър е
финализирала дейностите
по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните
жилищни сгради. По блокове „Странджа 1 – Слънчев
бряг“ и „Роза – Слънчев
бряг“, строени през 60-те
години на миналия век, са
изпълнени предвидените
мерки. Приключила е и реконструкцията на уличната мрежа в Стария град,
където амортизираните
асфалтови покрити я и
тротоарни плочи са заменени с автентична настилка от сечен камък.

ǺȍȘȊȍȓșȚȘȐȖȌȖȉȘȍȕȐȖȉȍȒȚȈȗȖȒȈȔȗȈȕȐȧȕȈǷǻǬǶǶǹ ǚǾǶǼǴȁǬǽǻǺǼǾǹǬǳǬǷǬǶǼǬǵǎǼǬȂǬ
Три малки проекта на
Тервел са одобрени, съобщиха от общината. Те засягат хората от три села
и са за кампанията „Чиста
околна среда“ на ПУДООС.
Единият е за с. Кочмар и
предвижда оформяне на зелената площ в центъра на
селото. Там ще се доставят бетонова маса с пейки с плот за игра на шах и
табла, бетонови кошчета и
комбинирано детско съоръжение с къщичка с покрив,

кула, пързалка и рампа за катерене. Ще се посадят 70
нови храста по периферията на зелената площ. Ще се
изработи и монтира табло
с изображения и наименования на растителни и животински видове от региона.

Вторият проект е за с.
Зърнево. Целта там е зелената площ зад читалището
да се облагороди и да се
ползва от младите хора в
селото. Ще бъдат доставени бетонова маса за игра
на тенис на открито, пейки,
бетонови кошчета и комбинирано детско съоръжение с
къщичка с покрив, кула, пързалка и рампа за катерене.
Ще се посеят 120 броя туя,
които да маркират границите на малкия парк.

Третият проект е за
с. Кладенци. В това отдалечено от общинския
център село има нужда от
място за отдих както на
възрастните хора, така и
на малкото живеещи или
гостуващи в селото деца.
И тук ще има бетонова
маса с пейки с плот за игра
на шах и табла, детска
беседка, пейки и кошчета,
както и нова растителност. Ще бъде обновена и
междуселска спирка.

Белла Сиракова, ОП на КСБ - Враца
Игрище с изкуствена настилка и ремонтирана
спортна зала бяха открити в с. Згориград край Враца.
Инвестицията е за 299 418 лв., като средствата са
осигурени от държавния бюджет с постановление на
Министерския съвет. На официалната церемония по
откриването присъства министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, а
Врачанският митрополит Григорий отслужи водосвет.
Новоизградената площадка е с размери 20 на 40 м
и е оборудвана с футболни врати. Спортната зала е с
подменена покривна конструкция и дограма, внедрени
са и мерки за енергийна ефективност.

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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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ”

³´¢®£°ª«³¬ªxÌÊÔÏÂÔÂ
Георги Сотиров

Град Стамболийски е разположен в
Централна Южна България на десния
бряг на река Марица между Пловдив и
Пазарджик. Градът е административен

център на община Стамболийски. От
1979 г. той носи името на видния политик от БЗНС и министър-председател
на България (1919 – 1923) Александър
Стамболийски. Преди това се е казвал
Гара Кричим, но е наричан само Кричим.

Селището възниква през 1873 –
1875 г. след прокарването на железопътната линия от Цариград за Белово.
На 2 км източно от града, в местността Гергевец, са открити останки от
три изграждани една върху друга църк-

ви – еднокорабна базилика от края на
IV век, трикорабна базилика от началото на V век и трета църква от XI - XII
век. Тук се намира и дворецът „Кричим“
– едно от любимите места на Цар Борис III и неговото семейство.
Снимки авторът

Кметът Георги Мараджиев:

ǸȈȏȊȐȚȐȍȚȖȕȈ
ȐȕȜȘȈșȚȘțȒȚțȘȈȚȈ
ȍȒȓȦȟȖȊȖȏȈ
ȎȐȊȖȚȈȕȈȝȖȘȈȚȈ
Георги Мараджиев е роден през 1966 г. в гр. Стамболийски,
където завършва с отличен успех средното си
образование. Дипломира се във Висшето училище
по сигурност и икономика – Пловдив, специалност
„Национална сигурност”. От 1986 г. до 2015 г. развива
частен бизнес на територията на родния си град. Семеен,
с две внучки. Първи мандат кмет на общината.

Г-н Мараджиев, община Стамболийски освен
административен център включва и 4 села.
Какви са пътищата към
тези населени места и
улиците в тях?
Връзката на града със
с. Йоким Груево, с. Ново
село, с. Куртово Конаре
и с. Триводици е от изключително значение. В
гр. Стамболийски са съсредоточени всички услуги в сферата на обслужването и населението може
да достига до тях именно
по общинските пътища,
които през последните
четири години са били основен приоритет на моя
екип. Винаги съм твърдял
едно и също – най-ценният
капитал за мен са хората,
но инфраструктурата е
ключова за техния бит,
живот, култура, образование, здравеопазване, спортуване и прочие.
Ясно е, че с бюджетните пари не можем да
осигурим необходимите
средства за ремонта на
абсолютно всички общински пътища и улици.
Единственият шанс за
община, която разполага с
капиталови разходи около
256 000 лв. годишно за рехабилитация на тротоари,
бордюри, пътна настилка
и т.н., са европейските
програми. Изграждането
на ново трасе за 2, 3 или
4 млн. лв. не е по силите
на средна община, каквато
сме ние. Вероятно и за по-

големите никак не е лесно
да отделят 10 млн. лв. за
инфраструктура. Затова
непрекъснато казвам на
моите съграждани, че европейските избори са много важни за България. Ако
нямаме възможност да получаваме финансиране от
европрограмите, как ще
подобрим състоянието на
улиците и шосетата, които хората използват, за да
имат достъп до услугите,
които общинският център
предоставя. Моята администрация е кандидатствала по всички програми
на ЕС. Най- много възможности имаме по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), по
която подадохме доста
проекти и всички са одобрени. Например този за
подмяна на паважа от с.
Йоаким Груево до града на
стойност около 2 млн. лв.
Имаме и проект за цялостно обновяване на пътната
настилка от с. Триводици
до гр. Стамболийски за
около 4 млн. лв.
Със собствени средства успяхме да ремонтираме две улици в административния център, като
в рамките на проекта
осигурихме и достатъчно
места за паркиране, които
са особено важни за населението на всеки град.
Ра з пол а г а ме с о щ е
2 000 000 лв. по ПРСР за
ремонт и реконструкция
на уличната мрежа в общинския център. С други

думи – в гр. Стамболийски
нямаме проблеми в инфраструктурно отношение.
Трудности има в селата,
защото дълги години там
никой не е вземел мерки,
изпълнявани са просто
кърпежи…
Как бихте оценили работата на администрацията - има ли тя достатъчно капацитет?
Ако екипът ти не е
добре смазана машината,
сам практически нищо не
можеш да направиш. Само
когато успееш да намериш и обучиш успешни и
работливи хора, такива,
които сутрин да идват с
желание в кабинетите си,
да обслужват уважително
съгражданите си, кметът
може да твърди, че населението е доволно от служителите в общината. При
нас работят млади хора,
енергични, образовани, които всеки ден се доказват
не само пред мен, а и пред
съгражданите си, което е
по-важно. Те са в основата на спечеленото от нас
европейско финансиране и
са готови да работят за
общината и в следващите
програмни периоди.
Положи хме усили я и
успяхме да привлечем европейски средства и за
редица социални проекти,
за добруването на хора
с определени житейски
проблеми. Община Стам-

болийски е единствената
в България, и може би не
само в страната, която
има безплатен общински
транспорт. Не става дума
само за вътрешноградските превози, ами и до селата и между тях. Когато
купуваш автобуси, с които
да извършваш определена
социална дейност, трябва
да се съобразиш с много
неща – превозните средства да имат платформи
за детски колички, специални места за инвалиди и
т.н. Защото е важно да
улесниш достъпа и на майките с малки деца, и на
хората в неравностойно
положение.

Стамболийски е и единствената община, която
с европейски пари, около
400 000 лв., успя да изгради
нов детски център, който
работи безплатно за всяко
едно дете на територията ни. В него за малчуганите сме осигурили 14 души
персонал – аниматори, администратор, финансист.
Единственото ограничение е, че едно дете не
може да пребивава в него
повече от два часа, защото отвън чакат още.
Обезверяването на
хората трябва да се премахне с добри дела, с отчетност, с грижа и съпричастност. Трябва да

Сградата на общинската администрация

вярваме, че в тази държава има хора, които мислят и работят за благото на другите. Аз съм от
гр. Стамболийски, тук съм
роден и живея с моето семейство, където растат
и се възпитават и моите
внучки, и затова мисля за
града си така, както преди
за собствения си бизнес.
Всички знаят, че аз идвам от бизнеса и още от
самото начало на мандата
ми голямата ми цел беше
администрацията да работи така, както в една фирма. Аз винаги заставам с
открито лице пред хората.
Моята приемна е на площада, където всеки може
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чен начин. Защото преди
изборите, ако си имал успешен бизнес, осигурявал
си работа на над 150 човека, направил си фабрика
на площ от 25 - 30 дка и
околното й пространство
е сред нова паркова среда,
сблъскал си се в професионалния си път с какво ли
не, то този човек няма как
да е безразличен. Дори да
става дума за строителство на една детска градина, каквато направихме
в Ново село. Когато реших
през 2015 г. да се кандида-

да разговаря с мен без каквото и да е притеснение.
И да получи отговор.

Разкажете за работата на ВиК асоциацията.
Имате ли проблем с ВиК
мрежата?
Ние сме членове на Асоциация по ВиК – Пловдив,
но ако аз искам да направя
ремонт на една улица, а
ВиК асоциацията не желае
да се включи с подмяна на
старата подземна инфраструктура, става така, че
от мен се изисква не само
да осигуря финансирането
за рехабилитацията на
пътната настилка, но и за
мрежите под земята. И аз
се питам защо? Нима общината печели от преноса
на вода, таксата за довеждане, отвеждане и прочие?
Хубавото е, че имаме
Пречиствателна станция
за отпадъчни води (ПСОВ)
с над 99% изградена канализационна мрежа. Но моята мечта остава – Куртово Конаре, Ново село и
Триводици също да имат
канализационна мрежа.
Сигурно не можете да си
представите какво е чувството да се прибереш
вкъщи и да се чудиш дали
да пуснеш пералнята, защото ще напълни септичната яма, или да си вземеш
един душ. По дворовете на
хората има яма до яма. Да
не говорим какъв риск има
за околната среда при един
проливен дъжд и преливането на тези съоръжения от
едни отдавна минали времена. Държавата трябва
да си свърши работата в
това направление, защото и в населените места
под 10 000 души живеят
хора. Изграждането на канализация за територия,
където има около 3500
души, струва 10 млн. лв.
Няма как община Стамболийски с бюджет от около 14 млн. лв. да построи
подземната канализация,
разполагайки с ограничен
финансов ресурс. За съжаление и европейските програми не ни дават такава
възможност.
Изграждането на канализационна мрежа е много
сложно и скъпо начинание.
Само проектирането отнема 2 - 3 години. Освен
това, за да направиш довеждащ колектор от Куртово Конаре до гр. Стамболийски и да го вкараш в
ПСОВ, е свързано с редица
трудности – отчуждавания на имоти, право на
преминаване.
Реновирате ли обекти от образователната
инфраструктура и създавате ли добри условия за
подрастващите? Какви
грижи полага местната
администрация за чита-

цията по отчуждаването
на терени проектът на
Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за около 6 000 000 лв.
стана факт. Втори ят
надлез е стратегическа
инфраструктура не само
за гр. Стамболийски. Но
с т р о и т е л с т в о т о ко стваше страшно много
труд по цялата верига администрация, проект,
изграждане, организация
на движението. Облекчи
се и тежкотонажното
движение от най-големия

Санирано учебно заведение в града

Вторият надлез над жп линията

лищата, които са средище на културен живот в
селата?
Ще започна нестандартно отговора си на Вашия въпрос. Крайно време
е българският учител да
намери своето достойно
място не само в образователната сфера. Той трябва да се чувства като
истински възрожденски
просветител, като човек,
който учи нашите деца на
„а” и „б”, а не да бъде администратор.
В читалищата, и то
не само в нашата община,
ври и кипи достоен живот.
Аз съм щастлив от това,
защото в нашето читалище в общинския център
имаме близо 400 души, които ежемесечно се занимават в фолклорни и танцови състави, художествена
гимнастика, различни курсове. Така е и в нашите
села.
През годините успяхме
да дадем добра визия на

почти всички от нашите
училища. Тези, които останаха, ще реновираме
със средства от Норвежкия финансов механизъм.
Но има какво още да се желае. Например гимназията
в гр. Стамболийски няма
спортен център. Зимата
децата вървят 300 - 400 м
до една спортна зала. От
три години мечтая това
учебно заведение да има
собствен салон и това
най-накрая ще стане реалност, защото спечелихме проект и осигурихме 500 000 лв., с които
ще бъде изградена топла
връзка с гимназията.
Какви други благоустройствени дейности са
на дневен ред?
Имам интересно наблюдение и ще го споделя
с Вашите читатели. Когато кметът идва от частната фирма, той гледа на
задълженията си и на отговорностите си по разли-

Централният парк в общинския център

Обновен блок по Националната програма за енергийна ефективност

тирам за кмет на общината, заявих на хората,
че искам това, което съм
направил около моята фабрика в началото на града,
да го пренеса - при други
изисквания и условия, и в
самия град. Смея да кажа,
че успях, и това не е моя
констатация. Хората повярваха и заедно променихме сивотата в живота.
Нямахме една пейка, а сега
градският център е зелен,
свеж, атрактивен, с много усмихнати хора. Това
е гр. Стамболийски днес.
Територията ни е разделена на две, което налага
обособяването и на втори
градски център. Но и това
ще стане.
Направихме доста детски площадки. Безкрайно
се радвам, че в нашата община има много деца. Това
ми дава сили и увереност
да вярвам, че направеното
за града ще остане и след
мен, и за години напред.
И в най-смелите си
мечти нашите граждани,
а и аз самият, не сме мислели, че ще имаме втори
надлез над жп линията.
За осем месеца благодарение на оперативната
работа на администра-

завод в общината, където
работят към 600 човека.
Той е в топ 10 в България и
неговите камиони сега не
създават напрежение по
пътната мрежа на града.
Имаше идея за строителство на нова промишлена зона върху терена на
рекултивираното сметище в местността Горньовица.
Засега не е на дневен
ред, защото има законови изисквания след рекултивация пет години на
този терен нищо да не
се строи. Идеята остава, минаха четири години
и от следващия мандат
може да се стартира това
перспективно начинание.
Проблемът не е в изграждането на промишлената
зона. Можем да намерим
и инвеститори. Големият
проблем пред бизнеса е
работната ръка. Аз винаги съм казвал, че ако една
добре действаща фирма
фалира, то това ще е не
защото няма пазари за
продукцията й, а че няма
кой да произвежда тази
продукция.
В гр. Стамболийски
няма безработица, на-

против, непрекъснато се
търсят хора и специалисти със заплати от 800
до 1200 лв., но няма желаещи. Затова и казвам, че
най-важният капитал са
хората, защото машина
можеш да купиш, за производствено предприятие
ще изтеглиш кредит и ще
го построиш, но специалисти, хора за работа - не.
Има ли интерес от
страна на инвеститори
да строят нови обекти?
Ситуацията при нас е
особена. В общината няма
свободни терени за строителство. Например ако
има инвеститор с намерение да построи завод на 50
до 100 декара площ, аз го
връщам. Такава свободна
земя във и около гр. Стамболийски няма. Предприемачът трябва да търси
решение чрез изкупуване
на частни терени, което
е доста пипкава работа.
Силата на града ни е и
ще продължи да се свързва с „Монди Стамболийски” ЕАД, най-големи я
производител на целулоза
и хартия в България. Той
започва дейност преди
повече от 60 години, когато се поставя началото
на целулозно-хартиената
индустрия като независим отрасъл в България.
Днес заводът е най-големият потребител на
технологична дървесина
у нас, използващ изцяло
б ъ лг ар с ка иглолис т н а
маса като своя основна
суровина. Новата идея на
комбината е да изнесе
завод от Турция и да го
позиционират тук. След
строителството на новата площадка ще бъдат
осигурени още към 1000
работни места. Тази инвестиция ще бъде за около 600 000 000 евро.
Как се развива идеята
дворецът „Кричим“ да се
стопанисва от общината?
През 2016 г. по предложение на Общинския съвет
поискахме от правителството дворецът да бъде
стопанисван от нашата
община и той да бъде отворен за посещение от гражданите. Министерският
cъвет pеши да пpедостави
за безвъзмездно yпpавление cтопанcтво „Кpичим“
на Югозападното дъpжавно гоpcко пpедпpиятие в
Благоевгpад. Очакваме до
няколко месеца дворецът
да бъде отворен за посещения, а нашата община
ще направи един паркинг
отпред, за да има къде да
спират туристите и гостите. Крайно време е тази
„перла в короната” на община Стамболийски да бъде
видяна от целия свят.
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„Вестник Строител“ ЕАД е
сертифицирано за устойчиво
управление на събития по
стандарта ISO 20121 от Bureau Veritas
Certification.

BG.121357Q/U

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

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 юни
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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ǰȏȋȘȈȎȌȈȔȍȕȖȊșȚȈȌȐȖȕȊȢȊȊȘȢȏȒȈșȖȉȡȈȚȈ
ȒȈȕȌȐȌȈȚțȘȈȏȈȋȖȓȧȔȖȗȢȘȊȍȕșȚȊȖȗȖȜțȚȉȖȓ
Около 70% от подготовката са свързани със спортната инфраструктура
Снимки ММС

Мартин Славчев
Министрите на младежта и спорта на България,
Сърбия и Румъния Красен
Кралев, Ваня Удовичич и Богдан Константин Матей,
както и зам.-министърът
на културата и спорта на
Гърция Георгос Василиадис
подписаха Меморандум за
разбирателство между четирите правителства по
време на работна среща в
Солун. С документа, който
има силата на международен договор, се официализира учредяването на организационен комитет за
подготовка на съвместната кандидатура за домакинство на Европейското
първенство по футбол през
2028 г. или за Световното
през 2030 г.
От страна на България
освен министър Кралев в
разговорите на експертно
ниво в Солун са участвали президентът на Българския футболен съюз
(БФС) Борислав Михайлов,
изпълнителният директор
на Националната спортна база Пламен Манолов и
директорът на дирекция
„Европейски програми, проекти и международно сътрудничество“ на Министерството на младежта и
спорта Виктория Славкова.
На събитието са присъствали още президентът на
Румънския футболен съюз
Разван Бурлеану, президентът на Футболната
федерация на Гърция Граменос Евангелос, вицепре-

зидентът на Сръбската
футболна асоциация Марко Пантелич, генералният
секретар Йован Шурбатович и зам. спортният министър Дарко Удовичич. По
време на срещата са били
обсъдени основните аспекти, с които е обвързана
общата кандидатура. Около 70% от подготовката
са свързани със спортната
инфраструктура във всяка
от четирите страни.
„Вярвам, че обществото успя да приеме идеята
за обща кандидатура за
престижен спортен форум, защото това е шанс
да направим нещо добро за
Балканите, нещо историческо – което ще помогне
изключително много за
развитието на региона”, е
заявил Красен Кралев в Солун. По думите му

Ето какви са изискванията за европейски първенства, що се касае до стадионите:
¾ Задължителни 10 стадиона;
¾ Три стадиона за минимум 50 000 зрители, желателно е един от тях да е с минимум 60 000 места;
¾ 3 стадиона с 40 000 места;
¾ 4 стадиона с 30 000 места.
Изискванията за организация на Световно
първенство, що се касае до стадионите и спортната инфраструктура:
¾ 16 стадиона, които не могат да са за по-малко от 40 000 зрители;
¾ Стадион с капацитет от минимум 80 000 места за мача на откриването и финалния двубой;
¾ Стадиони с минимум 40 000 места за срещите от груповата фаза, 1/16-финалите, 1/8-финалите, четвъртфиналите;
¾ Стадиони с минимум 60 000 места за полуфиналите;
¾ Стадион с минимум 40 000 места за мача за
3-то – 4-то място.
Други изисквания:
¾ Тренировъчни бази - трябва да се предложат
72 и от тях ще бъдат избрани 48;
¾ Хотели - 72 хотела, от които да бъдат одобрени 48;
¾ Към всеки от 16-те стадиона трябва да има
между 2 и 4 бази и между 2 и 4 хотела, асоциирани
в рамките на града.

„Васил Левски“ ще бъде реновиран, за да отговаря на изискванията. Правят се проучвания за
мястото, където да бъде построен нов национален стадион

ключът към успеха на
кандидатурата е доброто
планиране
и реалната преценка
на възможностите. „Подписването на международното споразумение
е първата стъпка към
реализирането на нашата обща мечта”, е казал
той. Българският спортен министър е направил предложение до края
на годината да се вземе
о кон чат ел н о р е ш е н и е
дали ще кандидатстваме
за Световно или за Европейско първенство. В резултат на проведените
разговори Красен Кралев
е коментирал, че Балканите се ориентират все
повече към кандидатура
за „Евро 2028“, отколкото
за „Мондиал 2030“. „Има

много сериозна разлика в
инфраструктурата, която
се изисква за двете”, е изтъкнал Кралев.
Президентът на БФС
Боби Михайлов е коментирал, че прогресът в преговорите е виден. „Екипната
работа между нашите
четири държави е от фундаментално значение за
развитието на спорта в
региона и за приятелските ни отношения. Вярвам,
че кандидатурата ни ще
успее. България има нужда от футболни терени направиха се достатъчно
спортни зали и писти, но
няма терен, който да отговаря на европейските
критерии. Надявам се да
оставим нещо за поколенията”, е казал той. Президентът на Румънския
футболен съюз Разван

Бурлеану е представил
презентация с обобщена
информация за условията
и възможностите в България, Сърбия, Румъния
и Гърция. Бурлеану е бил
категоричен, че именно
футболът може да бъде
един от пътищата за икономическо развитие на регионите.
След срещата спортните министри и представителите на четирите футболни федерации
са дали изявления пред медиите. „Абсолютно наясно
сме с всички предизвикателства и с ангажименти,
които поемаме.

Трябва да свършим огромен обем от работа, за
да можем да зарадваме
балканските народи.
Всеки от нас е присъствал на много международни спортни събития.
Практиката показва, че
балканските държави по
нищо не отстъпваме на
останалите в уменията
си да организираме подобни първенства”, е заявил
министър Кралев по време на пресконференцията.
Той е добавил, че е необходимо да сме реалисти за
моментното състояние
на спортната, транс-

портната, хотелската и
на туристическата инфраструктура на всяка
страна.
Красен Кралев е обяснил, че разликите в изисквани ята за двете
първенства са големи, и
е коментирал, че за домакинство на Световно
първенство са нужни 16
стадиона в четирите държави, а за Европейско - 10.
„За Световното трябва
да имаме едно съоръжение с капацитет 80 000
души, две за по 60 000 и
13 за 40 000. За Европейското трябва да изградим
един стадион с капацитет
60 000 души, два за 50 000,
три за 40 000 и четири по
30 000. Важно е какво наследство оставяш и дали
тези съоръжения ще се
използват след първенствата – това е и основен
критерий според ФИФА и
УЕФА”, е казал Красен Кралев и е изтъкнал, че България няма намерение да
изгражда стадиони с капацитет над 40 000.

„Можем да построим две
съоръжения за 30 000 души
и едно за 40 000 – това
може да е новият национален стадион в София”,
е добавил той. Според
спортния министър е много важно новоизградените

терени да се използват
от футболните отбори по
места. „Два от стадионите ще са в София. Единият
е „Васил Левски“, който ще
бъде реновиран, за да отговаря на изискванията.
Правят се проучвания за
мястото, където да бъде
построен нов национален
стадион. Един ще има във
Варна. Там има едно съоръжение в строеж. Четвъртият ще бъде в Пловдив“,
е коментирал министър
Кралев.
Зам.-министърът на
културата и спорта на
Гърция Георгос Василиадис
е заявил пред медиите, че
се отваря нова страница
за Балканите, която показва, че можем да бъдем
обединени. „Румъния е готова да инвестира всичко,
което е необходимо, за да
успеем с кандидатурата“,
е коментирал румънският
министър на спорта Богдан Константин Матей.
Министърът на спорта
на Сърбия Ваня Удовичич
е подчертал, че чрез амбициозния ни проект се
осигурява перспектива
пред младите хора и се
дава надежда за бъдеще за
региона.
Работната среща в
Солун бе четвърта поред
между четирите държави.
Следващата ще се проведе в Букурещ през юни.
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ǲȈȒȊȋȘȈȌȈȕȈȔȐȕȤȖȘȐȚȍ
ȗȖșȚȘȖȐȝȈǬȊȖȘȍȞȏȈȒțȓȚțȘȈ
Монументалната сграда е изградена за три и половина години от български майстори
Снимки авторът

Елица Илчева
До месец трябва да
бъде избран изпълнител
на проекта за ремонт на
Двореца на културата в
Перник – една от емблемите, с която се идентифицира градът. Обществената поръчка, по която
оферти се приемаха до
края на март, е за 1,2
млн. лв. без ДДС. Очакванията на местната власт
са да получи целево финансиране от държавния
бюджет, като за това общинските съветници делегираха права на кмета
на Перник д-р Вяра Церовска. „Ремонтът на емблематичната сграда на културните ни институции е
от изключителна важност
за облика и развитието на
града“, обосноваха намерението си управляващите в
общината.
С ъ гл асн о о д о б р е н и
инвестиционни проекти,
обновяването на обекта е решено на два етапа. Целите на първия са
свързани с повишаване
н а е нер гий н ата е ф е к тивност чрез вътрешни
преустройства, които не
засягат конструкцията на
двореца.
Във втория, в част архитектурна, дейностите
са интериорни и не обхващат цялото здание.
Проектът е повод да
Ви разкажем историята на
тази наистина царствена
сграда, която през февруари отбеляза 62 години от
построяването си.
И де я т а з а и з г р а ж дане на културен дом в
миньорския град се ражда през 1945 г., когато
са изработени няколко
проекта, които Изпълкомът на БКП одобрява. 7
години по-късно на свое
заседание той предлага
„да се задължи главният
архитект на републиката
към Министерството на

комуналното стопанство
и благоустройството до
31 януари 1953 г. да организира конкурс за Културен дом – град Димитрово (сега Перник), а до 4
януари 1954 г. да определи
място за строителството на сградата, съгласно градоустройствения
план“. Председател на
Изпълкома по това време
е Янко Раденков и именно
той определя параметрите – да има концертен
салон с най-малко 800 места, библиотека за 300 000
книги, заседателна зала
за 200 души, изложбена и
дори малка спортна зала,
както и 15 стаи за научна
работа, танцувално помещение и административна част.
Решението е взето
след обнародване на постановлението на 16 май
1953 г., където в точка 1
е записано: „Да се започне
до 1 септември строителството на Дом на културата. Министерството
на комуналното стопанство и благоустройството да осигури до 1 юли същата година проектите и
проектната документация и да представи доклад

за включване на обекта
в плана по капиталното
строителство“. Първата
копка се случва скоростно
на 15 юли 1953 г., а няколко
дни след това началникът
на отдел „Просвета и култура“ е командирован да
подготви обзавеждането.
Строежът е завършен
само за 42 месеца през
1956 г., но година след
това продължават довършителните работи. За
откриването на 10 февруари 1957 г. идва лично
тогавашният зам. министър-председател Вълко
Червенков, а перничани за
първи път гледат балет
– Софийската държавна
опера им гостува с „Хай-

душка песен“ от Александър Райчев.

Проектантът арх. Александър Дубовик, още когато чертаел сградата,
я наричал дворец…
Според книгата „Дворецът“ на известния
пернишки писател Иван
Ерулски обаче „кръстник“
на зданието е майсторът
Александър Николов. Когато били монтирани колоните на лицевата страна,
той „се изпъвал от брега
на р. Струма и цъкал: „Ама
това си е дворец, бе!“ И
когато го питали къде работи, все отговарял: „На
двореца!“ Скоро всички за-

почнали да наричат така
Дома на културата.
Арх. Дубовик обичал
да повтаря, че това е
най-голямата сграда не
само в България, но и на
целия Балкански полуостров. Той е роден на 12
ноември 1894 г. в София
и през 1922 г. завършва
„Архитектура” във Висшето техническо училище в
Берлин, като същевременно следва и в училището
за приложни изкуства, и
в Художествената академия. След завръщането си
в родината работи като
архитект към Българската земеделска банка, Министерството на народната просвета, Софийския
градски народен съвет,
„Главпроект“. Той проектира Кредитната банка във
Варна през 1922 г., театър
„Роял“ през 1925 г. и Военната академия в София
през 1938 г. За Двореца на
културата в Перник е награден с орден през 1959 г.
В архитектурата, която подчертано е монументална, са

търсени елементи, поблизки до националните
обичаи
и по-разбираеми за
народа. В класическата
фасада са хармонизирани
битови детайли от българската традиционна
архитектура, а в средата сградата е оформена
и разположена така, че
да даде на зрителя представа за дворец. Тя заема
площ от около 4250 кв. м, а
застроената е 5000 кв. м.
Има и голяма тераса откъм парка, изчислена да
побере 1000 души, чието
предназначение е било за
летни кинопрожекции, танци и увеселения. В идейния
замисъл е трябвало да има
скулптурна композиция
пред входа, която да играе
роля на централна фигура,
както и една скулптура
между двата салона.
Интересно е, че

всички материали, с които
е строен дворецът, са
български.
През тежки дъбови вра-

ти на централния вход по
гранитни стъпала се влиза
във великолепно колонадно
фоайе.
Колонадата е направена
от врачански камък, корнизите и рамките на останалата част са русенски
и бесарабски камък, други
части са оформени от терра-нова и гранит. Всичко е
съчетано така, че да се
получи прекрасна хармония
между белотата на зданието и зеленината на парка.
За времето си обектът е обзаведен по наймодерен начин. Всички
съоръжения – проветрителната и отоплителната
инсталация, озвучаването
и др., също са родно производство.

За градежа са извикани
най-добрите трънски
майстори.
Бригадир на кофраджийската бригада е бил Владо
Николов, на покрива са работили известните тогава
Александър Николов и Никола Симов. Тук е бил и най-добрият майстор на гипсови
отливки в България Методи
Тодоров. „Тоя майстор има
златни ръце, тия златни
ръце ще изваят великолепие…“, казвал зам.-министърът на комуналното
стопанство и благоустройство Иван Петров, който
заедно с главния архитект
на страната Борис Марков
наблюдавал на място работата. Орнаментите и художествените детайли са
правени от скулптурите
Любомир Делчев и Михайло
Парашчук.
Голямата зала заедно с
балкона побира не 800, а 900
души. Тя е богато декорирана с изкусни дърворезби
и е „специално акустически
приспособена за всички видове спектакли, както и за
всички видове инструментална и вокална тонация“.
За жалост в навечерието на Коледа през 2004 г.
залата пламва и завинаги
са загубени уникалните
дърворезби и гипсови отливки, както и оригиналните столове за публиката.
Цели 12 години минават,
докато я възстановят и
открият отново.

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
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Доц. д-р инж. Анита Хандрулева, зам.-ректор на ВСУ „Любен Каравелов“:

ǴȓȈȌȐȚȍȝȖȘȈȊȐȎȌȈȚȊșȚȘȖȐȚȍȓȕȐȚȍ
ȗȘȖȜȍșȐȐșȊȖȍȚȖȉȢȌȍȡȍ
Снимки авторът

За нас ще е голяма чест, ако екипът на в. „Строител“ присъства на откриването на
новия спортен комплекс
настоящия момент успяваме.
Георги Сотиров
Доц. Хандрулева, в качеството Ви на зам.-ректор Вашите
ангажименти са свързани и с
предстоящата кандидатстудентска кампания. Моля разкажете с какви нови специалности
ще я посрещнете? С какво новата учебна година ще се отличава от миналите?
Работата ми на зам.-ректор
включва много на брой и най-разнообразни дейности. Може би
най-важната от тях е свързана
именно с кандидатстудентската
кампания. Във Висшето строително училище „Любен Каравелов“
тази инициатива обединява ръководство, администрация, преподаватели и студенти в една
обща кауза - разпространяване
на информация за нашия ВУЗ и запознаване на младите с възможностите, които ние им предлагаме. Не се стремим към контакти
само с абитуриенти, разгърнали
сме кампанията си и към хора, завършили вече някаква бакалавърска степен. За тях имаме нови
предизвикателни надстроечни
магистратури, като „Управление
на инвестиционни проекти“,
„Строителна геоекология“, „Фадасен инженеринг“, „Управление
на недвижимости“, „Защита на
населението – строителна пожарна и аварийна безопасност“,
„Урбанизъм“, „Дизайн“ и др. Стремим се да осъществяваме връзка
и с дипломирани магистри и млади
учени, които желаят да се развиват академично и които бихме
приветствали за наши докторанти. За кандидатстудентската
кампания най-много разчитаме
на възпитаниците ни, защото те
са най-близко до завършващите
средното образование и от първо лице могат да им разкажат
какво е да учиш във ВСУ „Любен
Каравелов“. Те са и много искрени в своята оценка както за образователния процес, така и за
материалната база и условията
за живеене в кампуса. Със студентите ни, които са от различни
краища на страната, нямаме проблем да достигнем до гимназиите
във всички области на България.
Споменавайки участниците в
процеса, може да си представите
колко много различни и интересни
идеи се генерират от този голям
екип, така че определено трябва
да се похвалим с доста свежи и
заинтригуващи рекламни флаери,
плакати и презентации.
Към този момент можем да изтъкнем големия интерес както за
бакалавърските, така и за магистърските програми. Това ни кара
да се чувстваме обнадеждени за
откриването на предстоящата
академична година, която смятаме да бъде много динамична,
предизвикателна, вдъхновяваща,
иновативна и най-вече интригуваща за новите и настоящите студенти. Смятаме, че най-важното
е да поддържаме жив интереса на
младите хора към професиите, в
които ги обучаваме, и да им гаран-

тираме, че ще бъдат информирани, гъвкави и определено подготвени специалисти.
В интервю за в. „Строител“
директорът на СГСАГ „Христо
Ботев” инж. Доротея Дончева
ни информира, че от доста години желанието на младите хора
да учат в тази професионална
гимназия надхвърля капацитета й.
Определено интересът към
професиите на строителния инженер и на архитекта е неспирен.
Нека не забравяме, че човечеството гради, откакто се помни, и ще
продължи с тази дейност, докато
съществува. Във всички държави
- не само нашата - строителният
сектор заема сериозен процент
от БВП. Съответно работа за кадри в този бранш винаги ще има.
Младите хора осъзнават това,
оценявайки разнообразието от
дейности и възможности, които
секторът предлага. Като завършат тези специалности, спектърът от перспективи, който се
разкрива пред тях, е огромен.
Вие сте и ръководител на
катедра „Механика и математика”. Във Вашите лекции младите
хора за първи път се сблъскват
със сериозни учебни дисциплини. Ясно ли е на студентите,
че строителен инженер и архитект не се става лесно и трябва здраво четене през всичките
години?
В началото на лекциите по
тези дисциплини е много важно
да не „уплашим“ студентите
със сложните формули, теореми
и задачи. Разчитаме много на
тяхната добра подготовка по
математика от гимназиалното
обучение, която след това те
затвърждават и надграждат в
първи курс. Малко по малко, стъпвайки на здрави основи, положени
от предишни семестри по взаимно свързаните дисциплини, и за
нас, и за самите студенти не е
трудно да вървим напред. Изис-

ква се постоянство и търпение
като във всяко друго начинание.
Определено нашите специалности успяват да възпитат в тях
тези важни човешки качества.
Целият преподавателски екип
работим в посока на това да предадем на младите колеги освен
теоретичните и практическите
знания, които имаме, още един
изключително важен според нас
компонент - любовта към професията на архитекта и строителния инженер. Стремим се към
максимата на Конфуций: „Избери
работата, която обичаш, и тогава няма да бъдеш принуден да работиш и един ден през живота си.“
Просто им показваме, че идвайки
при нас, те са избрали точно тази
професия, която до голяма степен
е призвание, но ги запознаваме и
с големите отговорности, които
носи тя.
ВСУ „Любен Каравелов” подготвя висококвалифицирани
инженери, архитекти и архитект-инженери от всички образователно-квалификационни
степени. Развивате и научноизследователска, и приложно-практическа дейност, поддържате
международни контакти и об-

мен с висши училища от страни
на ЕС.
Допреди няколко години, наблюдавайки цялостната дейност на
ВСУ, ми се струваше, че имахме
известен застой в международните отношения, в обмена както
на студенти, така и на преподаватели с висши училища от чужбина. Откакто станах част от
процеса, заедно с целия екип на
университета вложихме време и
сили в тази насока и днес смятам,
че успяхме да постигнем голям
напредък. Да, костваше ни много
труд, но сега ми е изключително
приятно да наблюдавам резултатите. Всеки семестър виждам
интереса и усмивките в залата
на чуждестранните студенти,
дошли при нас по програмите на
„Еразъм +“. Посрещаме нашите
студенти и преподаватели, когато се завръщат от някоя държава по същата програма, слушаме
разказите им и впечатленията от
учебните заведения в чужбина. Те
споделят добри практики и опит,
видян там – неща, които доста
често се опитваме и успяваме да
прилагаме и при нас. Определено
смятаме за важна задачата да
сме конкурентоспособни както в
страната, така и в чужбина. Към

Колкото до научноизследователската дейност, винаги сме се
радвали на голям брой проекти, по
които работят наши преподаватели и специалисти. За разлика
от по-големите ВУЗ-ове в университет като нашия е много полесно да се даде възможност на
всеки колега, който проявява определен интерес, да се занимава
с научна дейност.
Съвсем наскоро ректорът
на ВСУ проф. Борислав Борисов
обяви пред академичната общност и пред столичната общественост, че започва строителството на голям спортен
комплекс. Новата придобивка
ще утвърди ВСУ като един истински европейски кампус без
аналог в образователната система на България.
Спортният комплекс е поредният голям успех – резултат
от усърдната работа на настоящото ръководство на университета. Определено образът на
кампуса ще се промени, ще стане
още по-привлекателен, оживен и
съвременен. Страхотно е това,
че младите хора днес отделят
все повече време за спорт и
здравословен начин на живот, а
ние, разбира се, се стремим да
ги подкрепяме и подпомагаме в
това отношение. Оттам дойде
цялата инициатива, а скоро ще
може да се радваме и на самата
реализация на този комплекс. За
нас ще е голяма чест и удоволствие, ако екипът на в. „Строител“
присъства на откриването на новата зона. Разбира се, като продължение на доброто сътрудничество, което имаме с изданието
на Камарата на строителите в
България, ще получите специална
покана за това приятно мероприятие.
Благодаря Ви за това интервю и за изключително доброто и
приятелско отношение, на което
се радваме през годините. За целия екип на ВСУ „Любен Каравелов“
е удоволствие да си партнира с
изключителните специалисти
от колектива на в. „Строител“.
За нас е чест винаги, когато присъствате и отразявате нашите
събития и се включвате в инициативите ни.
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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, 17 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“.

®ÐÓÔÐÄÇÔÇ¬ÐÓØàÚÌÐ±ÕÍÂÓÌÊ
ÊÐÓÔÒÐÄ²ÕÉÄÇÍÔ
Проф. д-р инж.
Божидар Янев

Двама полски генерали
се отличават в Американската война за независимост и важни мостове
носят имената им. Наред
с други подвизи генерал
Казимерж Андржей Тадеуш
Бонавентура Косцюшко
(1746 – 1817) воюва за Полша и Литва срещу Русия
и за Съединените щати
срещу Великобритания.
Проектира укрепленията на военната академия
Уест Пойнт. Генерал Казимерж Михал Владислав
Виктор Пуласки (1745 –
1779) е полски аристократ
и един от основателите
на американската кавалерия. Сражава се срещу
Русия, емигрира в Америка
по препоръка на Бен Франклин и загива в битката с
британците при Савана,
Джорджия.
Кос е мост със 103 отвора, един от които (все
още) представлява тромава стоманена ферма
над Нютаун Крийк. След
30-годишни приготовления, през 2013 – 2019 г.,
два вантови моста са
напът да го заместят.
Инспекцията на стария
Кос предлагаше интересни примери на бетонно и
стоманено разложение,
както и великолепен изглед към Манхатън. Разхождайки се из стоманената конструкция под
пътното платно високо

– Върви!
– Ние инспектираме
моста – възразих аз.
Нов Кос Стар Кос.
– Върви! – нетърпейки
възражение. Тръгнах.
– ОК – примири се той.
– Последният, който смъкнахме отгоре, беше толкова неадекватен, че не можеше да мръдне по права
линия.
Аматьори системно ни
се бъркат в работата и в
репутацията.
П уласки Скайуей
(Pulaski Skyway, 1932) е
уникална 5,6 км дълга серия от стоманени ферми в
Ню Джърси. В основен ремонт е от 2014 до 2020 г.
Подвижният мост Пуласки
е над Нютаун Крийк между
кварталите Грийнпойнт в
Бруклин и Лонг Айлънд Сити
в Куийнс. Освен подвижния
отвор над канала той има
много други и в Куийнс, пътят му го среща с Мидта-

над терена, инспекторът
е отдалечен както от
Бруклин – Куийнс Експресуей над него, така и от
кварталите Грийнпойнт
и Маспет под него. Тази
свобода оправдава стремежа към професионална
специализация. Но аматьори се натрапват. Полицейска кола със сирена
и прожектор спря 15 м под
мен и униформен влезе в
разговор с моя екип на
терена, жестикулирайки
към мен. Поканата да се
присъединя изглеждаше
категорична. Когато наближих, готов да се възмущавам, полицаят посочи неопределено напред и
заповяда в стила на Езоп:

ун Виадукт. Този Пуласки
беше „рехабилитиран” през
1989 – 1991 г. Току-що бях
постъпил на работа в Градския транспортен отдел
на Ню Йорк и докладите
ми от инспекции в качеството на консултант се
трупаха на бюрото ми на
„директор по проучване и
развитие”. Беше ясно, че
ни трябва градски отдел
по инспекция и управление
на мостове, способен да
поеме този тип информация. Мой отдел.
Докладите от Пуласки
бяха от най-тревожните.
Град Ню Йорк има 25 подвижни моста и техните
пътни платна бяха от
типа „отворена решет-

ка”. Решетките комбинират относително висока
коравина и ниско тегло.
В замяна на това (в инженерството цари равновесието и нищо не идва
безплатно) те са „рехави”:
крехки на умора и пропускат пътното замърсяване
директно към основната
конструкция. Когато започнат да се пропукват,
налага се смяна на цели
панели, а при липса на такива се полагат стоманени плочи. Те пък ускоряват
разрушаването и водят
до капитално преустройство.
С малки вариации този
сценарий се разигра на
25-те моста и редът на
Пуласки дойде през 1989 г.
Той беше дежурна тема на
седмичните заседания на
директорите по проектиране, строителство, поддръжка, инспекция и управление в новооснованото

бюро по мостове.
Започването на реконструкцията беше въпрос
на дни. „Временните” стоманени плочи нарушаваха
равновесието на моста,
кой то въ пр е к и в с и ч ко
трябваше да се отваря
при нужда. Броят им би
се ограничил, ако затворехме най-увреденото (и
явно най-ползвано) пътно
платно.
Транспортни ограничения не са популярни в организация, предназначена

да ги предотвратява. В
интерес на безопасността все пак предложих тази
мярка. Необходимата и
достатъчна втора причина беше, че стоманените
плочи ускоряват разпространението на пукнатини
и някой по-тежък камион
може да потъне.
Двата аргумента натежаха. Директорът по
поддръжка телефонира да
се затвори най-увреденото пътно платно. Успокоени, минахме към други

мостове. След час телефонът позвъни за директора.
– Как така ще хлътне
камион в пътното платно
– викна той в слушалката.
– Преди час наредих платното да се затвори.
– Именно – отговори
гласът, – камионът, който
го затваряше, даде заден и
хлътна в него.
През следващите 25 г.
бяха рехабилитирани или
изцяло подменени всички
подвижни мостове. Едно

от условията в проектите
винаги е елиминирането
на отворените решетки.
Но дори при пълна реконструкция това невинаги е
възможно. При вертикално
повдигане би трябвало да
се смени не само моторът,
но и противотежестите,
оттам – да се заякчат колоните и всичко друго.
И така отворените решетки останаха на вертикално повдигащия се мост
от Куийнс до острова Рузвелт Айлънд (бившия Блекуел) над Ийст Ривър.
Наред с обичайните
проблеми в поддръжката
на моста това създаде и
някои трудности при навигацията под него. Плексигласовата мачта на яхта,
минаваща по Ийст Ривър
на юг към залива, опря в
конструкцията. Отливът
повлече яхтата под моста, мачтата се наклони,
мина под отворената решетка, проникна през нея
и се показа в автомобилното платно. Операторите
затвориха моста и го повдигнаха, за да освободят
мачтата. Тя се заклещи и
мостът я дръпна нагоре.
Законът на Мърфи се развихри.

ТЪРГОВЕ & ОБЯВИ
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
3Наименование: Ремонт на улици в населени места на Община
Крушари
Възложител: Община Крушари
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 500 000.00 лева
Краен срок за изпълнение: Крайна дата:
30/11/2019
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 30/05/2019 Местно време:
17:00
Отваряне на офертите: с. Крушари, ул. „Девети септември” №3-А

Дата: 31/05/2019 Местно време: 11:00
За контакти: Димитрина Желева - директор
на Дирекция РРХД
Факс: +359 57712136
Адрес: ул. „Девети септември“ №3-А
Адрес на възложителя: http://krushari.bg/
Телефон: +359 57712024
E-mail: krushari@dobrich.net
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=910922&mode=view

3Наименование: Реконструкция на уличен водопровод и реконструкция и рехабилитация на уличното платно, тротоари и бордюри на улица
„Стефан Караджа“ - от ул. „Цариградско шосе” и ул. „Перуника”, гр. Костенец
Възложител: Община Костенец
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 086 756.84 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност
в дни: 150
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 03/06/2019 Местно време: 17:00
Отваряне на офертите: гр. Костенец 2030,
ул. „Иван Вазов“ №2, административната
сграда на Община Костенец

Дата: 04/06/2019 Местно време: 11:00
За контакти: Анета Иванова Кирова – началник-отдел Проекти на Европейския съюз
Факс: +359 71423234
Адрес: ул. „Иван Вазов“ №2
Адрес на възложителя: www.kostenetz.com
Телефон: +359 71422308
E-mail: kostenetz_adm@kostenetz.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=910681&mode=view

3Наименование: Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци с преустановена експлоатация на Община Вълчи дол – промяна
по време на строителство по чл. 154, ал. 2, т.8 и чл.152, ал. 2 от ЗУТ
– етапно изграждане
Възложител: Община Вълчи дол
Oсн. предмет: 45112350
Прогнозна стойност: 1 006 855.88 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност
в месеци: 42
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 30/05/2019 Местно време:
17:00
Отваряне на офертите: град Вълчи дол,
площад „Христо Ботев” №1, етаж първи, за-

седателна зала
Дата: 31/05/2019 Местно време: 10:00
За контакти: Нина Белева
Факс: +359 51313450
Адрес: пл. „Христо Ботев“ №1
Адрес на възложителя: www.valchidol-bg.com
Телефон: +359 51312315
E-mail: oba_valchidol@mail.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=910539&mode=view

3Наименование: Изпълнение на строително-монтажни работи по
проект за възстановяване на разрушени диги на река Бяла по 2 обособени позиции
Възложител: Община Ивайловград
Oсн. предмет: 45246200
Прогнозна стойност: 1 002 682 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност
в месеци: 12
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 29/05/2019 Местно време: 17:30
Отваряне на офертите: заседателна зала в
сградата на Община Ивайловград

Дата: 30/05/2019 Местно време: 11:00
За контакти: Диана Овчарова - кмет
Факс: +359 36616022
Адрес: ул. „България“ №49
Адрес на възложителя: http://ivaylovgrad.bg/
Телефон: +359 36616090
E-mail: oba_ivaylovgrad@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=910518&mode=view

3Наименование: Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост“, гр. Шумен
Възложител: Община Шумен
Oсн. предмет: 45210000
Прогнозна стойност: 830 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност
в дни: 330
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 28/05/2019 Местно време: 17:30
Отваряне на офертите: административната сграда на Община Шумен, ет. 3, зала 304

Дата: 29/05/2019 Местно време: 10:00
За контакти: Цвета Николова
Факс: +359 54800400
Адрес: бул. „Славянски“ №17
Адрес на възложителя: http://www.shumen.bg
Телефон: +359 54857747
E-mail: ts.stilianova@shumen.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=910315&mode=view

3Наименование: Основен ремонт на улична мрежа в гр. Кула – пълен
инженеринг
Възложител: Община Кула
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 370 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност
в дни: 120
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 30/05/2019 Местно време: 17:00
Отваряне на офертите: В сградата на Община Кула, гр. Кула, ул. „Възраждане” 38, заседателна зала

Дата: 31/05/2019 Местно време: 13:30
За контакти: инж. Илинка Найденова
Факс: +359 93832225
Адрес: ул. „Възраждане“ №38
Адрес на възложителя: http://obshtina-kula.
com/bg/
Телефон: +359 93832227
E-mail: obshtinakula@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=910559&mode=view

3Наименование: Реконструкция на ул. „Търговска”, гр. Полски Тръмбеш – ЕТАП I
Възложител: Община Полски Тръмбеш
Oсн. предмет: 45230000
Прогнозна стойност: 458 939.29 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност
в дни: 120
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 31/05/2019 Местно време: 17:00
Отваряне на офертите: заседателна зала
на Община Полски Тръмбеш - етаж 4

Дата: 03/06/2019 Местно време: 10:00
За контакти: Стефка Буюклиева
Факс: +395 6141-6954
Адрес: ул. „Черно море“ №4
Адрес на възложителя: www.trambesh.eu
Телефон: +359 6141-4133
E-mail: obshtina_pt@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=910475&mode=view

3Наименование: Поддържане и текущ ремонт на уличната мрежа
и пътните съоръжения на територията на район „Лозенец“ - Столична
община, включваща местност Лозенец, Драгалевска спирка, НПЗ „Хладилника – Витоша“
Възложител: Район „Лозенец” - Столична община
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 800 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност
в месеци: 24
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 11/06/2019 Местно време:
16:00
Отваряне на офертите: зала 71, ет. 7, гр.

София бул. „Васил Левски“ №2
Дата: 12/06/2019 Местно време: 10:00
За контакти: Виктор Георев
Факс: +359 28656604
Адрес: ул. „Васил Левски“ №2
Адрес на възложителя: www.lozenets-sofia.org
Телефон: +359 28656672
E-mail: v.georev@lozenets-sofia.org
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=910497&mode=view

3Наименование: Проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: Ремонт и рехабилитация на ул. „Осемнадесета”, ул.
„Двадесета”, ул. „Околовръстна” и изграждане на подпорна стена на ул.
„Двадесета” в с. Фотиново, Община Батак
Възложител: Община Батак
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 463 333 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност
в месеци: 4
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 29/05/2019 Местно време: 17:00
Отваряне на офертите: В сградата на Община Батак на първия етаж

Дата: 30/05/2019 Местно време: 14:00
За контакти: инж. Мария Батаклиева
Факс: +359 355320-30
Адрес: пл. „Освобождение“ №5
Адрес на възложителя: www.batak.bg
Телефон: +359 355320-21
E-mail: mncplt_batak@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=910494&mode=view

3Наименование: Реконструкция на уличен водопровод и реконструкция и рехабилитация на уличното платно, тротоари и бордюри на улица
„Езерище”, с. Костенец
Възложител: Община Костенец
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 796 125.80 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност
в дни: 150
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 03/06/2019 Местно време: 17:00
Отваряне на офертите: гр. Костенец 2030,
ул. „Иван Вазов“ №2, административната
сграда на Община Костенец

Дата: 04/06/2019 Местно време: 10:00
За контакти: Анета Иванова Кирова – началник-отдел Проекти на Европейския съюз
Факс: +359 71423234
Адрес: ул. „Иван Вазов“ №2
Адрес на възложителя: www.kostenetz.com
Телефон: +359 71422308
E-mail: kostenetz_adm@kostenetz.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=910691&mode=view

3Наименование: Рехабилитация на пътна и улична мрежа и пътни
съоръжения на територията на Община Мирково по 5 (пет) обособени
позиции
Възложител: Община Мирково
Oсн. предмет: 45233000
Прогнозна стойност: 320 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност
в дни: 60
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 29/05/2019 Местно време:
17:00
Отваряне на офертите: с. Мирково, ул.
„Александър Стамболийски” №35, сградата
на Общинска администрация Мирково, ет. 2,

конферентна зала №2
Дата: 30/05/2019 Местно време: 14:00
За контакти: Нели Кенанова - специалист
Проекти, програми и обществени поръчки
Факс: +359 7182-2550
Адрес: ул. „Александър Стамболийски“ №35
Адрес на възложителя: http://www.mirkovo.bg/
Телефон: +359 7182-2286
E-mail: info@mirkovo.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=910586&mode=view

3Наименование: Избор на изпълнител за извършване на ремонт и
обновяване на сградата на Oбщина Елин Пелин, находяща се в УПИ III - за
административен център, кв. 165, по плана на гр. Елин Пелин, Oбщина
Елин Пелин
Възложител: Община Елин Пелин
Oсн. предмет: 45210000
Прогнозна стойност: 276 036.86 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност
в месеци: 4
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 27/05/2019 Местно време:
17:00
Отваряне на офертите: офертите ще бъдат отворени на 28.05.2019 г. в 16:30 ч. в административната сграда на Община Елин

Пелин, гр. Елин Пелин, пл. „Независимост“ №1,
ет. 2, заседателна зала
Дата: 28/05/2019 Местно време: 16:30
За контакти: инж. Велин Велинов
Факс: +359 72560208
Адрес: пл. „Независимост“ №1
Адрес на възложителя: http://elinpelin.org/
Телефон: +359 72560200
E-mail: kmet.elinpelin@gmail.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=910214&mode=view

3Наименование: Дейности по изграждане, ремонт и поддържане на
улична мрежа и общински пътища в Община Златоград
Възложител: Община Златоград
Oсн. предмет: 45233120
Прогнозна стойност: 198 937.39 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност
в дни: 90
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 29/05/2019 Местно време: 17:30
Отваряне на офертите: сградата на ОбА
Златоград, находяща се в гр. Златоград, ул.
Стефан Стамболов №1, ет. 2, заседателна

зала
Дата: 30/05/2019 Местно време: 10:00
За контакти: инж. Цветелина Бодурова
Факс: +359 30714023
Адрес: ул. „Стефан Стамболов“ №1
Адрес на възложителя: www.zlatograd.bg
Телефон: +359 30712551
E-mail: ObA-zlatograd@zlatograd.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=910716&mode=view

Още на: http://vestnikstroitel.bg/category/public_orders/
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ǨȔȍȘȐȒȈȕșȒȐȧȚșȚȐȓȊȐȕȚȍȘȐȖȘȈ±
ȍȒȓȍȒȚȐȒȈȐțȌȖȉșȚȊȖ
Елица Илчева
Съвременният американски стил в интериора
се е формирал в продължение на няколко века, поглъщайки характеристиките
на редица исторически
събития. Той е повлиян от
колониалния и класически
стил, както и от ар деко
и е предназначен за просторни апартаменти, вили
или мезонети. Отличава
се с това, че е напълно
ненатрапчив, спокоен и
хармоничен поради демократичния си еклектизъм.
Основите му са възникнали
по време на развитието

на новите земи от европейските заселници, които са донесли със себе си
традициите за подреждане
на помещенията. Първите
колонисти в пристъп на
носталгия са се опитали
да пресъздадат обичайния
си начин на живот, което,
разбира се, е било сложно за изпълнение. Така се
появява нов американски
колониален стил, създаден
главно върху основите на
английската класика, но попрост и непретенциозен.
При всички положения обаче
интериорът на американските къщи винаги създава
впечатление за свобода,
простор и лекота, както и
за спонтанност, дори когато е внимателно обмислен
от най-добрите дизайнери.
Характерно за него е също
и рационалното използване на площта на къщата.
Никой не си позволява да
бъде непрактичен и ако има

празно пространство над
бюрото или в друг ъгъл на
дома, то непременно се използва. В къщите рядко има
ненужни прегради. Например общото пространство
на кухня, трапезария и хол е
нещо обичайно за Щатите.
Хората в САЩ се опитват да поставят масите в
центъра на стаята, оформяйки оригинален остров това е същинската американска класика. Но, разбира
се, за да подредим обзавеждането по този начин, ние
се нуждаем от подходящо
пространство. Американците са рационални хора,
така че е малко вероятно в
дома им да има много текстил и ненужни дрънкулки.
Дори и дизайнът на спалните е прост и лаконичен,
с оскъден декор, а украсата
обикновено е коктейл от
различни жанрове и стилове. И всичко е хармонично и
изглежда уникално. Този вид

интериор дава големи възможности за творчество.

Удобството е на първо
място
Никой американец няма
да жертва удобството си
за декоративни, макар и
красиви елементи, естетиката никога не може да
бъде предпочетена пред
ергономията. Всичко извън

мебелите в хола е насочено към факта, че гостите
често ще го виждат, защото те са близки приятели,
познати, роднини, които
идват постоянно. В същото време американците
много се радват на антики,
намерени от гаражни продажби. Домакините никога
не следват модата и често
сами измислят своя интериор. Предпочитани са светли

Най-голямата наслада за
всяка американска домакиня е голямата отворена кухня, която винаги е
с много дърво в нея, особено по хоризонталните
повърхности. Тук важи
принципът - колкото повече и по-естествено,
толкова по-добре. Стилът често включва комбиниране на голяма маса
с барплот, към който са
прикрепени няколко високи
стола. Всекидневната пък
събира всичко, което е за
показ. Гостите са добре
дошли тук, но не и с обувки. Обикновено просторни
и удобни, тези стаи винаги
са на първия етаж и са отворени към помещенията,

Най-малко 2 спални
Често те се намират
на втория етаж, до който се стига с вътрешно
стълбище. Дизайнът е лек
и деликатен, със светли
ненатрапчиви цветове в
бяло-бежовата гама. Обикновено към всяка спалня има
баня и дрешник. Детските
стаи са по-малки и отново
с отделни помещения за
душ. Тук за пода е отличително използването на мокет, а класическото легло
е задължително високо и
покрито чак до земята.
Американците обожават
огромните матраци. В баните никога няма пералня,
дори ако пространството
го позволява. За такива чисто функционални домашни
уреди винаги има специално
помещение.

Характеристики на
декора

цветове, особено за спални
и хол. Липсата на остри
ъгли също е изключително
характерна.

Центърът е кухнята
Тя е мястото на събиране на цялото семейство.

в които се приготвя храната. Дизайнът осигурява
непременно голяма мека
мебел и фотьойли. Телевизията - неизменна част от
всеки американски апартамент, също е тук. Това
е центърът на вселената
за семейството.

Нещото, без което
сякаш не може – това са
рамките със снимки. Американският интериор означава непременно подредени
награди и сувенири. На столовете в трапезарията и
хола обикновено се поставят възглавници с бродерия,
за да се постигне уютна
атмосфера. На тавана пък
осветителните тела са
рядкост и лампите найчесто са по стените, пода,
нощните шкафчета. Но не и
в дневната, където над голямата маса задължително
има красив полилей.

СВЯТ & ИНОВАЦИИ
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Стойността й е 14,6 млн. евро
Страницата
подготви
Емил Христов
Камиони, захранвани на
ток, се движат по една от
най-натоварените магистрали в Германия - между
Дармщат и Франкфурт
на Майн. 10 километра от
eHighway вече са електрифицирани, като над пътя е
изградена контактна мрежа. Скоро ще бъдат пуснати в експлоатация още две
тестови отсечки – в Северна и в Южна Германия.
„Електромагистралите са стандартизирани.
Навсякъде се подава едно
и също напрежение, регламентирана е също и височината на контактната
мрежа. Така че всеки електрически камион може да се
движи еднакво добре както
в Швеция, така и на магистралата за Любек или в Баден Вюртемберг”, е обяснил

ръководителят на проекта
Кристер Торен. По думите
му все повече тежкотоварни камиони минават по пътищата на Германия, чиито
двигатели с вътрешно горене замърсяват атмосферата с въглероден двуокис.
Германското правителство
си е поставило за цел до
2050 г. товарният транспорт в страната да стане
напълно безвреден.
През следващите няколко години по eHighway ще се
движат редовно хибридни
камиони, които са свързани
с електрическата контактна мрежа чрез токоприемници (пантографи). За целта
те ще ползват специална
батерия, която се зарежда
през цялото време, в което камионът е свързан с
мрежата. Енергията, освобождавана при спиране на
камиона, също ще отива за
зареждането. Ако по някаква
причина батериите оста-

нат без заряд, движението
продължава по конвенционалния начин - с включване на дизеловия двигател.
Хибридната система ще
позволява на тези превозни
средства да преминават
безпроблемно и по неелектрифицирани участъци от
пътя.

Изграждането на експерименталната отсечка
е струвало 14,6 млн. евро,
отпуснати от Министерството на околната среда.
Поставени са били общо
229 метални стълба за токопреносната мрежа. Във
въпросния участък от автомагистрала А5 средно на

ден преминават по 135 000
превозни средства, от които 14 000 тира. Скоро ще
има и две други трасета в
Германия, на които ще се
движат електрически камиони. В провинция ШлезвигХолщайн на автомагистрала А1 край Любек ще бъде
тествано как функционира

връзката с пристанище, а в
Баден-Вюртемберг ще бъде
електрифицирана отсечка
на първокласен междуградски път. Скоростни трасета за електрически камиони
вече има изградени на някои
места в САЩ и Швеция, а в
Италия първата eHighway е
в процес на планиране.

ǪǲȖȗȍȕȝȈȋȍȕșȚȘȖȧȚȕȍȉȖșȚȢȘȋȈȟ ǸȈȏȘȈȉȖȚȐȝȈȍȒȖȓȖȋȐȟȍȕ
ȖȚȗȖȊȚȖȘȕȖȐȏȗȖȓȏȊȈȕȐȔȈȚȍȘȐȈȓȐ ȉȐȚȖȊȒȓȐȔȈȚȐȒ

Д а т с к и т е а рх и т е ктурни фирми Lendager
Group и TREDJE NATUR
искат да докажат, че
от повторно използвани

материали могат да се
строят високи сгради.
Така те са проектирали CPH Common House –
първия в света подобен

неб о с тъ р г ач . П л ан и ра
се той да бъде изграден
в Копенхаген. Облечен в
зеленина, стъпаловидно
построен, той ще бъде
направен от 17 577 тона
рециклирани материали,
спестявайки около 1174 т
въглеродни емисии. Това
включва рециклирани
плочки и бетон с парченца тухли, рамки от прозорци, дървени ламперии
и подове.
За да се създаде връзка със съществуващата

градска структура, небостъргачът черпи елементи
от характерния заобикалящ блоков модел и активира улицата с 30 000 кв. м
търговски пространства,
разположени в основата
му. Озеленените тераси и
просторният двор създават среда за срещи на хората, като жителите ще
имат достъп и до частни
покривни балкони от апартаментите. Дъждовната
вода ще бъде събирана и
използвана за напояване.

ǵȈȑȌȢȓȋȐȧȚȔȖșȚȊșȊȍȚȈȉȍȖȚȒȘȐȚȊǲțȊȍȑȚ
Кувейт откри най-дългия мост в света, който
свързва богатата на нефт столица с необитаемия граничен регион, предвиден да стане най-големия хъб за свободна търговия. Новата връзка е
кръстена на предишния емир Джабер III ал-Ахмед
ал-Джабер ал-Сабах. Мостът e дълъг 36 км и три
четвърти от тях са над вода. Благодарение на
него времето за пътуване се намалява от 90 минути на по-малко от половин час. Съоръжението
свързва Кувейт сити със северния пустинен район
Субия, където Кувейт смята да създаде „Копринен
град“. Стойността на моста е 3,6 млрд. долара, а
дизайнът е създаден от базираната в Париж група
„Систра“. За построяването му са били нужни 5 г.
Инвестициите в „Копринения град” се очаква да
достигнат до 100 млрд. долара, като вече е направена 5000-мегаватова електроцентрала в Субия.

Mitsubishi Heavy Industries (MHI) обяви, че ще произвежда за първи път в света хладилния агент R454C,
който е с изключително нисък потенциал за глобално затопляне. Вече е разработен прототип на битов
климатик с R454C и MHI е в процес на подготовка на
пускането му като масов продукт. R454C е с нулев
озоноразрушаващ потенциал и потенциал за глобално
затопляне с коефициент 146. Въздействието върху глобалното затопляне на прототипа е 91,3% по-малко от
това, което оказват предишни модели на MHI. R454C е
известен като по-екологична алтернатива за хладилен
агент при индустриалните и комерсиалните климатизиращи системи. Освен че не разрушава озоновия слой,
той е нетоксичен и слабо запалим.
През октомври 2016 г. бе подписано „Изменението от Кигали“ към Монреалския протокол, отнасящ се
до веществата, разрушаващи озоновия слой. С този
акт бяха ускорени световните инициативи, насочени
към спиране на глобалното затопляне. Изменението е
наречено на името на столицата на Руанда, където
на специална среща делегатите постигнаха договореност за постепенно намаляване на употребата на
флуоровъглеводородите (HFC) и веществата, които
не разрушават озона, но оказват неблагоприятно въздействие върху глобалното затопляне.

ǻȊȍșȍȓȐȚȍȓȕȐȧȚȗȈȘȒȕȈÄǴȍȎȌțȏȊȍȏȌȕȐȊȖȑȕȐ´ȍȗȖȟȚȐȋȖȚȖȊ
Сагата „Междузвездни войни“ е една от най-емблематичните в историята на съвременното кино и успява да обедини и
вдъхнови милиони хора по целия
свят. Възможността да изживеете този легендарен сценарий в реалния живот е мечта
на много фенове. Скоро това ще
бъде възможно, след като „Дисни“ обяви, че ще пусне не един,

а два увеселителни парка Star
Wars. Очаква се скоро те да бъдат напълно завършени. Единият се намира на територията
на Орландо, Флорида, а другият
ще е в Калифорния. Очаква се
този в Калифорния да заработи
от края на май, но атракцията
в Орландо ще е основният и
най-голям увеселителен парк на
„Дисни“, правен до момента.
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КНИГА НА СЕДМИЦАТА

Творчеството й е открито случайно през
2007 г. и бързо се превръща в сензация
Страницата подготви
Мартин Динчев
Над 100 цветни и черно-бели
фотографии на една от най-забележителните жени в световната
фотография - Вивиан Майер, могат
да бъдат видени в Софийска градска
художествена галерия до 2 юни. Изложбата „В нейните ръце“ гостува
у нас благодарение на платформата
„Майстори на фотографията“.

Ню Йорк © „Наследство на Вивиан
Майер“, колекция „Малуф“ и галерия
„Хауърд Грийнбърг“

Вивиан Майер (1926 - 2009) е
смятана за един от най-емблематичните автори на street фотографията. Името й се нарежда до тези
на Даян Арбъс, Робърт Франк, Хелън
Левит, Гари Уиногранд, Мери Елън
Марк, Джоел Мейровиц. Историята
й е също толкова забележителна,
колкото и нейните снимки. В края
на 2007 г. агентът на недвижими
имоти Джон Малуф купува няколко
кашона, пълни с черно-бели непроявени филми от 50-те и 60-те години
на XX век. Пред очите му се разкрили
забележителни кадри: всевъзможни
градски сюжети и истински истории от живота в Чикаго, Ню Йорк и
Париж. Aрхивирайки ги, с всеки нов
кадър се убеждавал, че е попаднал на
„нещо голямо“. И все повече се питал кой ли е този тайнствен и талантлив човек зад камерата. Малко
над година след покупката си попада
на следа, като намира плик от фотолаборатория с името на получателя
- Вивиан Майер.
Интересът към личността на
Вивиан Майер започва да расте
лавинообразно. След успешните
изложби в Чикаго и Лондон холивудският актьор Тим Рот открива екс-

Автопортрет © „Наследство на Вивиан
Майер“, колекция „Малуф“ и галерия
„Хауърд Грийнбърг“

позицията й в Лос Анджелис, статии
за нея се появяват в The New York
Times, Time, The Wall Street Journal,
The Independent, The Guardian, а телевизиите също гръмват с репортажи за Майер. През 2015 г. биографичният филм „Да откриеш Вивиан
Майер“ пък е номиниран за „Оскар“.
В спомените на семействата,
с които е живяла, тя е затворена
и ексцентрична, но дисциплинирана и безпощадно смела в мнението
си. Внушителното творчество на
Майер включва истинска съкровищница от над 120 000 негатива
и филми. В снимките й присъстват
множество портрети в различни
вариации и ракурси, нейни двойници,
събрани един в друг като матрьошки. Вплетен в тези ленти е и автопортретът, който днес се възприема като нейна запазена марка.

(YDQHVFHQFHȏȈȗȢȘȊȐȗȢȚȊǹȖȜȐȧ
Бандата се завръща към рок корените си
Двукратните носители на „Грами“ Evanescence
се завръщат в България
с грандиозно шоу и първи
самостоятелен концерт.
Две години след първата
им поява у нас на фестивала Hills of Rock в Пловдив
феновете ще се насладят
на най-големите хитове
на групата на 11 септември в столичната зала
„Арена Армеец“.
Фронт дамата Ейми
Лий и бандата се връщат
към рок корените си след
двугодишно турне със симфоничен оркестър, посветено на последния им албум Synthesis. Творбата
се появи на пазара през

2017 г. след шестгодишна
пауза за групата и предложи нов прочит и аранжименти на най-популярните песни на Evanescence.
Различното в него е ком-

бинацията от акустичен
и електронен звук, като
албумът включва страхотни вокални и пиано
изпълнения от Ейми Лий.
Всички нови аранжименти

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

ǝǷȆǹȂǱǾǺǽȆȅǺ
ǱǳǮǱǳǰǬ
Филмът е екранизация
на бестселъра „Всичко,
всичко“ от Никола Юн. Романът е в класацията на
бестселърите на New York
Times от самото си излизане на пазара и получава
множество отличия.
„Слънцето също е звезда”' е съвременна приказка
за любовта, която се опитва да преодолее всички
препятствия. Филмът по-

ставя въпроса дали съдбата или произволните
събития във Вселената
са тези, които определят
живота ни.
Романтичният колежанин Даниел Бай и родената
в Ямайка прагматична Наташа Кингсли се срещат
случайно и мигновено са
привлечени един от друг.
Но едва ли има по-неподходящ момент да прехвър-

чат искрите на любовта,
защото остават броени
часове от последния ден
на Наташа в САЩ. Тя и
цялото й семейство предстои да бъдат депортирани. Даниел от своя страна
от самото начало убеден,
че два мата са родени
един за друг и съдбата им
е да изживеят живота си
заедно. Ще бъде ли любовта достатъчна и той
достатъчно убедителен,
за да се превърнат двамата непознати в истински
щастлива двойка?

на песните са направени с
дългогодишния творчески
партньор на бандата прочутия композитор Дейвид Кембъл. Миксът и програмирането пък са дело
на Уилям Хънт и Деймиън
Тейлър (Bj ö rk, The Killers
& Arcade Fire). Албумът
включва и две нови песни –
пилотния сингъл от проекта Imperfection и Hi-Lo със
специалното участие на
звездата на класическата музика – цигуларката
Линдзи Стърлинг.
Билетите за шоуто
на Evanescence са на цени
между 70 и 90 лв. в разпространителската мрежа на
Eventim.

Незаконна дъщеря на папа, останал в историята
със своите машинации, убийства и финансови далавери; сестра на един от най-безскрупулните и найжестоки владетели в човешката история; смятана
за най-красивата жена на Италианския Ренесанс;
споделила три брака с трима съпрузи от най-влиятелните фамилии на Италия; умела ръководителка
на държавни дела и почитателка на изкуствата.
Това са неоспоримите факти за Лукреция Борджия.
Около личния живот и тайните й дела Борджия не
е оставила на света дори един сигурен образ на
своята феноменална красота, което е повод да се
вихрят дяволски легенди. Отровителка, развратница, кръвосмесителка, прелюбодейка, коварна отмъстителка... Пресъздал я е Юго в драма, възпял я
е Доницети в опера, безброй са нейните биографии
и близо двайсет филма са посветени на живота й.
Романът на френския историк Жоаким Буфле си
поставя за цел да представи автентичното лице
на дъщерята на папа Александър VI Лукреция Борджия. Основаваща се върху исторически извори, а не
върху легенди, тази биография се противопоставя
на измислиците и представя една любяща и ранима
жена, изключително деликатна и интелигентна по
природа, образована събеседница на най-големите
умове на съвремието, но станала не по своя воля
политическо оръдие на своя баща и на своя брат
Чезаре.
Дневникът на Борджия, херцогиня на Ферара, е
създаден в седмиците преди смъртта й на 24 юни
1519 г. Написани крадешком, най-често в ранните
часове на деня, когато умората и треската я напускат за кратко, тези страници свидетелстват
за припряността на пишещата ги, понякога за нейното отегчение. В тях е запечатан без снизхождение животът на една от най-забележителните
фигури на Италианския Ренесанс. Белязани са и от
духовните тревоги на жена, която след като е познала световната слава и се е подала на нейните
съблазни, е осъзнала колко е суетна. Лукреция усеща
колко неблагодарна е историята към нея, навличайки
й неодобрението, с което се отнасят към баща й
и брат й. Въпреки това тя не се опитва да се оневини и да се оправдава за слабостите и лутанията
си, а поема по пътя на промяната с надеждата да
преосмисли живота си. За това й помага нейното
искрено състрадание, на което никога не изневерява, и любовта й към четенето. Тази известна почитателка на литературата притежава една от
най-богатите библиотеки на своето време, в която
редом съжителстват жития на светци и духовни
книги с поетични сборници, философски трактати
и най-популярни творби.
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ǩȐșȍȘȊȌȢȓȉȐȕȐȚȍ
ȕȈǻȔȉȘȐȧ

Централният площад

Светослав Загорски

Орвието - бисерът на
регион Умбрия, е град в
италианската провинция
Терни. Сгушен е в долина,
точно където се вливат
реките Киани и Пали я.
Старинната му част се
намира върху плато, изградено от вулканична пепел. Местоположението е
едно от предимствата на
Орвието. Само на 96 км
южно от него се намира
столицата на Италия Рим.
Историята на Орвието започва през Етруската ера. Днес в Археологическия музей в града може
да се разгледа експозиция
с етруски артефакти, които са открити в непосредствена близост до него.
Градът бива анексиран
от Рим през III век пр.Хр.
заради стратегическото
си местоположение. След
разпадането на Римската
империя от отбранителен
той се превръща в религиозен център.
Извън Рим само в Орвието и Витербо биват
издигати папски дворци.
Днес те са сред основните туристически атракции в града. През 1227 г.
папа Григорий IX налага
училището по теология в
Орвието, което е едно от
първите в Европа, а заедно с него издига и първия
папски дворец. През 1263 г.
Урбан IV започва строежа
на втори дворец на институцията, която представлява, и освещава новата
доминиканска църква в Орвието.
Папа Николай IV избира
града за седалище на курията през 1291 г. - 1292 г.
Неговият наследник - папа
Бонифаций VIII, построява
третия и последен палацо
папале -

Катедралата „Санта Мария Асунта“

Високата часовникова кула

„Палацо Солиано”.
Той поставя свои статуи на главните градски
порти, което води до силни критики от страна на
враговете му. Бенедикт XI
е последният папа, който
живее в Орвието.
Градът се превръща в
един от най-големите културни центрове на своето
време, когато Тома Аквински започва да преподава
там. След това обаче той
бива призован в Рим през
1265 г., за да служи като
папски богослов и като регентски учител на новоизбрания папа Климент IV.
Днес Орвието е съхранил богатото си историческо минало и забележителна архитектура. В
Стария град са запазени
множество средновековни готически сгради от
XII и XIII век. Всички могат
да се видят от извисяващата се Torre del Morro –
47-метрова часовникова

Артезианският кладенец

кула, разположена в центъра. До Стария град може
да се стигне и с фуникуляр, нещо нормално за много от населените места в
Италия.
Това, което прави Орвието различно и привлича
хиляди туристи, са уникалните подземни тунели,
свързани в една обща мрежа, както и

вулканичната скала, тайните тунели са отворени
за разглеждане само чрез
обиколки с водач. Те започ-

прословутият
Артезиански кладенец.
Подземният град разполага с повече от 1200
тунела, галерии, кладенци, стълби, кариери, изби,
коридори, цистерни, стаи
с многобройни малки квадратни ниши за гълъби.
Издълбани дълбоко във

Тунелната система на Орвието

ват от центъра и стигат
далеч извън градските
стени. Артезианският
кладенец е построен от
инженера и архитект Антонио да Сангало Млади
в периода 1527 - 1537 г.
по поръчение на папа Климент VII, който се скрива
в Орвието след разграбването на Рим през 1527 г.,
тъй като се опасявал, че
наличните източници на
вода няма да са достатъчни при дълга обсада.
Дълбочината на кладенеца е 53 м, а диаметърът
при основата му е 13,4 м.
За слизане до водата са
направени две независими
стълбища, изсечени в скалата спираловидно едно
над друго по стените на
кладенеца, за да не се пре-

Входът към крепостта „Алборнос“

сичат пътищата на слизащите и качващите се.
Стълбищата се състоят
от 248 стъпала всяко и са
осветени чрез 70 прозореца.
Местната дуомо също
е голяма забележителност
на града. Катедралата,
носеща името

„Санта Мария Асунта“,
е малка католическа
базилика. Папа Николай
IV благославя полагането на основния й камък
през 1290 г. Проектът е
дело на Арнолфо ди Камбио, архитект и скулптор
от Флоренци я. Строителството е възложено
на монаха Фра Бевиняте
от Перуджа. През 1310 г.
главен архитект става
Лоренцо Майтани от Сиена, който построява пред
катедралата разкошна
главна фасада в готически
стил, украсена с мозаечни
композиции и скулптури.
Интериорът също е впечатляващ. В „Капела дел
Корпорале” в катедралата се съхранява главната
светиня на храма - покровът с капки кръв от
Болсена. Тя се пази в специален реликварий, изработен през 1337 - 1338 г. На

стените на капелата са
изпълнени фрески със сюжети от живота на Дева
Мария, завършващи със
сцената „Коронацията на
Дева Мария в небесата“.
Вътре в катедралата се
намира параклисът на Сан
Бризйо, където са най-ценните фрески. Създадени
са през 1447 г. от големите художници на Ранния
ренесанс Фра Анджелико и
Беноцо Гоцоли. Там е и шедьовърът на Лука Синьорели – „Последен съд“.
Друг забележителен
храм е „Сан Джиовенале“.
Построен е през 1004 г.
Това е най-старата църква в Орвието. Забележителна е заради множеството фрески от XIII век.
Прекрасна е и

крепостта „Алборнос”
в подножието на Стария град. Тя е изградена по
заповед на испанския кардинал, носещ същото име.
Проектирана е от военния
инженер Уголино ди Монтемарт. Строежът започва
през 1359 г. Целта му е да
осигури на църквата сигурно място в града и да позволи на кардинала и неговите капитани да постигнат
военни победи.
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The modernisation of the Karnobat
railway station is launched
The contract value is BGN 4 142 125 excluding VAT
At an official ceremony
was announced the start
of construction works for
Karnobat railway station’s
reconstruction. The event
was attended by the Minister of Transport, Information
Technology and Communication Rossen Jeliazkov,
the Deputy General Director
of the National „Railway infrastructure“ Company Eng.
Zlatin Krumov, the Deputy
Regional Governor of Burgas
Vladimir Krumov, the Head
of the Managing Authority of
the Operational Programme
on „Transport and Transport
Infrastructure 2014 - 2020“
Eng. Galina Vassileva, Eng.
Nikolay Nikolov - Deputy
Chairman of the MB of Bulgarian Construction Cham-

ber (BCC), also Chairperson
of the RO of BCC – Burgas
and Managing Director of
„Bildnix” EOOD – the leading
partner of the consortiumcontractor, representatives of
construction supervisors, etc.
„This railway station is of
extreme importance and it is
the only railway connection
between the South-East and
North-East Bulgaria. It is the
forth by size railway junction
in our country, and a part of
the transport corridor Plovdiv - Burgas“, Jeliazkov explained during the ceremony.
He has underlined that from
the reconstruction of this
station will start the development along the Burgas – Sindel line, while the ambitions
are it to become a part of the

infrastructure, which will be
extended up to Ruse.

Minister Rossen Jeliazkov has announced that

this station was not repaired
since the 80-s years of the

past century when it had been
constructed. In his words the
total of six railway stations
are going to be reconstructed
under the Axis 3 of the OP
„Transport and Transport
Infrastructure“ – Karnobat,
Poduyane, Iskar, Kazichene,
Stara Zagora and Nova Zagora. The total amount of all
projects is approximately
BGN 30 Million.
The „Reconstruction of
the railway station Karnobat“
project is financed under
the Priority Axis 3 „Improvement of intermodality for
passengers and freight and
development of sustainable
urban transport” under the
Operational Programme on
„Transport and transport infrastructure 2014 - 2020“.
The contractor for this project
is the Consortium „Railway infrastructure Karnobat“ DZZD,
comprising the companies
„Bildnix“ EOOD and „Bilding
Comfort“ OOD, the contract
value is BGN 4 142 125,00
excluding VAT.

BCC and NAMRB will collaborate on changes in legislation, An European Media Network
established for cooperation in
related to construction and investment process
The management of the Bulgarian Construction Chamber (BCC)
and the Management Board of the
National Association of Municipalities in the Republic of Bulgaria
(NAMRB) held a working meeting.
„I would like to thank the BCC for
the initiative to hold this meeting. I
hope that our joint constructive actions will continue, so that we are
mutually useful in going through
hardships the both organisations
are facing“, said at the begininng
of the meeting Eng. Daniel Panov,
Chairman of the MB of NAMRB and
Mayor of Veliko Tarnovo Municipality. The Chairman of the MB of BCC
Eng. Iliyan Terziev, on his part also
thanked for the immediate reaction
for organisation of the meeting as a
result of the talks held a few days
ago at a working discussion inititated by the RO - Veliko Tarnovo.
„The reason why we are here is
our desire to unite our efforts and
to work for improvement of legislation, for regulations, for restriction
of the grey sector and for reduction
of administrative burden, which is
an issue both for the municipalities
and constructors. We would wish
to continue holding these meetings
and together to work for the common weal of our country“, said in
addition Eng. Terziev. On the behalf
of the Chamber, in the discussion
took part Vladimir Zhitenski, Deputy
Chairman of the MB of BCC, Eng.
Blagoy Kozarev, member of the
Executive Bureau and of the MB,

the construction sector

Head of „Hydro-technical construction, water supply and sewerage
systems" Section and member of
the Board of Directors of „Stroitel“
Newspaper, Lyubomir Peinovski,
member of the MB of BCC, the Executive Director Eng. Miroslav Maznev, Eng. Lidiya Stankova, Director
of „Analysis, construction, professional qualification and monitoring“
Directorate, and Reneta Nikolova,
Procurator and Editor-in-chief of
„Stroitel“ Newspaper. On the behalf
of NAMRB in the meeting took part
Ivo Dimov, Deputy Chairman of the
MB of NAMRB and Mayor of Dimitrovgrad, and the members of the
MB of Association Elen Gerdzhikov,
Chairman of the Sofia municipality
council, Dr. Emil Kabaivanov, Mayor
of Karlovo, Zlatko Zhivkov, Mayor of
Montana, Ivanka Petrova, Mayor of
Smyadovo, as well as the members
of the Control council Radoslav Revanski, Mayor of Belitsa, Krasimira
Germanova, Chairperson of the Mu-

nicipality council of Sozopol, and the
Executive Director of NAMRB Silvia
Georgieva. During the meeting the
representatives of the two organisations debated the current legislation
related to the construction and investment process and the problems,
that the representatives of the local
authorities and construction companies are facing in their activity. The
focus was put on the new texts in
the Spatial Development Act (SDA),
in force since January 2019, as well
as on the amendments in art. 14,
para 2 of the Construction Chamber
Act, according which constructors,
not entered in the Central Professional Registry of Constructors
(CPRC) can perform only residential
and villa-houses low-rise building
works with an overall built-up area
up to 100 square meters, suplementary buildings, as well as reconstructions, reorganisations, overhauls
and changing the intended use of
the buildings from fifth category.

Bulgarian Petrol and Gas Association celebrates
20th anniversary from its establishment
„Achieved results by the members of the Bulgarian Petrol and
Gas Association (BPGA) are an important indicator about the country's
economy development“. This was
stated by the Minister of Economy
Emil Karanikolov on the occasion of
celebration of the 20th anniversary
from the establishment of Association. Minister Karanikolov expressed
his confidence that the active collaboration with BPGA will continue
as well in the work of the Consultative Council on the Fuel Act.

The event was attended by Zhivodar Terziev, Chairman of BPGA,

Andrey Delchev, Executive
Director of BPGA,JeanPierre Debruxelles, European Petrol Association
(FuelsEurope), Vladimir
Zhitenski, Deputy Chairman
of the MB of BCC, Eng. Miroslav Maznev, Executive
Director of BCC, MPs, energy experts and diplomats.
On the behalf of the Chamber Eng. Maznev handed a
message of congratulations on the
Association’s anniversary.

In Hungarian city of Kecskemet took place the conference Building Connections
(BC). During this event representatives of media from 7
countries have met and established a new media alliance
for cooperation. The intention
initiated by magyarepitok.hu
and the Regon Group pursuits
to create an European communication network between
the media, working in this sector. Ákos Szabó, Editor-in-chief of magyarepitok.hu, Hungary, was elected
as the president of the new organization, and Reneta Nikolova, Procurator
and Editor-in-Chief of „Stroitel” Newspaper, Bulgaria was elected as vicepresident. The next „Building Connections” conference will take place in
Bulgaria in May 2020.
A presentation of the „Stroitel“ Newspaper’s printed edition and site
was made and the participants were informed about the experience of the
publishing team related to organisation of events, production of presentation
videos, as well as about the potential and scope of its publishing capacity.
Each participant was given a copy of informational leaflet, specially prepared for this event, presenting the various activities of the BCC’s edition.
The Editor-in-Chief of „Stroitel“ Newspaper Reneta Nikolova, gave as a
present to the State Secretary László Mosóczi and to the hosts from Magyar
eStWĘN the Almanac „10 years of „Stroitel“ Newspaper“.

Desislava Taneva is the new Minister
of Agriculture, Food and Forestry
Desislava Taneva is the new
Minister of Agriculture, Food and
Forestry. This decision was made by
the Parliament, after accepting the
resignation of Rumen Porozhanov.
121 members of Parliament voted
„in favor“ and 5 MPs voted „against“.
Taneva has held that post from 7th
November 2014 until 27th January
2017 in the second cabinet of Premier Boyko Borissov.
„Ministry of Agriculture, Food
and Forestry is the most difficult
administration. My first actions at
the new post will be directed towards solving the daily problems
of farmers, which are not minor”,
said in the lobby of the National Assembly Desislava Taneva, who until
now was Chair of The Parliamentary
Committee on Agriculture and food.
In her words she during her entire
live had been engaged only in agriculture, including 14 years in the

private sector.
The new minister announced
that there are going to be changes
in the administrative staff. „Ivanka
Bagdatova-Mizova will leave the Agriculture State Fund. Regarding the
rest changes I have certain vision,
but surely all decisions will be made
in a dialogue and with confidence
that as a result we will achieve what
we are looking for“, Taneva said.
Превод Радостина Иванова
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Страницата
подготви
Теодор Николов
Отборът на „Локомотив“ (Пловдив) си заслужи
овациите и вдигна гордо Купата на България.
„Смърфовете” изиграха
един от най-силните си
мачове и се наложиха с
1:0 над вечния си съперник
„Ботев“ (Пловдив). Пред
около 20 000 зрители на
стадион „Васил Левски” в
герой за локомотивци се
превърна Ален Ожболт,
който отбеляза единственото попадение в 78-ата
минута. Той се разписа
след много техничен удар

от движение с пета, надхитряйки вратаря и цялата защита на „канарчетата”. Денят 15 май пък се
превръща в може би найвеликата дата в историята на „Локо“ (Пд), тъй

Инж. Борис Недялков

като на този ден клубът
печели единствената си
титла на България - през
далечната 2004 г., а сега
и първата си купа на страната, след като имаше четири поредни загуби във

финали - 1948, 1960, 1971 и
2012 г.
И грачи те н а Бру н о
Акрапович бяха безкомпромисни, показаха повече
свежест, желание, смелост и бяха по-опасният
тим, търсещ успеха почти през цялото време на
мача. Футболистите на

Николай Киров от
своя страна очевидно прегоряха
в срещата, като
дори подкрепата
на 15 000 техни
фенове не им помогна, за да вземат втора купа
на страната през
последните три сезона.
Така след пауза от седем години пловдивските
„железничари” се завръщат в евротурнирите.
„Смърфовете” ще играят
в Лига Европа отново след
2012 г., когато отпаднаха
от „Витес“ (Холандия) с
общ резултат 5:7.

ǷȍȚȢȘǽțȉȟȍȊȗȖȍ
ÄǳȍȊșȒȐ´

ǫțȈȘȌȐȖȓȈȉȍȐȏȉȘȈȕȏȈȔȍȕȐȌȎȢȘȕȈ
ȋȖȌȐȕȈȚȈȊǨȕȋȓȐȧ

„Левски“ вече има нов старши треньор,
който ще води тима през следващия сезон
- бившия селекционер на България Петър
Хубчев. Договорът на Хубчев е за срок от
две години с опция за удължаване с още
една. Контракти с „Левски“ са парафирали още двама специалисти, които ще са в
щаба на Хубчев като негови помощници Георги Донков и Левон Апкарян. Петър Хубчев е бивш футболист на „Левски“. Той е
играл 5 сезона, в които е записал 125 мача.

Мениджърът на шампиона на Англия „Манчестър Сити“ Джосеп Гуардиола бе избран за номер 1 на своя пост през сезона в „Премиър лийг“. В
гласуването взеха участие фенове и футболни експерти. За наградата
48-годишният каталунски специалист се пребори с Нуно Еспирито Санто от „Уулвърхамптън“, Юрген Клоп от „Ливърпул“ и Маурисио Почетино
от „Тотнъм“.
Воденият от Гуардиола отбор успя да защити титлата си, след
като изпревари „Ливърпул“ само с 1 точка. Клоп и Почетино изведоха
тимовете си до финала в Шампионската лига, като „Тотнъм“ отстрани
именно „Манчестър Сити“ в 1/4-финалите. „Уулвърхамптън“ пък е приятната изненада през сезона в Англия.

ǫȘȐȏȔȈȕȔȖȎȍȌȈȗȖȍȔȍȒȢȔÄǩȈȘșȍȓȖȕȈ´
Френската звезда на
„Атлетико Мадрид“ ще
напусне клуба на 1 юли.
Той вече е съобщил за
намеренията си на ръководството на „дюшекчиите” и на треньора Диего
Симеоне. От „Атлетико“
съ щ о р а з п р о с тр ан и х а
информацията чрез официалния си профил в Туитър, което означава, че
има клуб, който да плати
откупната клауза на Гри-

зман в размер на 120 млн.
евро.
През минали я сезон
Гризман беше близо до

„ Б ар с ело н а “ , н о в
последни я момент
по д н ови д о г ов ор а
си с „Атлетико“ до
2023 г. със заплата
от 23 млн. евро на
сезон. Световният
шампион от 2018 г.
пристигна в „Атлетико“ преди пет години от „Реал Сосиедад“.
28-годишни ят Гризман
има 256 мача за „дюшекчиите”, в които е от-

белязал 133 попадения. В
специално видео той благодари на клуба за невероятните преживявания,
но посочва, че има нужда
от нови предизвикателства. „Това беше трудно
решение. Ще останете
завинаги в моето сърце”, обръща се Гризман
към феновете. Той става
третият ключов играч
на „Атлетико“, който си
тръгва след Лукас Ернандес („Байерн Мюнхен“) и
Диего Годин („Интер“).

Бокс

ǷȖȚȊȢȘȌȐȝȈȗȖȉȍȌȈȚȈȕȈǲțȉȘȈȚȕȈȌǬȐȕț
ȉȢȓȋȈȘȐȕȢȚȖȉȈȟȍȏȈȋțȉȐȒȈȏțșȈșȎȈȓȉȈȚȈȕȈǬȎȍȕȐǹțȠȐ

Звездата ни в професионалния
бокс Кубрат Пулев загуби изслушването в Атлетическата комисия на
Калифорния по жалбата на репортерката Дженифър Равало за сексуално посегателство и ще бъде с
отнет лиценз до 23 септември, за
шест месеца след случката. Все пак
Кобрата имаше и повод за радост.
Победата му над румънеца Богдан
Дину на 23 март беше потвърдена,

след като жалбата на боксьора
от северната ни съседка и представителите му за служебен
успех бе отхвърлена. Дину претендираше, че е получил неправомерен удар в тила минути преди
съдията да обяви Пулев за победител в седмия рунд. Така статистиката на българина след мача
остава непроменена - 27 победи
(14 с нокаут) и 1 загуба.

ВИСША ЛИГА
Във Висшата лига този кръг липсваха изненади. Фаворитите за челни позиции вече са ясни. Те заслужено
стигнаха до победи в своите срещи, като остана да
се изясни единствено кой каква позиция ще заеме в
крайното класиране.
Временните водачи „Булстрой груп“ имаха задачата да се изправят срещу тима на „Бокал“. Макар и
трудно „Булстрой“ се наложи над своите съперници с
3:1, като резултатът до 45-ата минута на мача беше
1:1 с голове на Младен Русков („Булстрой“) и Емил Янков („Бокал“). В последните 5 минути обаче Станимир
Стаменов и Юлиан Младенов донесоха победата на
булстройци.
Другият претендент за трона „Инфра Холдинг“
доста се затрудни за трите точки, но съумя да се
наложи с минималното 1:0 след гол на Георги Асенов в
47-ата минута на двубоя срещу селекцията на „Пайп
Систем“.
Третият претендент „Марибор строй“ засега изглежда в най-добра позиция, защото е с две срещи
по-малко от своите съперници и изостава само на 3
точки от първия и на 2 от втория в класирането. Мариборци записаха поредната си победа, този път с 10:3
над „Монтаж Строителни Конструкции“ след 6 попадения на Борислав Беширов и по едно на Кирил Донев,
Николай Зайков, Никола Георгиев и Огнян Милеков, а за
„монтажниците“
с хеттрик се отчете Габриел Топалов.
След като в
предишния си мач
изпусна преднина
от 5 гола, сега
селекци ята на
„Каммартон България“ не допусна
нов провал и съумя да спечели срещу тима на G.P. Group
с 5:3 след хеттрик на Кристиан Кирилов и по едно попадение на Адриан Иванов и Максим Симов, а за G.P.
Group се разписаха Теодор Сърбев, Бончо Смилков и
Александър Баймаков.
ПЪРВА ДИВИЗИЯ
Временните водачи в класирането „Ергодом“ имаха
за съперник „младежите“ от Old Boys. Мачът започна
много добре за „младежите“, като до 10-ата минута те
вече водеха с 2:0 чрез две попадения на Петър Ванков.
До края на частта Райко Глухарски върна един гол за ергодомци. През второто полувреме вратарят Борислав
Сусанин и нападателят Георги Рашев на „Ергодом“ си
размениха позициите на терена и това се оказа разковничето в срещата, след като вратарят нападател
Сусанин реализира хеттрик и донесе победа на своя тим
с 4:3.
Жребият противопостави два отбора с равен брой
точки - „Виваком“ и „Ромстал ХЕС“, да излязат един
срещу друг. Отново победата отиде за момчетата
от телекома, като този път се наложиха само с 3:0
над съперниците си с голове на Емил Генчовски, Стоян
Янев и Мариан Петков.
Бомбата на кръга поднесоха „Дени Строй“, които
надиграха с 2:0, „Онлайн Машини“ и почти ги отказаха
от борбата за титлата в Първа дивизия. Попаденията
за победителите реализираха Валери Беков и Денислав
Хаджиев.
След като загуби първата среща помежду им, „Главболгарстрой“ подходи доста по съсредоточено срещу
„Агенция Пътна Инфраструктура“ и във втория двубой
надделя с 11:3. Реализаторските си умения за „Главболгарстрой“ показаха
Пламен Яначков (4),
Емил Маринов (3),
Свилен Иванов (2),
Атанас Моллов и
Георги Политов, а за
„агентите“ с голове
се отчетоха Васил
Котков (2) и Данаил
Златаров (1).
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Елица Илчева
Tommy Hilfiger & Mercedes-Benz отново са заедно на скоростната писта на модата. Лятната им
колекция се отличава с дизайн, който съчетава класическия почерк на Tommy
Hilfiger и характерните за
марката типично американски спортни облекла с
иновативната техническа
експертиза на екипа от

Формула 1.
Неподвластни на
времето образи, като
ч и н о пан т а лон и те,
якето тип бомбър и
джинсите са част от
облеклата, които вече
се предлагат и у нас.
Дрехите са с последно
поколение функционал-

ни елементи, като климат контрол технология
и устойчиви на механични
въздействия влакна. Всичко това е в разпознаваемите за марката цветове - червено, бяло и синьо,
допълнени с нотки на сиво
и черно.
Емблематичните за

дизайна на Tommy Hilfiger
ленти присъстват деликатно върху металните
ципове, по ръба на качулката и други малки детайли,
а сините шевове придават
неочакван акцент към класическата визия на връхните облекла. Неизменно
до тях е емблемата на

Mercedes-Benz. Серията е
изчистена и изискана, на-

пълно допълваща образа на
съвременния джентълмен.

7HVODǺǭǱȅǬǼǺǭǺǾǬǶǽǴǾǬǺǾǰǺǯǺǰǴǹǬ
Догодина Tesla ще пусне на пазара в САЩ роботакси без шофьор. Това е
съобщил президентът и
основател на компанията
Илън Мъск по време на онлайн презентация. Той за
пореден път развълнува
инвеститорите със смелите си прогнози. В технологията за автономни
автомобили Tesla ще се
конкурира с американската фирма за споделени
пътувания Lyft, с Waymo и

Uber, а също така с традиционните таксиметрови
компании.
„Ф у н да ме н т а л н ото
послание, което потребителите трябва да разберат, е, че е финансова
лудост да се купи нещо
р а з ли ч н о о т Te s la ” , е
обявил Мъск, който е категоричен, че неговата
компания е единствената, разполагаща с набор
от хардуерни устройства
за пълно самоуправление.

Фирмата работи върху
чип за автономно управление от 2016 г. Преди това
Мъск е прогнозирал, че до
2018 г. автомобилите ще
бъдат напълно самостоятелни - срок, който компанията очевидно изпусна.
Основното в обещанието сега е новият
микрочип за автономни
превозни средства. Той е
произведен от Samsung
Electronics в Тексас. Мъск
очаква след поставянето

му във всички автомобили
на Tesla компанията да изпревари конкурентите си,
а значителните разходи
по внедряването му да се
отплатят.
Мъск е заявил, че благодарение на роботакситата цената на превоза
ще се намали средно с
между 25 и 30%. Всяко превозно средство ще генерира около 30 хил. долара
годишно. Роботакситата
ще имат батерии, които

Илън Мъск обявява поредната си висока цел

могат да издържат до 1
млн. мили. Експертите
твърдят, че ще са нужни
години, преди системите
да са готови за масова

употреба, а също, че производителите на автономни автомобили ще се
сблъскат с редица регулаторни пречки.

В следващия брой очаквайте

ОБЩИНИ
ГАБРОВО – пази
традициите
и отстоява
бъдещето си

ИНТЕРВЮ
Проф. д-р инж. Иван Марков,
ректор на Университета по
архитектура, строителство и
геодезия
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

МАРШРУТИ
Истанбул –
градът на
милионите
лалета

„Вестник Строител“ ЕАД е притежател на марките „Вестник Строител“ и „Строител“
съгласно Рег. №90849 и Рег. №90848 на Патентно ведомство на Република България
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КОРЕСПОНДЕНТИ ОТ ОП НА КСБ: Тонка Каравидова, Петя Пенчева – ОП-Бургас, инж. Венетка Витанова – ОП-Варна, Мариана Иванова – ОП-Видин,
Анелия Кулинова – ОП-Пазарджик, Звезда Димитрова-Кошничарова – ОП-Сливен, Даниела Димитрова-Йовчева – ОП-Ямбол,
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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

Забавен кадър
Виц
Между приятели:
- Мечтая да стана
богат и красив също
като жена ми.
- А тя богата и красива
ли е?
- Не, тя също мечтае.

Бисери от кухнята

Подвластниците
ще получат съответно
400 лв. за второ място и
200 лв. за трето.

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

ǺǾǽǾȆǻǶǬǺǾǼǱǶǷǬǸǹǬǾǬǾǬǼǴȀǬ

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
,%$1%*676$
%,&676$%*6)ɜɚɥɭɬɚ%*1
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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