Брой 21, година XI, 24 май 2019

®

www.ksb.bg
www.vestnikstroitel.bg

И З Д АН И Е Н А К А М А РАТА Н А С Т Р О И Т Е Л И Т Е В Б ЪЛ ГА Р И Я

www.leo-bg.com

ХИДРОИЗОЛАЦИИ
ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

ООД

¶ÇÆÇÒÂØÊÊÔÇÙÍÇÏÐÄÇÏÂ(+'%ÐÔ
¸ÇÏÔÒÂÍÏÂÊªÉÔÐÙÏÂ§ÄÒÐÑÂÐÃÇÆÊÏáÄÂÔ
ИНТЕРВЮ

Снимка в. „Строител“

Проф. д-р инж. Иван Марков,
ректор на УАСГ:
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Вицепрезидентът на FIEC инж. Любомир Качамаков стартира поредица от работни срещи с ръководствата
на строителните федерации на страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) за дефиниране на общите
предизвикателства, пред които е изправен секторът, и обединяване на усилията за търсене на решения
Ренета Николова
Будапеща, Унгария
Любляна, Словения
Серията работни срещи на вицепрезидента (ВП) на Европейската федерация на
строителната индустрия (FIEC) инж. Любомир Качамаков, който е и член на ИБ и УС на
КСБ и председател на ОП – София, стартира от Будапеща, Унгария. Инж. Качамаков
се срещна с ръководството на Националната федерация на унгарските строители
(ÉVOSZ) – председателя Ласло Кожи и зам.председателя Золтан Пете. Ден по-късно
вицепрезидентът на FIEC посети Словенската камара на строителната индустрия
и строителни материали (CCBMIS) в Любляна, където разговаря с новоизбрания
председател на организацията Кристиян
Мугерли и Йоже Ренар, директор. „Както
знаете, през миналата година бях избран

за ВП на FIEC, представляващ групата държави от ЦИЕ в организацията - България,
Унгария Словения, Словакия, Хърватска,
Румъния, Литва и Естония. Считам, че е
важно да се срещна с всяка една от федерациите от групата и да чуя от първо лице
за състоянието на бранша и проблемите,
пред които е изправен във всяка от страните. Сигурен съм - в голямата си част
те са едни и същи. Моята позиция е, че
заедно можем да работим за поставянето
им в рамките на Европейската федерация,
а чрез нея като официален представител
на индустрията в ЕС и пред европейските институции“, посочи при срещите инж.
Качамаков. Той добави и че в неговия ресор
като ВП са малките и средните предприятия, които са преобладаващи в строителния сектор.
Като резултат от проведените разговори с унгарската и словенската организа-

ция могат да се очертаят и първите общи
теми – липсата на кадри и намаляващият
интерес на младите хора към инженерните професии, ниските цени в търговете,
които водят след себе до недостатъчно
заплащане на работещите в сектора, нелоялната конкуренция и дъмпингът на фирми от страни извън ЕС, ниската степен
на цифровизация и дигитализация в строителството и нуждата от подкрепа на
държавно ниво за въвеждането на BIM технологиите и електронизацията в сферата
на обществените поръчки. Инж. Качамаков бе приветстван за инициативата си
за провеждане на срещи и получи уверение
от председателите на É VOSZ и CCBMIS
за желанието им да работят в рамките на
групата на ЦИЕ за оформяне на общи позиции по актуалните проблеми.
Повече по темата четете в следващия
брой.
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26 май
Боил Банов, министър на културата
28 май
Инж. Стефан Тотев, председател на секция „Високо
строителство“ към КСБ, изп. директор на „Джи Пи Груп“ АД
29 май
Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството
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„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД
4000 Пловдив, ул. „Хр. Ботев “ № 92 В,
тел.: (+359 32) 588 658; 658 631; факс: 655 124
е-mail : ek@kofragna-bg.com
4003 Пловдив, бул. „Дунав“ № 77
тел.: (+359 32 ) 955 178; 965 765; факс: 965 766
е-mail : zek@kofragna-bg.com

www.kofragna-bg.com

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

 Кофраж за кръгли стени

ǪǻǨǹǫȉȍȠȍȖȚȒȘȐȚǵȈȞȐȖȕȈȓȍȕ
ȞȍȕȚȢȘȗȖșȍȐȏȔȐȟȕȖȐȕȎȍȕȍȘșȚȊȖ
Снимка авторът

Георги Сотиров
В Университета по
архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)
беше открит Национален
център по сеизмично инженерство (НЦСИ). Основната му мисия е той
да се развие като национално значим институт,
призван да осъществява
комплекс от научноизследователски, творческопроектантски, експертни
и образователни дейности
за прогресивно намаляване
на сеизмичния риск у нас.
На откриването във фоайето на университета
присъстваха зам.-министърът на регионалното
развитие и благоустройството инж. Валентин
Йовев, гл. архитект на
столицата арх. Здравко
Здравков, учени от сродни
висши училища, представители на браншови организации. От името на Камарата на строителите в
България беше връчен поздравителен адрес с пожелание за успешна работа
на центъра.
Целта на НЦСИ е обогатяване и модернизиране
на националния ресурс от
теоретични знания и практически опит в областта
на сеизмичното инженерство и ефективното
им прилагане във всички
сфери на строителни я
сектор – изграждане на
сгради, комуникационна и
инженерна инфраструктура, поддръжка на обекти с
хидротехнически и енергийни функции, опазване
и социализация на обекти
от националното култур-

но наследство и др.
„Една дълговечна мечта на поколения строители се сбъдва – изграждането и функционирането
на НЦСИ. Това стана с финансова и морална подкрепа на Министерството на
образованието и науката
(МОН) и лично на министър Красимир Вълчев. МОН
отчита значимия кадрови, научен, проектантски
и материален ресурс на
нашия университет и затова застана зад изграждането на центъра“, заяви
проф. д-р арх. Валери Иванов, зам.-ректор на УАСГ.
„Министерството на
регионалното развитие и
благоустройството утвърди Методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния риск в
страната и има за задача
да извърши картографирането му“, каза зам.-министър инж. Валентин Йовев.
Той поздрави екипа, който
ще работи в центъра, и
пожела един ден той да
стане институт.
„Идеята за създаването на НЦСИ наистина е

отколешна. Ние се подготвяхме задълбочено, кандидатствахме по различни
европейски програми и не
се отказваме от желанието си да осигурим сериозно финансиране. МОН като
първа стъпка през миналата година ни отпусна
целева субсидия, с която
да започнем“, заяви ректорът на УАСГ проф. д-р инж.
Иван Марков. „Възможностите на университета
наистина са огромни. Тук е
съсредоточен един изключителен потенциал в преподаватели, които освен
с пряката си работа на
учени и изследователи са и
практикуващи инженери и
архитекти. В областта на
сеизмичното инженерство
те се сблъскват и решават изключително сложни
и многобройни проблеми.
Затова се наложи и създаването на този център
като съвременна професионално компетентна и
социално значима структура“, каза още той.
Интервю с ректора на
УАСГ проф. д-р инж. Иван
Марков четете на стр. 6-7
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Снимка Румен Добрев

Росица Георгиева

„До края на август
трябва да приключи ремонтът на ул. „Каменоделска”.
Това каза зам.-кметът на
Столичната община по
направление „Транспорт
и транспортни комуникации” Дончо Барбалов
по време на проверка на
дейностите. Той беше
придружен от Екатерина
Йорданова, председател
на Постоянната комисия
по транспорт и туризъм
към Столичния общински
съвет. Обектът е част от
проект „Интегриран столичен градски транспорт
– фаза II”. Безвъзмездната
финансова помощ е по ОП
„Региони в растеж 2014
– 2020”, а стойността
на договора е 6,8 млн. лв.
без ДДС. Релсовият път
по ул. „Каменоделска“ (от
мост „Изида“ до ухо „Орландовци“) е с обща дължина 3288 м единичен коловоз.
„Той е пуснат в експлоатация през 1986 г. и оттогава не са рехабилитирани
релсите, контактната
мрежа и пътните платна.
Този участък обслужва три
трамвайни линии – 3, 4 и 18.
През 2016 г. по друг проект

Трамвайното трасе по ул. „Каменоделска” не е обновявано от
1986 г.

беше реконструиран участъкът от бул. „М. Луиза“
до моста „Изида“. Сега с
ремонта по ул. „Каменоделска” целият релсов път
от бул. „М. Луиза“ до края
на трамвайната линия в
кв. „Орландовци“ ще бъде
обновен. Проектът включва още работа по пътното платно, полагане на
нов асфалт, пренареждане
на гранитните бордюри
и подмяна на съществуващите лети такива със
средни бетонови“, обясни
зам.-кметът.
Изгражда се 1 км изцяло нов уличен водопровод и
осветление, монтирано на

стълбовете на контактно-кабелната мрежа. Барбалов обяви, че от 20 май
Национална компания „Железопътна инфраструктура“ започва ремонт на моста на „Изида”, под който
минава ул. „Каменоделска”.
По време на тези дейности
движението под моста ще
е само в едно платно. От
17 до 19 юли пък ул. „Каменоделска” ще бъде затворена за движение в района
на Хладилния завод, което
е необходимо за работа по
колектора на „Топлофикация“. Тогава ще бъде осигурено движението на МПС
по околни пътища.
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ȋȈȏȖȊȈȚȈȊȘȢȏȒȈșǫȢȘȞȐȧ șȋȘȈȌȈȕȈǵȍȔșȒȖȚȖȗȖșȖȓșȚȊȖ
Общата стойност на проекта е 220 млн. евро Изпълнител е „Главболгарстрой“ АД

Снимка Румен Добрев

Мирослав Еленков

Мирослав Еленков
На официална церемония бе направена първа
копка на междусистемната газова връзка Гърция
– България. На събитието
присъстваха министърп р е д с е д ат ел я т Б ой ко
Борисов, премиерът на
Гърция Алексис Ципрас,
зам. министър-председателят на Азербайджан
Якуб Аюбов, вицепремиерът Томислав Дончев,
министърът на финансите Владислав Горанов, министърът на енергетиката Теменужка Петкова,
Владимир Малинов, изп.
директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД, народни представители, кметове на
общини и представители
на бизнеса.
Газовата връзка между България и Гърция е с
дължина 182 км, от които
150 км са на българска
територи я. Тя започва
от Комотини, Гърция, и
се свързва с българската
газопреносна система на
Стара Загора. Техническият й капацитет е от 3
до 5 млрд. куб. м. Общата

стойност на проекта е
220 млн. евро. Изпълнител
ще бъде гръцката компания J&P AVAX, която спечели обществената поръчка
за проектиране, доставка
и строителство на газопровода. „Реализирането
на междусистемната газова връзка между България и Гърция е от стратегическо значение не само
за нашите две държави, но
и за цяла Европа, включително и за страните от
Западните Балкани“, заяви
министър-председателят
Бойко Борисов по време
на официалния старт на
изграждането на интерконектора между двете
страни. Той изтъкна, че
проектът ще доведе до
реална диверсификация
на източниците и маршрутите за доставка на
природен газ. Премиерът
Борисов припомни, че в
управленската програма
на българското правителство е заложено като приоритет гарантиране на
енергийната сигурност и
развитие на пазара, включително подготвителните дейности, възлагане

на строителството на
обекта и въвеждането в
експлоатация на газовата
връзка България - Гърция
през 2020 г. „Изпълняваме
поставените задачи, за да
осигурим инфраструктура, по която да се доставя
газ за региона при конкурентни условия“, посочи
още министър-председателят.
Алексис Ципрас благодари на Бойко Борисов за
топлия прием и подчерта,
че вертикалният коридор
за транспортиране на
природен газ ще превърне Балканите в енергиен център. По думите му
днешната газова връзка
може да бъде разширена
към Сърбия и Румъния, с
което и тези страни ще
могат да диверсифицират
своите доставки на синьо
гориво. „Това събитие е
преход между две страни,
които се намират в ЕС, и
между два народа, които
си сътрудничат, за да превърнат Балканите от поле
на враждебност в такова
на сътрудничество и съвместно развитие“, обяви
Ципрас.

ǛǼǱǰǽǾǬǮǴȁǬǴǰǱȋǾǬǳǬǺǭǹǺǮȋǮǬǹǱǾǺǹǬ
ǿǷÅǘǬǷǶǺǞȆǼǹǺǮǺµǮȂǱǹǾȆǼǬǹǬǝǺȀǴȋ
Росица Георгиева
Представиха проекта за обновяването на ул. „Малко Търново” в София. Трасето е с дължина от 60 м. Ремонтът ще
се осъществи на базата на публичночастно партньорство. Проектът е дело
на архитектурно студио Atelier Serafimov
Architects, а дейностите ще се извършат
безвъзмездно от строително-инвестиционната компания BLD. В представянето
участваха Малина Едрева, председател
на Постоянната комисия по образование,
наука и културно многообразие към Столичния общински съвет (СОС), главният
архитект Здравко Здравков, арх. Радомир
Серафимов, дарител на проектното предложение, Филип Бояджиев, преподавател
в Националната художествена академия,
доц. д-р Михаил Груев, председател на Държавна агенция „Архиви”, и Димитър Савов,
управител на BLD и дарител на ремонта.
В рамките на дейностите се предвижда запазване на функцията на улицата. Ще
бъдат обновени настилките. Стълбите
ще бъдат застлани с гранит. Ще се изградят тактилни ленти в помощ на незрящите, ще се подменени подземната
инфраструктура и отводняването на
околните сгради ще бъде заустено в земята. Съществуващите парапети ще се
обновят, ще бъде изградено осветление,
като съответните тела ще са закачени

Снимка авторът

на стоманени въжета, а в стълбите също
ще има вградено осветление. Фасадите
на всички сгради по протежението на улицата ще бъдат почистени от графити и
ще бъдат премахнати неузаконените козирки.
Главният архитект Здравко Здравков
обяви, че се работи и по идея за реновиране на ул. „Будапеща”, където се предвижда изграждане на асансьор. „С проекта за
„Малко Търново” създаваме една еднородност в градската среда. Дали сме вече
срок за почистване на фасадите на улиците и се надявам този пример да стане заразителен в останалите части на града”,
посочи арх. Здравков. Той заяви, че направеното дарение трябва да бъде прието от
СОС и според него е възможно ремонтът
да се случи през лятото.

Направиха първа копка
на новата сграда на Немското посолство в столицата. На официалната
церемония присъстваха
вицепремиерът и министър на външните работи
Екатери н а З а хариева,
г ер ман с к и я т й коле г а
Хайко Маас, немски ят
посланик Н.Пр. Херберт
Салбер, почетният председател на Камарата на
строителите в България
и президент на „Главболг ар с трой Холди нг “ АД
инж. Симеон Пешов и др.
„С полагането на основите на новата сграда
на посолството искаме
да демонстрираме, че и
в бъдеще ще се стремим да инвестираме в
германо-българските
отношени я“, каза герм а н с к и я т въ н ш е н м и нистър Хайко Маас. Той
благодари на Българи я
за добрата работа по
време на Председателс твото н а С ъ вет а н а
ЕС и изрази надежда, че
и след изборите за Европейски парламент Германия ще може да разчита
н а с тр ан ат а н и кат о
партньор и посредник по
основни теми като Западните Балкани и разширяването на Съюза.
Българският вицепремиер и външен министър

Екатерина Захариева сподели вълнението си от
факта, че основите на новото Немско посолство,
уч и ли щ е и р е з и де н ци я
на германския посланик
се полагат точно през
2019 г., в която България и
Германия честват 140-годишнината от установяването на дипломатическите си отношения.
Планираните дейности по изграждането на
новата сграда на посолството са разделени на
отделни етапи, така че
съществуващата постройка да се използва и
да изпълнява дипломатическите и консулските си
функции по време на целия
процес. Съгласно графика
на проекта всички дейности по изграждането
са предвидени да приключат до края на 2020 г., а

тези по разрушаване на
старото здание - до края
на юли 2021г. Реализацията на строителството и
последващото функциониране на сградите трябва
да се извършва, когато
е възможно, с използване на местни материали
и фирми. Изпълнителят
трябва да гарантира, че
са взети под внимание
както българските, така
и германските строителни наредби и стандарти с
цел проектиране на ефективна и безопасна нова
сграда.
За „Главболгарстрой“
АД това ще бъде трети
дипломатически обект.
През годините компанията е работила и по изграждането на новото
Посолство на САЩ в София и резиденцията на посланика на Норвегия.
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ǵȖȊȈȌȐȘȍȒȞȐȧȊǬǵǹǲȡȍȒȖȕȚȘȖȓȐȘȈȌȍȑȕȖșȚȚȈ
ȕȈȓȐȞȈȚȈțȗȘȈȎȕȧȊȈȡȐșȚȘȖȐȚȍȓȍȕȕȈȌȏȖȘ
Мартин Славчев
Нова дирекция в Дирекцията за
национален строителен контрол
(ДНСК) ще контролира дейността
на лицата, упражняващи строителен надзор. Това предвижда приетият от Министерския съвет нов
Устройствен правилник на ДНСК.
„Въвеждане в експлоатация и консултанти“ ще подпомага началника
на ДНСК при издаване на удостоверения или отказ на такива за вписване в регистъра за упражняване на
дейността „консултант“, съгласно
Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и при изпълнение

на неговите правомощия за предсрочно прекратяване действието
на издадените удостоверения.
Новият Устройствен правилник
запазва общата численост на ДНСК
от 401 щатни бройки. От тях 351 са
в специализираната администрация.
В общата се създават дирекциите
„Административно, информационно
и финансово-стопанско обслужване“
и „Правна“ с 45 щатни бройки. В специализираната администрация на
ДНСК се създава и Главна дирекция
„Строителен контрол“. Към нея ще
бъдат сформирани 28 регионални
дирекции след преструктуриране
на съществуващите в момента 6

РДНСК с общо 28 отдела към тях.
С промените се повишава контролът в строителството с цел
недопускане на извършване и въвеждане в експлоатация на строежи в
нарушение на ЗУТ със строителни
продукти, които не осигуряват изпълнението на основните изисквания към обектите. Обособяването
на 28 РДНСК в областните центрове ще спомогне за подобряване качеството и бързината на административното обслужване на
гражданите, юридическите лица в
страната, както и на взаимодействието с другите институции и ведомства.

ǝȆǳǰǬǮǬǾǻǺǽǾǺȋǹǱǹȀǺǹǰǳǬǶǿǷǾǿǼǹǺǽȆǾǼǿǰǹǴȃǱǽǾǮǺ ǠǺǹǰǹǬȀǺǹǰǺǮǱǾǱǮȆǮǱǲǰǬ
ǯǬǼǬǹȂǴǺǹǱǹǻǼǺǰǿǶǾǳǬ
ǮǪǯǺǴǳǾǺȃǹǬǑǮǼǺǻǬ
Мирослав Еленков
„Създаваме постоянно
действащ фонд за културно сътрудничество в Югоизточна Европа“. Това каза
министърът на културата Боил Банов на брифинг
след съвета на министрите на културата в Югоизточна Европа.
„По време на срещата
проведохме ползотворна
дискусия, фокусирана върху приноса на културата в
международните отношения. Обединихме се около
тезата, че в днешния гло-

бален свят международното културно сътрудничество е от решаващо
значение за постигане на
добросъседски и по-крепки
връзки между страните“,
посочи Банов. От думите
на Банов стана ясно, че
фондът ще бъде финансиран чрез бюджетите
за култура на държавите.
„Чрез него ще инвестираме повече средства и
енергия в популяризирането на нашите култури,
наследство, творчество и
иновации, както и ще съдействаме за утвържда-

ǸǴǶǼǺǶǼǱǰǴǾǴǮǻǺǰǶǼǱǻǬǹǬ
ǽǾǬǼǾǴǼǬȅǴǴǽǺȂǴǬǷǹǴǻǼǱǰǻǼǴȋǾǴȋ
Мартин Славчев

ване на положителния образ на региона като цяло.
Фондът ще насърчава изпълнението на проекти за
регионално и международ-

но сътрудничество на основата на координираните
действия на страните от
Югоизточна Европа“, обясни министър Банов.

Фонд на фондовете стартира състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка
с предмет „Изпълнение на финансов инструмент - Портфейлна гаранция с таван на загубите за микрокредитиране“, финансирана със средства по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020”
(ОПРЧР), съфинансирана от Европейския социален фонд.
Бюджетът на финансовия инструмент възлиза на
20 млн. лв., разпределен в осем обособени позиции.
Очакваната обща сума на микрокредитите за крайни
получатели е 100 млн. лв., като максималният размер,
предоставен на допустим краен получател, е 97 791 лв.,
или 50 000 евро.
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Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството:

ǬȊȐȎȍȕȐȍȚȖȗȖȒȔȖȚǨǴÄǹȚȘțȔȈ´șȓȍȌǩȓȈȋȖȍȊȋȘȈȌ
ȡȍȉȢȌȍȗțșȕȈȚȖȗȖȘȈȕȖȖȚȗȘȍȌȊȐȌȍȕȖȚȖ
Страницата
подготви
Мартин Славчев
„Движението по 6,5
км от АМ „Струма“ след
Благоевград ще бъде пуснато по-рано от предвиденото. В заключителен
етап са строителните
работи в участък, част
от лот 3.1 на АМ „Струма“ между Благоевград и
отсечката преди бъдещия тунел „Железница“.
Целта е да се облекчат
пътуващите към Гърция
при предстоящите почив-

ни дни и активния летен
сезон“. Това обяви минис-

търът на регионалното
развитие и благоустрой-

ството Петя Аврамова.
Тя заедно с председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна
инфраструктура“ Георги
Терзийски инспектира
строителните дейности
по участък 1 от лота,
който започва от края
на завършения през ноември 2015 г. лот 2 Дупница
– Благоевград и продължава до новоизградения
п.в. „Благоевград-Юг“,
който се намира след ел.
подстанцията на главен
път Е-79. Дължината на
отсечката е около 6,5 км.

Чрез нея ще се избягва
влизането в Благоевград
и създаването на тапи в
градските кръстовища,
което ще спести време
на пътуващите и ще разтовари града от сериозен трафик.
Лот 3.1 е с обща дължина 12,6 км. Проектът
включва изпълнението
на два участъка, като
работата по втория продължава. Вече приключи и
преместването на археологическите находки, които бяха разкрити по трасето на магистралата

край с. Покровник. Индикативната стойност на
извършваните дейности
по преместване и теренна консервация на археологическите ценности,
както и изграждането на
подпорна стена за отделянето им от автомагистралата е 1,2 млн. лв. На
следващ етап, извън компетенциите на АПИ, ще
бъде изработването на
интегрирана консервация
на археологическия парк и
проект за цялостното му
експониране и социализация.

ȗȘȖȍȒȚȈȗȖȓțȟȈȊȈȚȕȈȌȔȓȕȍȊȘȖȗȖȊȚȖȘȈȗȖȒȈȕȈ,17(55(*ǰǷǷ
ÄǩȢȓȋȈȘȐȧǹȢȘȉȐȧ´
31 проекта ще получат общо над 8 млн. евро
по Втората покана на
трансграничната програма INTERREG-ИПП „България - Сърбия 2014 - 2020“.
Средствата са за инициативи за създаване на
устойчив туризъм, подпомагане на младежите и
грижи за околната среда. В
сградата на МРРБ министърът на регионалното
развитие и благоустройството Петя Аврамова и
министърът за европейска
интеграция на Република
Сърбия Ядранка Йоксимо-

вич връчиха 20 от договорите на бенефициентите
на субсидията.
„Програмата е от особена важност за хората в
пограничния регион между
България и Сърбия, защото
допринася за подобряване
условията на живот там“,
каза по време на церемонията министър Аврамова.
Тя подчерта, че със средствата ще се постигне
по-балансирано развитие
на региона.
„Програмата за трансгранично сътрудничество с България е една от

най-ползотворните и успешни, по които Сърбия
работи“, коментира министърът за европейска
интеграция на Република
Сърбия Ядранка Йоксимович. По думите й с проведеното събитие се потвърждава подкрепата,
която България оказва на
сръбската страна по пътя
й към Европейския съюз.
Сръбският министър изрази надежда програмата
в следващия програмен период да е още по-успешна
и в полза на региона, който
е най-слабо развит и в две-

ǜǬǳȄǴǼǱǹǴǱǾǺǹǬǪǲǹǬǾǬǰȆǯǬǹǬ
ǝǺȀǴǵǽǶǴȋǺǶǺǷǺǮǼȆǽǾǱǹǻȆǾǸǺǲǱ
ǰǬǳǬǻǺȃǹǱǰǺǶǼǬȋǹǬǯǺǰǴǹǬǾǬ
„Разширението на Южната дъга на Софийския
околовръстен път в участъка от жилищен кв. „Младост“ до АМ „Тракия“ реално би могло да започне до
края на тази година“. Това
съобщи министърът на
регионалното развитие и
благоустройството Петя
Аврамова при участието
си в парламентарния контрол. Тя обяви, че Агенция
„Пътна инфраструктура“
(АПИ) провежда необходимите по реда на закона
процедури за имотите,
които попадат в обхвата
на близо 6-километровото
трасе от Южната дъга.
Поетапно след влизането
в сила на отчуждителния
акт държавата ще придобива собственост върху
засегнатите имоти и части от тях – частна собственост. Така би могло да
се осигурява и разрешение
за строеж. Към момента
има образувани над 69 съдебни производства пред
Административния съд
София-град срещу размера
на постановеното обезщетение.
Предстои подписване на договор с избрани я изп ъ лнител на
проектирането и строителството на трасето
„ГБС – Инфраструктурно строителство“ АД. В
участъка с дължина 5,8 км

ще се инвестират близо 119 млн. лв. без ДДС, с
които ще бъдат изградени
две ленти за движение в
посока, средна разделителна ивица, локални платна,
разделителна ивица между
локалите и директното
трасе и тротоари. Пешеходното пресичане ще
се осъществява чрез три
надлеза.
Министър Аврамова
благодари на депутатите за положените усилия,
в резултат на които в
кратки срокове бяха приети промените в Закона за
държавната собственост.
Чрез тях се облекчават
процедурите за отчуждаване на имоти за държавни
нужди. За имотите, фигуриращи в регистрите като
общинска собственост, и
за тези, за които са осигурени документи, показващи, че са собственост на
Столичната община (СО),
е поискано от Столичния
общински съвет безвъзмездното прехвърляне на
собствеността в полза
на държавата. Очаква се
решение, което ще бъде
последвано от сключване
на договор за дарение на
имоти между АПИ и СО.
Министър Аврамова
обяви, че е в ход подготовката на проект за основен
ремонт на третокласния
път Варна – Оризаре –

Каблешково – Слънчев бряг
– Бургас, част от който е
Дюлинският проход, стана
ясно още от отговорите
на министър Аврамова.
Проектантските работи
са възложени на външен
изпълнител. Той трябва да
ги изпълни в срок от 150
дни от сключването на договора на 11 март 2019 г.
Стойността на подписания контракт е 462 хил. лв.,
като от тях 420 хил. лв. са
за проектно-проучвателни работи, а 42 хил. лв. за авторски надзор. След
приемането на техническия проект от Експертен
технико-икономически съвет в АПИ ще се търсят
възможности за изпълнение на основния ремонт
на третокласния път чрез
включване на обектите в
следваща инвестиционна
програма на агенцията.
Осигурено е финансиране
и в момента се извършват
подготвителни работи
преди започване на строителството на нов мост на
р. Тунджа на третокласния
път Елхово – Скалица при
км. 2+500. Срокът за изпълнението му ще бъде 80 дни
от подписване на протокола за откриване на строителна площадка. В изграждането на съоръжението
ще бъдат вложени близо
734 хил. лв., информира още
регионалният министър.

те държави.
„Всичко извършено до
момента ни осигурява
възможността да насочим
усилията си и да се фокусираме върху програмирането на новия период“,
каза по време на събитието зам.-министърът на
регионалното развитие и
благоустройството Деница Николова. Целта е за
следващия период да се
осигури стратегически
подход, базиран на специфичните нужди на трансграничния регион, който
да увеличи ефективността от кохезионната политика и да съответства на
секторните политики на

двете страни, стана ясно
от думите на Николова.
По Втората покана на
програмата, с бюджет от
над 12 млн. евро, през миналата година бяха получени
235 проектни предложения.
От 31 одобрени проекта,
14 на стойност 3,5 млн.
евро ще се финансират по
Приоритетна ос „Устойчив
туризъм“, 8 за над 1 млн.
евро ще подпомагат младежите в трансграничния
регион, а 9 за над 3,5 млн.
евро са за мерки, свързани с управление на риска
и опазване на околната
среда. 9 от одобрените за
финансиране проекти са с
инвестиционен компонент

и 22 проекта са от типа
„меки мерки“.
Към днешна дата са
подписани 20 договора за
субсидия, като в следващите дни се очаква да бъдат подписани и да стартира изпълнението и на
останалите 11 договора. В
рамките на Първата покана бяха сключени 39 договора на стойност 18,5 млн.
евро, като към настоящия
момент 33 от тях са приключили успешно своето
изпълнение, а останалите 6 ще завършат до края
на годината. Програма
INTERREG-ИПП „България Сърбия 2014 - 2020“ е с общ
бюджет 34,1 млн. евро.

'\QDSDFɫɬɚɪɬɢɪɚɯɚɧɨɜɚɫɟɪɢɹɦɚɥɤɢ
ɚɫɮɚɥɬɨɜɢɜɚɥɹɰɢɫɉɊɈɆɈɐɂɈɇȺɅɇɂɐȿɇɂ
ɋɈɆɂɊȺɆȿɈɈȾ±ɂɡɤɥɸɱɢɬɟɥɟɧ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɡɚȻɴɥɝɚɪɢɹ

ɂɡɛɟɪɟɬɟɧɨɜɚɬɚɲɟɫɬɚɝɟɧɟɪɚɰɢɹ
ɤɨɦɩɚɤɬɧɢɜɚɥɹɰɢɧɚ'\QDSDF
ɍɫɬɨɣɱɢɜɚɤɨɦɮɨɪɬɧɚɢɦɨɞɟɪɧɚɦɚɲɢɧɚ
ɫɩɟɪɮɟɤɬɧɚɜɢɞɢɦɨɫɬɢɝɴɜɤɚɜɢɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɩɪɢɬɨɜɚɪɟɧɟɢɪɚɡɬɨɜɚɪɜɚɧɟ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɩɨɪɨɞɚɫɢɞɢɡɚɣɧ
ɫɧɚɩɪɟɱɧɨɦɨɧɬɢɪɚɧɞɜɢɝɚɬɟɥ
ɉɨɫɟɬɟɬɟɧɢɧɚZZZVRPLUDEJ
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Проф. д-р инж. Иван Марков, ректор на Университета по архитектура, строителство

¯ÂÎÂËÆÂÏÂÑÒÂÄÊÎÒÂÄÏÐÓÎÇÔÌÂ
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Чрез в. „Строител“ всяка важна информация
за УАСГ достига до целия бранш

Снимки Румен Добрев

Десислава
Бакърджиева

Проф. Марков, отбелязваме Деня на българската просвета и култура и на славянската
писменост. Какво ще пожелаете на читателите
ни на този свят национален празник?
По случай 24 май искам
да поздравя всички дейци,
работещи за образованието, културата и изкуствата, и най-вече учителите
и да им пожелая здраве и
много сили, за да вършат
тази трудна и отговорна
професия, която са избрали. Денят на българската
просвета и култура и на
славянската писменост е
изключително важно събитие и за мен, и за Университета по архитектура,
строителство и геодезия
(УАСГ), което ни изпълва с
гордост.
За какво трябва да се
замислим на 24 май?
Естествено на този
ден трябва да помислим
за образованието, за подготовката. Обучението е
път, който започва не от
университета, а още от
детската градина. Всички
ние, по цялата тази верига, трябва да направим
равносметка за качеството и организацията на
образователния процес,
за съдържанието на учебните програми – това, на
което се учат нашите
деца, включително и студентите, те също са наши
деца. Важно е да обърнем
внимание на дисциплината
не само в средните, но и
на тази във висшите училища. В това отношение
имаме съществени пропуски, които сега можем
да определим просто като
слабости, но те ще се
проявят негативно след
десетилетия в стопанството на държавата, в
целия икономически, културен и обществен живот.
На 3 април 2019 г.
в. „Строител“ – изданието на Камарата на
строителите в България
(КСБ), навърши 10 години. Медията отбеляза събитието с празненство
заедно със своите партньори и приятели. Вие бяхте сред нашите гости.
С какво ще запомните
юбилея на вестника?
Първо с това, че вече
в продължение на три години и половина, откакто
съм ректор на Университета по архитектура,
строителство и геодезия,
значително се промениха
отношенията между КСБ

и УАСГ. В някои аспекти
връзката ни беше прекъсната, но тя не просто
се възобнови и подобри, а
стана много силна. Всичко това се отрази и на
сътрудничеството ни с
в. „Строител“, което премина на следващо, по-високо ниво.
По време на тържеството на медията получих грамота, адресирана
до мен и преподавателския състав на УАСГ, за
доброто ни партньорство
и успешно проведени съвместни инициативи, за
което сърдечно благодаря.
Как може да се развие още повече сътрудничеството между
в. „Строител“ и УАСГ?
Основната ни работа е насочена към подготовката на бъдещите
инженери и архитекти, на
хората, които след като
завършат нашия университет, ще постъпят в
строителните фирми,
ще се влеят в редиците
на КСБ. Всяка дейност
на УАСГ, свързана с този
процес, а и не само, получава широко отразяване
на страниците на вестник „Строител“ благодарение на нашите тесни
и ползотворни контакти
с екипа на медията. Няма

случай ние да сме поканили изданието на събитие,
да сме помолили да информира читателите си за
конкретна инициатива на
УАСГ или за каквото и да е
било друго съдействие за
популяризиране на работата ни и в. „Строител“ да
не е откликнал, и то с найголямо удоволствие.
Понякога ние сме пасивната страна, но както
се казва - вестникът не
ни оставя на мира. Така че
сме в постоянни контакти
и отношенията ни са чудесни, но по-важното е, че
всяка важна информация
за Университета по архитектура, строителство
и геодези я достига до
целия бранш. Хората могат да прочетат не само
в печатното издание, но
и в интернет сайта на
медията какво се прави
в УАСГ, как се подготвят
бъдещите специалисти,
за трудностите, които
срещат академичното ръководство и преподавателите, нещо изключително
важно, защото им се дава
гласност и шанс да бъдат
преодолени с помощта на
бизнеса. Голяма част от
предизвикателствата,
срещу които се изправяме,
касаят строителния сектор, с който коментираме
всички слабости, за да по-

добрим подготовката на
нашите студенти.
Какъв брой млади
специалисти ще осигури УАСГ за строителния
бранш през 2019 г.? Има
ли индикации къде ще започнат професионалния
си път?
При б лиз и телн о 4 0 0
младежи ще се дипломират през тази година. Те
почти са завършили университета. В момента
се провеждат редовните
дипломни сесии на Архитектурния факултет, а тези
за инженерните специалности ще приключат до
края на юни.
Относно професионалното развитие на възпитаниците ни мога да кажа,
че те и сега работят в
българските строителни
и проектантски фирми.
Имах щастието съвсем
скоро да бъда на абсолвентски бал на младежи
от инженерните профили,
които го направиха малко
по-рано тази година, и на
него се запознах с намеренията им да продължат да
се развиват в България.
Разбира се, винаги има
и 1% от дипломиращите
се млади хора, които решават да търсят препитание в чужбина. При
средното образование

този процент е 10, като
това е валидно за целия
Европейски съюз, т.е. 10%
от успешно завършилите
предпочитат да продължат висшето си обучение
в друга държава. Моето
желание е всички наши
възпитаници да остават
и да се развиват в родината ни. Затова и винаги
съм ги призовавал да изберат България.
Липсата на кадри продължава да е сериозен
проблем за строителния
бранш. Разшири ли УАСГ
сътрудничеството си с
КСБ в това направление?
Ние непрекъснато
правим нещо с Камарата
в тази насока, ежедневно работим и от двете
страни. Например с експерти от КСБ редовно
консултираме и дискутираме учебните програми,
както и съдържанието на
отделни дисциплини. Тъй
като подготвяме кадри
за различни области на
икономиката – не само
инженери, но и архитекти,
обсъждаме тези въпроси и
с проектантите. В максимална степен отчитаме
мнението на нашите колеги от бизнеса.
Нещо, което стартирахме и вече работи доста успешно две дипломни

сесии, е да включваме в
държавните изпитни комисии представители на
Камарата на строителите в България. На тях се
получава взаимна обратна
връзка – от една страна,
КСБ научава ценни неща
от нас, а от друга ние
разбираме важни от тях
и се допълваме. Експертите на КСБ виждат докъде са стигнали нашите
студенти и дават своето
мнение и препоръки, които
са много ценни за нас, защото са от първа ръка, и
съответно се стараем да
ги отразим. Засега това
е най-доброто, което правим за осигуряването на
подготвени кадри за сектора. Отне ни доста години да го въведем.
На заседанието на
годишното Общо събрание (ОС) на УАСГ на 15
май представихте отчетен доклад за работата
си за периода 4.2018 г.
– 4.2019 г. Каква е равносметката Ви за това
време?
Общото събрание се
провежда задължително
всяка година съгласно Закона за висшето образование. Скромното ми мнение
е, че предвиденото ОС в
нормативния акт е малко
недообмислено, тъй като
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и геодезия:

ÉÂÌÂÙÇÓÔÄÐÔÐÊÐÒÅÂÏÊÉÂØÊáÔÂÏÂ
ÑÒÐØÇÓ
системата на висшето
образование е консервативна и в рамките на 12
месеца не могат да се случат революционни промени, а и не трябва. Висшето образование трябва да
се променя много бавно и
постепенно и с огромно
внимание, защото както
вече споменах, грешките
днес ще ги усетим след 10
- 15 г., а тогава няма връщане назад. Това не е български феномен, валидно е
за целия свят.
Равносметката е, че
трябва да си усъвършенстваме учебните програми, да осъвременим
съдържанието им и да
популяризираме инженерното и архитектурното
образование сред нашите средношколци, защото
интересът е намалял. И
това явление не е валидно само за страната ни
– като цяло желанието
на младите в Европа да
избират тези професии
спада. Затова до децата
ни трябва да достига възможно най-много информация за успехите на строителните инженери у нас, а
и за всички добри примери
за значими проекти, реализирани от български специалисти извън пределите
на страната.
Наша задача е и да популяризираме висшето ни
строително образование
в чужбина. В тази връзка
мога да се похваля, че в
края на миналата година УАСГ беше инициатор
и организатор на Дните
на българското висше образование в Дубай и Абу
Даби, които се проведоха
за пръв път в Обединените арабски емирства
(ОАЕ). Събитието премина под мотото „Живей
и учи в България“. Инициативата се състоя със
съдействието на Министерството на образованието и науката (МОН),
Посолството на България
в Абу Даби и останалите
водещи български висши
училища, които участваха и се представиха в
ОАЕ. Сред тях бяха Софийският университет
„Св. Климент Охридски“,
Тех н и че с к и я т у н и в ер ситет, Медицински ят
университет – Пловдив,
Националната спортна
академия „Васил Левски“,
Лесотехническият университет и други. Мероприятията бяха много успешни. Те се проведоха в
иновационния хъб на правителството на Дубай и
Посолството на България
в Абу Даби.
Пр е з 2 0 18 г . с т ар тирахме и краткосроч-

но обучение на индийски
студенти в УАСГ. В него
се включиха 20 младежи.
Организацията беше изключителна. Тази година
очакваме нови 100 младежи
от Индия, които ще пристигнат през юни. Това
също е важна стъпка към
популяризиране на нашето
висше образование, което
в същото време ни носи и
приходи.
Какви са очакванията Ви за предстоящата
кан ди да т с т уден т ска
кампания? Кои професии
т радици онн о привличат най-голям интерес?
Предвиждат ли се нови
специалности?
Неведнъж съм казвал,
че ние целогодишно работим по подготовката на
кампанията, защото това
е непрекъснат процес. Засега най-много желание
от страна на младите
продължава да има към
специалностите „Архитектура“, „Строителство
на сгради и съоръжения“ и
„Геодезия“. Имаме проблеми със запълването на
местата, предназначени
за изучване на „Хидростро-

сме насочили всичките
си ресурси, там е нашата
компетентност, рутина и
подготовка. Стартирането на нови специалности,
които не са типични за
дадено висше училище, е
една отминала мода от
периода 2000 – 2010 г.
Това беше най-активното време за ВУЗ-овете да
разширяват портфолиото
си, но те осъзнаха, че подходът на масовизация на
висшето образование не
носи позитиви. Ние никога
не сме го правили, въпреки че преди четири години, когато бях декан на
Строителния факултет на
УАСГ, заявих пред вестник
„Строител“, че ще откриваме нови специалности.
Но човек не стои на едно
място, обстоятелствата
се променят и той се развива. Сега мнението ми е
напълно противоположно,
без да изпадам в противоречие.
В предишното интервю, което дадохте за
в. „Строител“, ни разказахте за по-интересните проекти на УАСГ. Един
от тях е изграждането
на Национален център
по сеизмично инженерство (НЦСИ), за който
през 2018 г. МОН отпусна на университета 350
хил. лв.
Усвояваме изключител-

лево ни бяха отпуснати
средства от държавата, за да го осъществим.
Сега водим разговори със
„София Тех Парк”, с които
бихме искали да доразвием
функциите на НЦСИ по ОП
„Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020“.
Основната идея на
Националния център по
сеизмично инженерство е
да го оборудваме с експериментална вибрационна
маса, върху която да изпитваме модели на сгради
и съоръжения. Те ще бъдат
подлагани на реални сеизмични въздействия. Такива
научни лаборатории има
във всички наши съседни
държави. НЦСИ ще бъде
полезен за подобряване на
носещата способност и
надеждността на строителните конструкции.
В него ще се правят още
компютърно и числено моделиране.

Има ли напредък по
проекта на УАСГ за ремонт на цялата стара
сграда на университета
и физкултурния салон по
ОП „Региони в растеж
2014 – 2020“, който е на
стойност 3 млн. лв.?
Ситуаци ята с този
проект продължава да е
сложна. През миналата
година обявихме обществена поръчка за избор на
изпълнител на строител-

жаване на договора с две
години, като запазихме същата сума – 3 млн. лв. Засега поехме глътка въздух.
В момента отново сме
в процес на тръжна процедура за избор на строител и не знаем какво ще
се случи. В България всеки
има право да обжалва, когато си пожелае, без да е
заинтересованата страна
по конкретен търг, защото законодателството
го позволява. Това продължава да е много сериозен
проблем за редица големи
проекти у нас. Непрекъснато ставаме свидетели
на блокирането на важни
инвестиции именно заради
обжалвания. Видяхме колко
се забави внедряването на
ТОЛ системата.
Нямаме средства за
генерален ремонт на нашата сграда и затова
чакаме с нетърпение да
дадем реалното начало на
проекта ни по ОП „Региони
в растеж 2014 – 2020“.
В партньорство със
СУ „Св. Климент Охридски“ изпълнявате два
проекта по „ОПНОИР 2014
– 2020“ – за създаване на
център за изграждане и
развитие на върхови постижения и „Чисти технологии за устойчива
околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“. Имахте

На тържеството по случай 10-годишния юбилей на в. „Строител“ проф. Иван Марков получи почетна грамота от медията

ителство“ и „Транспортно
строителство“, независимо че в тези области се
реализират най-големите
инвестиционни проекти в
нашата държава.
Откриването на нови
специалности не е политика на УАСГ. Опитът ни
показва, че въвеждането
на такива не дава добри
резултати по простата
причина, че ние сме силни
в няколко области. В тях

но ефективно тези средства. Материалната база
е готова, но все още няма
апаратура в нея. На 21 май
официално открихме центъра, за да популяризираме бъдещата му дейност.
За този проект не успяхме
да получим финансиране
от Оперативна програма „Наука и образование
за интелигентен растеж
2014 – 2020“ („ОПНОИР
2014 – 2020“) и затова це-

но-монтажните дейности,
но за съжаление не можахме да я приключим заради
поредица от обжалвания.
Бяхме в изключително затруднено положение. Замалко щяхме да загубим
тези толкова необходими
за нас средства. Срокът
на проекта изтече, но аз
успях да уговоря и подпиша с Министерството на
регионалното развитие и
благоустройството удъл-

и планове за обособяване на изследователска
учебна зала за катедра
„Пътища и транспортни съоръжения“. Как се
развиват тези проекти
и работите ли по други
интересни?
Д вата проекта по
„ОПНОИР 2014 – 2020“ са
в процес на реализация и
всичко върви по график.
Срокът им на изпълнение е
3 г. Все още сме в начален

стадий, едва в първата
година. Тепърва предстои
много работа по тях.
Дейностите по лабораторията в катедра
„Пътища и транспортни
съоръжения“ също все още
не са приключили, но и там
нещата се движат в положителна посока.
УАСГ участва и в дост а д руг и по - м а л к и по
стойност проекти по „Хоризонт 2020“, които имат
своето важно значение.
Непрекъснато подготвяме и нови, за да кандидатстваме за финансиране,
ако някъде се отвори възможност, но за момента
няма процедури на оперативни програми, които да
представляват интерес
за университета.
Планирате ли ремонти на общежитията на
УАСГ през летните месеци?
Това, което можем да
правим на този етап, е
да изпълняваме текущи
строително-монтажни
работи със средствата
за капиталови разходи. Заделихме малка сума, за да
подменим някои щрангове
в общежитията ни. Осъзнаваме, че състоянието
на блоковете е окаяно, но
за съжаление нямаме необходимото финансиране,
за да променим това.
Какви други задачи
има УАСГ до края на годината – научни форуми,
инициативи, свързани
с международната дейност на висшето училище?
Най-важното за нас е
да учим студентите, но
и тази година вероятно
ще организираме международните форуми, които
са традиционни за Университета по архитектура,
строителство и геодезия.
Най-голямото ни събитие
– Националната конференция по транспортна
инфраструктура, отново
ще бъде през есента.
Основната ни работа
по международната дейност се извършва по линия
на европейската програма
„Еразъм +“. По нея продължаваме да реализираме
обмяна на студенти и преподаватели, която винаги
дава много положителни
резултати. Участваме и
в консорциум от елитни
университети от целия
свят. В обединението сме
20 институции, като то
се ръководи от Пекинския
университет по архитектура и строителство.
Свързано е с Пътя на
коприната, но в това направление все още нямаме
съществени резултати.
Засега се водят разговори и се организират срещи между ректорите на
учебните заведения. Надявам се и там скоро да
отчетем позитиви.
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КСБ бе сред организациите, подкрепили събитието
Снимки ПГСА – Пазарджик

Анелия Кулинова,
ОП на КСБ – Пазарджик
С ъ с т о я с е т ъ рже ството, посветено на
60-годишнината от създаването на Професионална гимназия по строителство и архитектура
(ПГСА) – град Пазарджик.
Камарата на строителите в Българи я (КСБ)
бе сред организациите,
подкрепили събитието.
Поздравителни адреси
бяха получени от Красимир Вълчев, министър на
образованието и науката,
Стефан Мирев, областен
управител на Пазарджик,
както и от Тодор Попов,
кмет на община Пазарджик, и от Областното
представителство на
КСБ. Инж. Петя Иванова,
директор на ПГСА – Пазарджик, поздрави всички по
случай празника и благодари на колегите си, включили се като организатори
в различните прояви, съпътстващи юбилея. Тя
благодари и на представителите на КСБ, на Ка-

на празника на училището.
Инициатор и дарител е
Петьо Вълков, дългогодишен учител в ПГСА. В словото си той сподели, че е
бил провокиран от юбилейната дата, но и от това,
че в гимназията са работили и работят прекрасни
хора, които преподават на
чудесни деца. Вълков по-

марата на архитектите
в България и на Камарата
на инженерите в инвестиционното проектиране
(КИИП) за съвместната
работа по обучението на
строителни специалисти
в областта.
Като част от мероприятието бе открита
паметна плоча, посветена

жела на колегите си да се
трудят така, че да получат благодарността на
своите възпитаници. Той
насърчи младите хора да
творят, да се обучават
и един ден да се гордеят,
че са оставили нещо след
себе си. Паметната плоча бе открита със съдействието на Албен Тара-

таев и Станимир Чолаков
– големите победители в
националния кръг на състезанието „Най-добър
млад строител“. Учениците ще представят ПГСА
– Пазарджик, по време на
международния етап на
надпреварата, който ще
се проведе на 4 юни в Австрия.

Директорът инж. Иванова насочи вниманието
на гостите към музея,
организиран от Яна Плачкова, учител по български
език и литература в ПГСА.
В един от училищните кабинети са разположени
много експонати – дневници, материали, униформи,
книги, извинителни бележки, плочи, снимки. Празничен
педагогически
съвет бе предвиден за същия
ден. Думата бе
дадена първо на
Иван Батаклиев,
първи директор
на учебното заведение, а след
това и на Ненка
Стоянова, Кънчо
Василев, Любка
Бикова, Мая Дудова, инж. Иванка Бандева, Атанас Атанасов.

ПГСА продължи честването на юбилея с мащабен тиймбилдинг, арт
инста лации и благотворителна акция в паркостров „Свобода“. Тържеството премина под
мотото „Знание, единство, добротворство!“.
Директорът инж. Петя
Иванова приветства присъстващите на една импровизирана строителна площадка. Думата бе
дадена на официалните
лица, уважили събитието: арх. Кръстьо Танков,
главен архитект на общината, инж. Любомир
Келчев, председател на
ОП на КСБ - Пазарджик,
инж. Евтим Янев, общински съветник и член на УС
на КСБ, инж. Тодор Калоянов, председател на РК на
КИИП, Александра Полищук – главен специалист
в РУО – Пазарджик, инж.
Иван Прасков, председател на журито на училищния тиймбилдинг.
Тъ рже с т в о т о п р о в о к и р а у че н и ци т е о т
гимназията, които оби-

чат рисуването. Под ръководството на Марин
Кузев, изтъкнат творец
от Пазарджик и учител,
и на инж. Цветка Василева, преподавател по
професионална подготовка, младежите създадоха
впечатляващи творби,
на които присъстващите се насладиха. Ученици
изградиха и артистична
абревиатурата на училището. В края на тиймбилдинга, който обедини
млади хора и утвърдени
специалисти, инж. Петя
Иванова съобщи, че създадените с любов и внимание перголи се даряват
на обществеността, за
да може всички жители и
гости на Пазарджик да им
се наслаждават.
Водещите - Василена
Соколова и Катерина Коцева от 8а клас, поставиха акцент върху достойнствата на училището. За
последните 60 години то
се развива, модернизира,
разширява специалностите, внедрява нови технологии на преподаване, инвестира в своите ученици
и учители. Това изисква
себераздаване и непрекъснато усъвършенстване.
Защото част от изискванията на днешния и утрешния ден са знанията,
уменията, динамиката.
Празникът завърши с
кръшно хоро, в което се
включиха учители, ученици и гости.

ǷǫǹǨǫÄǨȕȋȍȓǷȖȗȖȊ´ǪȍȓȐȒȖǺȢȘȕȖȊȖȐȏȗȘȈȚȐșȊȖȐȚȍȈȉȐȚțȘȐȍȕȚȐȖȚÄǪȐȗțșȒ´
Снимка авторът

Диана Димова,
ОП на КСБ – Велико Търново
В ПГСАГ „Ангел Попов” - Велико Търново, 95 зрелостници от 4 специалности – „Строителство
и архитектура”, „Интериорен дизайн”, „Парково
строителство и озеленяване” и „Архитектурна
реставрация”, завършиха своето средно образование.
На тържеството, състояло се на 15 май
2019 г., председателят на ОП на КСБ – Велико
Търново, инж. Любомир Шербетов поздрави всички абитуриенти и им пожела да продължават да
се развиват в бранша, защото той има нужда
от млади и проспериращи хора. Атмосферата на
празника бе толкова зареждаща и позитивна, че
инж. Шербетов с вълнение си спомни как преди

40 години се е чувствал по същия начин. След
приветствените си думи той връчи еднократна стипендия на Виктория Дрънкарева, която се
е представила успешно на националния конкурс
„България в Европа: минало, настояще, бъдеще”. В
знак на благодарност Виктория поднесе цветя на
инж. Шербетов. Виктория Дрънкарева участва в
организираната от еврокомисар Мария Габриел
изложба в Европейския парламент в Брюксел, а
нейната рисунка беше подарена на папа Франциск.
Решението за еднократна стипендия бе гласувано от членовете на Областния съвет на ОП
Велико Търново на заседание, проведено на 18 април 2019 г. След среща с ръководството на училището критериите, които педагогическият съвет
излъчи за присъждане на стипендията, бяха: успех,
интерес за развитие в строителния сектор, постижения.

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
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Студентският съвет на УАСГ в търсене на креативни форми за ежедневието на учащите
Георги Сотиров
Според Закона за висшето образование Студентският съвет е органът за защита на общите
интереси на обучаващите се в университетите. Неговите членове са
представители в Общото
събрание на висшето училище и мандатът им е две
години. Финансирането му
е от ВУЗ-а, а средствата
се използват за провеждане на културна, спортна, научна, творческа и
международна дейност.
В навечерието на „Хаос
22“ - най-мащабното събитие, което организира
Студентският съвет на
Университета по архитектура, строителство
и геодезия (УАСГ), се срещаме с двама от неговите
членове - Стоян Бъчваров
и Иван Чанев, четвъртокурсници, специалност
„Пътища и транспортни
съоръжения“. „Хаос 22“ се
провежда за 22-ра поредна
година. По време на събитието се връчват годишните академични награди
на преподавателите в
различни категории, представени по хумористичен
начин. Поканени са всички
студенти, преподаватели
и служители на УАСГ. Медиен партньор на събитието
е в. „Строител“.
„Хаос 22“ предстоеше,
но Стоян и Иван побързаха да ни запознаят с още
една инициатива на Студентския съвет. В Будва,
известна туристическа
дестинация на централното крайбрежие на Република Черна гора, която
привлича летуващите с
плажовете, нощния живот
и средиземноморската си
архитектура, се е провело
най-мащабното мероприятие за обучаващи се в
строителните факултети
на Балканския полуостров.
Тази инициатива е стартирала още през 1973 г.
На форума в Будванската
Ривиера е имало университети, които са участвали
за 46-и път.
„Бяхме студенти от 9
държавни и 21 града, общо
към 1500 души. Тази година се включиха и колеги

Отборът на УАСГ в Будва

Проф. д-р инж. Иван Марков,
ректор на УАСГ

Проф. д-р арх. Валери Иванов,
зам.-ректор на УАСГ

от Германия. Проведоха се
състезания по футбол, волейбол, баскетбол, тенис на
маса, както и една специална научна част, където се
организират игри с въпроси
по инженерните специалности, които ние всичките изучаваме“, разказват
младежите. Миналата година УАСГ е направил своя
дебют в събитието, което

повече от добре – второ
място по баскетбол и по волейбол (мъже). Класирахме
се трети в научната игра
по Космическа геодезия“, ни
разказват Стоян и Иван.
Студентите от България
са се запознали с много
колеги от другите държави, като комуникацията не
е била само за спортните
състезания. Девойките и

Иван Чанев

Стоян Бъчваров

се е провело в курортен
комплекс „Слънчев бряг“ с
организатор Строителния
факултет на Белградския
университет. За съжаление
тогава участие са взели
само двама представители
на университета. Обичайно
от всяка от другите страни са присъствали около 100
души.
През 2019 г. ситуацията
е била коренно различна. Водещ с около 200 студенти
е бил Строителният университет от Ниш. Нашата
делегация се е състояла от
53-ма души, които са участвали във всички предвидени
спортни дисциплини и научни игри. „Представихме се

младежите от УАСГ са обменяли и чисто студентски,
а и бъдещи професионални
намерения. Обсъждани са
идеи за взаимни гостувания и опознаване работата
на студентските съвети.
„Дискутирахме различните
учебни планове и програми,
както и транснационални
като „Еразъм +“, които са
много популярни във всички университети“, вметва
Иван, а Стоян допълва:
„Разменените гостувания
по тази програма са предпочитани, защото има
редица предимства - обучение за известно време в
предпочитан университет,
затвърждаване познанията

Участниците в „Хаос 22“

по езици, създаване на професионални контакти, които могат да бъдат полезни
в бъдеще. И което е много
важно - на такива форуми
се създават приятелства
за цял живот“.
Трябва да поясним, че
при научните игри нашите
представители не са успели да постигнат значими
резултати поради неясния
регламент – всяка делегация изпраща по пет въпроса от дадената дисциплина
на майчиния си език и няма
как нашите участници да
разбират албанския език,
например. Останалите са
ползвали сръбски, който
е познат и използван във
всички останали държави,
участващи в състезанието. „Договорихме се догодина освен на майчин език
да има превод и на английски. Нашите колеги опре-

делено бяха мотивирани да
покажат доброто обучение
в УАСГ, което се признава
от всичките в събитието“,
най-отговорно декларира
Иван. Разбира се, едно такова мероприятие е доста
скъпо за организаторите
и Студентският съвет е
разчитал на строителния
бранш да помогне. Най-сериозна е била подкрепата
от страна на „Трейс Груп
Холд” АД, „ВДХ” АД и др.
А после препълнената
зала „Максима“ даде „терен“
на „Хаос 22“. Трудно е за описване – настроение, смях,
артистични дадености,
компютърни и режисьорски
умения и какво ли не... Запомнихме двама от отличените
тази година, които често
са гостували на страниците на в. „Строител“. „Секирата на племето“, проф. д-р
инж. Иван Марков, ректор

на УАСГ, беше лаконичен. „За
14-и път съм призьор на различните награди на „Хаос“-а.
Трогнат съм! А от мен... не
очаквайте милост на изпитите, но се старайте, за да
успеете. Вярвам във Вас!“,
заяви той.
За красив финал „Изследователят на архитектурата“ проф. д-р арх. Валери Иванов, зам.-ректор на
УАСГ, развълнувано каза:
„Студентът е едно дълго
изречение, написано с много любов и с много правописни грешки. Благодаря на
съдбата, че ми даде самочувствието да съм част от
корективите на тези правописни грешки, и за това,
че Ви направи част от моя
професионален живот. Скъпи приятели, мечтайте, все
едно ще живеете вечно, и
живейте, все едно животът
свършва утре!“
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Проведе се втората международна конференция по пътна безопасност и иновации,
Снимки в. „Строител“

Емил Христов
Георги Сотиров

„Втората международна
конференция по пътна безопасност цели да допринесе за
намаляването на жертвите
по пътищата. Нашата основна задача е да подобрим
транспортната свързаност
и да спомогнем за хармонизирането на българските
стандарти с европейските.“
Това заяви д-р ик.н. Николай Иванов, председател на
Управителния съвет (УС) на
Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“
(ББАПБ) и член на УС на Камарата на строителите в България (КСБ), на откриването
на конференцията „Нови технологии и добри световни и
европейски практики“, която
се проведе в хотел „Маринела“. Форумът бе организиран
от ББАПБ, Международната
пътна федерация (IRF) и Европейска програма за оценка
на пътищата (EuroRAP). Медиен партньор на събитието
бе вестник „Строител“. Сред
официалните гости бяха
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“, Георги Терзийски,
председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“
(АПИ), Олег Асенов, началник
на отдел „Управление на информационните системи и
инфраструктурата“ в АПИ,
инж. Мирослав Мазнев, изп.
директор на КСБ, инж. Светослав Глосов, почетен председател на КСБ, инж. Стефан
Чайков, председател на УС на
Българска браншова камара
„Пътища“, Джон Доусън, учредител и член на борда на
директорите на EuroRAP,
Фери Смит, председател
на EuroRAP, Майкъл Дрезнес,
изп. вицепрезидент на IRF,
Филип Тропмън от Европейската комисия, строители
и експерти в областта на
пътната безопасност.

„През последните 10 г.
постигнахме значителни
успехи за намаляване на
жертвите по пътищата“,

подчерта още д-р ик.н.
Николай Иванов. По думите
му две ключови политически решения са били взети
от началото на годината.
„Първото беше приемането
на Решение №16 на Министерския съвет на Република България от 17 януари
2019 г., с което бяха одобрени мерки за подобряване на

безопасността на движението по пътищата на нашата
страна до 2020 г. и най-вече
стратегическата цел „Визия нула“ жертви от ПТП, а
второто - създаването на
Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, посочи той.
„За подобряване на пътната безопасност основна
роля има добре подготвената и достатъчно издържана
нормативна и регулаторна
база с високи критерии и изисквания към всички отговорни страни в процеса на изграждане и експлоатация на
пътищата и в същото време
с непрекъснато повишаващ
се контрол за изпълнението
на тези критерии“, заяви на
свой ред зам.-министърът

на регионалното развитие
и благоустройството инж.
Валентин Йовев. Той изтъкна, че темата е неизчерпаема и изключително важна,
като според него проблемът
има универсален характер.
„Безспорен приоритет на
МРРБ е да осигури пътната
безопасност на всички български граждани и да увеличи

комфорта при придвижване“,
сподели инж. Йовев.

Зам.-министър Йовев
съобщи, че експерти от
МРРБ и АПИ разработват
Програма за обезопасяване на неподвижните препятствия в крайпътното
пространство,
в която ще бъдат набелязани конкретни мерки
за повишаване на безопасността по автомагистралите, скоростните трасета
и тези от първокласната и

второкласната пътна мрежа. „Наред с това се подготвят промени в Закона за
пътищата с оглед разширяване обхвата на одитите
за пътната безопасност
върху цялата републиканска
и общинска мрежа“, обясни
още инж. Йовев. Той допълни, че с тези промени ще се
регламентира участието

на одитор по пътна безопасност. И се очаква те да
бъдат внесени за разглеждане от Министерския съвет
до средата на тази година.
„Предстоят промени и в Наредбата за установяване и
обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия
(ПТП) и за категоризиране
безопасността на пътищата с цел прецизиране на Методиката за установяване
на по-рисковите участъци“,
каза инж. Йовев и допълни,
че експерти от МРРБ и АПИ
подготвят и Наредба за
ограничителните системи
по пътищата, като тя ще
обхваща не само републиканските, но и общинските.
От думите му стана ясно, че
се обмисля и въвеждането на
нови предупредителни знаци:
за образуване на задръстване, за намалена видимост, за
настъпило ПТП.

„Важен фактор за подобряване на пътната
безопасност е изгражда-

нето на автомагистрали
и скоростни пътища в
страната.
Към момента в изпълнение са 119 км стратегическа
инфраструктура“, акцентира зам.-министърът. Инж.
Валентин Йовев информира,
че общо със средства по
Оперативна програма „Региони в растеж 2014 - 2020“,

държавния бюджет и програмите за териториално
сътрудничество се рехабилитират над 802 км републикански шосета в страната.
„Нека да вървим към нови, подобри и по-полезни решения
за подобряване на пътната
безопасност. Вярвам, че
отговорните институции
в процеса трябва да бъдем
водени преди всичко от диалога, желанието за сътрудничество и партньорство“,
завърши инж. Йовев.
По време на конференцията приветствие към
гостите отправи и зам.-министърът на вътрешните
работи Красимир Ципов. В
изказването си той сподели,
че държавата има сериозно
отношение към проблематиката, свързана с движението по пътищата и осигуряването на безопасността.
„В България през 2018 г. при
6684 тежки пътнотранспортни произшествия са загубили живота си 611 души,
а 8466 са били ранени. По
данни на Националния статистически институт на

1 млн. жители по пътищата
в страната загиват средно 87 човека“, посочи Ципов.
Зам.-министърът каза, че
през изминалата година
от служители на Пътна полиция и Министерството
на вътрешните работи са
установени над 1,3 млн. нарушения на правилата на
Закона за движение по пътищата. „МВР като институция с широки правомощия за
контрол на движението се
стреми към намаляване на
травматизма, за подобряване качеството на работа и
повишаване на капацитета
през последните няколко години“, заяви той. По думите
му в страната са били предприети сериозни стъпки по
различни направления за безопасното придвижване на
гражданите.

„Приехме множество законодателни промени, целящи разширяване кръга
на принудителните мерки
и вменяване на по-голяма
отговорност на собствениците на моторни превозни средства. Надявам
се до края на годината да
имаме изцяло ново законодателство по темата
пътна безопасност“, подчерта Ципов.
В изказването си той
говори и за актуализирането и на подзаконовата
нормативна база, както и
за разширяването на функционалностите на автоматизираните информационни
системи. „Закупиха се доста
нови технически средства
за контрол, както и автомобили“, сподели зам.-министърът. В заключение Красимир
Ципов допълни, че държавата
работи и по изготвянето
на изцяло нова стратегия
за подобряването на безопасността на движение по
пътищата в България за периода 2021 – 2030 г. „Уверен
съм, че ще се придвижим към
поставената цел за намаляване на пострадалите при
инциденти, именно използвайки най-добрите европейски и световни практики“,
каза зам.-министър Ципов.
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медиен партньор на събитието беше в. „Строител“

чиято обща прогнозна
стойност е над
7 млрд. лв.

„Темата за пътната безопасност е изключително
сериозна и аз съм сигурен, че
точно международният форум, организиран от ББАПБ,
е мястото за обсъждането
й“, заяви на свой ред Ангел
Попов, зам.-министър на
транспорта, информационните технологии и съобщенията. Той изрази своята
радост, че е била създадена
Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, която според него
ще спомогне за намаляване
на негативната статистика с броя на загиналите
при ПТП. „МТИТС застава
зад всяка инициатива, целяща да промени към по-добро
поведението на водачите по
пътищата“, каза Попов. Според него трябва да има ясни
и регламентирани правила за
техническата проверка на
автомобилите. „Въведохме
система, с която това нещо
да може да се следи. Предстои ни още много работа,
като една от задачите ни е
да засилим контрола върху
сервизите“, завърши зам.министърът.
Приветствие към гостите на международната
конференци я отправи и
Джон Доусън, учредител и
член на борда на директорите на EuroRAP. „Огромният
брой на присъстващите на
форума говори за вниманието, което страната Ви
обръща на този световен
проблем“, посочи той. Доусън представи добрите
европейски практики за намаляване на травматизма
по пътищата.

председател на Държавна
агенция „Безопасност на
движението по пътищата“.
В изказването си тя акцентира върху необходимостта
от конкретно прилагане на
мерки за пътна безопасност.
„Нужно е да променим мисленето на хората от реактивно в проактивно“, посочи
Крумова. Тя е на мнение, че
трябва да се поставят високи изисквания при изграждането на пътната инфраструктура в страната, така
че да генерира безопасност
на движението. „Очевидно е,
че факторите са много, но
ние можем да взимаме пример от Европа, която е лидер
в това отношение“, завърши
Крумова.
Презентация пред гостите на събитието направи
и председателят на УС на
АПИ Георги Терзийски. От изказването му стана ясно, че

в тунел „Траянови врата“
на АМ „Тракия“ ще се изгради уникална за България система за автоматична идентификация
на пътните инциденти,
каквато до момента не е
правена у нас.
Председателят на УС
на АПИ посочи още, че за

се още в тунела да бъде
поставено ново LED осветление, електронни информационни табели, светофарни
уредби, метеорологични
станции при порталите на
съоръжението и др. „На автомагистрала „Тракия“ ще
бъдат монтирани и 40 бр.
електронни информационни
табла - по 20 бр. във всяка
посока. Чрез тях шофьорите
в реално време ще се осведомяват за възникнало събитие на пътя, което е бърза,
надеждна и високотехнологична възможност за навременно уведомяване за актуалната пътна обстановка,
въведените ограничения и
алтернативните маршрути“, подчерта председателят на УС на АПИ. Терзийски
допълни, че за първи път
ще бъдат монтирани и камери за измерване на средна скорост и мониторинг
на трафика на определени
участъци от АМ „Тракия“,
като целта е повишаване
безопасността на движение
и спазване на ограниченията на скоростта. „Друга новост ще е монтирането на
сензори за претегляне на моторните превозни средства
в движение. По този начин
ще се филтрират претоварените машини и ще се даде
възможност за извършване-

„Да накараш хората да
преосмислят начина си на
поведение по пътищата
отнема много години“,
каза той и подчерта, че
много неща трябва да се
променят в бъдеще и това
може да стане само с общите усилия на всички – от
управляващите до неправителствения сектор. „Ние
наистина можем да направим
така, че в близко бъдеще в
Европа да има нула загинали
по пътищата“, допълни Доусън.

„Подходът за безопасни
пътни системи вече е
възприет в България и
това е правилното решение, за да има по-малко
смъртни случаи“,
заяви Малина Крумова,

повишаване безопасността
на движение по основната
пътна връзка между София
и Бургас се провежда обществена поръчка за изпълнител при изграждането на
интелигентна транспортна система на автомагистралата. „Индикативната
стойност на новия проект е
над 7 млн. лв., а средствата
са осигурени от фондовете
на Европейския съюз. В момента тръжната комисия
разглежда техническите
предложения и в следващите седмици предстои отваряне на ценовите оферти и
класиране на кандидатите“,
каза Терзийски. Предвижда

то на повече на брой, по-бързи и по-ефективни проверки“,
информира той.
Георги Терзийски представи пред участниците
във форума

5-те големи и ключови за
безопасността на движение инфраструктурни
проекта, които пътната
агенция ще реализира в
следващите години - доизграждането на автомагистралите „Струма“ и
„Хемус“, на „Русе - Велико
Търново“, Видин - Ботевград и София - Калотина,

„Убеден съм, че с реализирането им в пъти ще се
повиши безопасността на
движение”, заяви Терзийски.
Той подчерта, че вече никой
не си спомня за т.нар. отсечка на смъртта, както
се наричаше участъкът от
второкласния път II-66 по
направлението Стара Загора - Сливен. „С изграждането
на автомагистрала „Тракия“
между Стара и Нова Загора
преди близо 7 години от черната статистика отпадна
тази конфликтна точка, която много дълго време вземаше жертви при тежки катастрофи. След пускането на
магистралния участък през
2012 г. там няма нито един
тежък инцидент със загинал,
докато година преди това през 2011 г., жертвите са
5“, сподели председателят
на УС на КСБ.
Проф. Олег Асенов, началник на отдел „Управление на
информационните системи
и инфраструктура“ в АПИ,
говори за интегрирането
на новата тол система в
страната. „Вярвам, че тази
иновация ще промени нашите пътища. Те ще станат
по-сигурни и ще се промени
подходът, по който в бъдеще
ние ще разглеждаме пътната инфраструктура“, каза
още той. Според проф. Асенов системата ще повиши
качеството на транспортната услуга за всички потребители по пътя. Той отбеляза, че АПИ изключително
бързо е успяла да намери
нужния административен
капацитет, за да заработи
системата.

„Радостен съм да съобщя,
че вече започна първият
тестови етап на тол
системата“,
сподели проф. Асенов. Той
информира, че в момента се
проверяват свързаността
и интегритетът на основните й пет компонента, а
именно таксуване за изминато разстояние, правоприлагане, обслужване на
клиенти, управление на плащанията, информационната
сигурност и устойчивата
работоспособност на системата. „Чувстваме се все
по-уверени по пътя, по който
вървим, и вярвам, че всичките усилия, които влагаме, ще
са от полза за държавата“,
завърши той.
По време на семинара
доклади представиха Филип
Тропмън от Европейската
комисия, Росица Спасова,
член на ББАПБ, Ян Капъл от
ESRI Транспорт Европа, Ричърд Лакс, представител на
Kapsch TraffiCom, Хатем Шабани, старши транспортен
специалист от Световната
банка, Пер Матиасен, старши транспортен инженер от
Европейската инвестиционна банка, и др.
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Проф. д-р инж. Румен Миланов,
преподавател във Факултета по
транспортно строителство в УАСГ:

ǺȘȧȉȊȈȌȈȖȚȌȍȓȐȔȌȖșȚȈȚȢȟȍȕ
ȘȍșțȘșȏȈȗȖȌȌȢȘȎȈȕȍȚȖȕȈ
ȐȕȜȘȈșȚȘțȒȚțȘȈȚȈ
Пътната безопасност
има много различни тълкувания, но аз искам да
акцентирам на едно пошироко нейно понятие. За
защита на хората трябва
да погледнем три фактора
– път, движение на автомобила и самия човек. Необходимо е ние да отделим
достатъчно голям ресурс,
за да поддържаме пътната инфраструктура на страната. В този ред на мисли искам да кажа, че трябва
да се обърне внимание и на малките общини, защото
там става въпрос за четвъртокласни отсечки, за
чието състояние се говори наистина недостатъчно.
Затова и ролята на подобни международни семинари
е важна, за да се представи чуждият опит и да се
търси начин и у нас да се подредят нещата, така че
да има видими резултати след 5 - 10 години.

ǟǌǝǏǭǱǰǺǸǬǶǴǹǹǬ
ǸǱǲǰǿǹǬǼǺǰǱǹǽǱǸǴǹǬǼ
ÅǖǼǬǵǻȆǾǹǬǭǱǳǺǻǬǽǹǺǽǾ´

Като продължение на международната конференция се състоя и семинар за обмяна на международен
опит на тема „Крайпътна безопасност“. Събитието
се проведе в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), а негов водещ беше
Майкъл Дрезнес, изп. вицепрезидент на Международната пътна федерация (IRF). В залата присъстваха
д-р ик.н. Николай Иванов, проф. д-р инж. Румен Миланов от Факултета по транспортно строителство
в УАСГ, представители на строителния бранш, на
Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“ към МВР, преподаватели и студенти
от висшето учебно заведение. Целта на събитието
беше българските експерти да се запознаят с найдобрите практики, технологии и концепции за пътна
безопасност, както и с нуждата от подходящ тестван хардуер за крайпътна безопасност и други мерки,
свързани с нея.
С примери от дългогодишната си практика по цял
свят Майк Дрезнес посочи важните критерии относно наличните системи в и около пътя, както и
специфичните условия, където те да бъдат най-правилно използвани. „Ако се доверим на статистиката,
трябва да приемем, че около 1 млн. души ежегодно
умират по пътищата. Затова още през 2011 г. Организацията на обединените нации (ООН) откри Десетилетието на пътната безопасност с цел да се
повиши информираността на хората за всичко онова,
което води до тази трагична цифра“, сподели още
той и допълни, че в последните години ООН е разработила т.нар. Тези за устойчиво развитие. „В тази
концепция е предвидено да се осъществят мерки за
постепенно намаляване броя на жертвите до поносими, ако може да се употреби тази дума за погубени
човешки животи“, подчерта Майк Дрезнес.
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ǯȈȗȖȟȕȈȘȍșȚȈȊȘȈȞȐȧȚȈȕȈǫȘȈȌșȒȈȚȈ
ȝțȌȖȎȍșȚȊȍȕȈȋȈȓȍȘȐȧȊǷȓȖȊȌȐȊ
Инвестицията в сградата на арх. Йосиф Шнитер е 1,5 млн. лв.
Страницата
подготви
Елица Илчева
Кметът на Пловдив
инж. Иван Тотев постави
началото на дългоочакваната реставрация на
Градската художествена
галерия на ул. „Съборна“
заедно с директора на ГХГ
Красимир Линков, зам.-кмета Александър Държиков и
кмета на район „Централен“ Георги Стаменов. В
емблематичното здание в
Стария град ще бъдат инвестирани 1,5 млн. лв., осигурени с постановление на
Министерския съвет във
връзка с „Пловдив - Европейска столица на културата
2019“.
„Това е най-знаковата

галерия в Пловдив и може
би най-красивата сграда
на арх. Йосиф Шнитер тук.
Подготовката на проекта
ни отне много време - пет
години“, каза инж. Тотев.
„Идеята е да се открие
пространството пред зданието към ул. „Съборна“.
Ще се използват устойчиви естествени материали,
включително паветата от

бул. „Васил Априлов“, коментира още кметът на Пловдив.
Дейностите ще бъдат
изпълнени от консорциум
„Обединение реставрация
на галерия Пловдив“, в който участват столичната
фирма „Николай ОМ” ЕООД
и пловдивската „Астра
Билдинг Груп” ЕООД. Те ще
осъществят цялостен ре-

монт на покрив, подмяна
на дограма, премахване на
две котелни помещения,
климатизация, противопожарна система, изграждане
на нови стълбища, на специални хранилища, а също
усвояване на таванските
помещения като изложбено
пространство за съвременно изкуство, са записаните
дейности. На фасадата на

паметника на културата
от местно значение, построен през 1881 г., няма
да се слага изолация, за да
се запази автентичният
му вид. Дограмата ще бъде
подменена с дървена със
същите пропорции, а където е възможно, ще бъде
запазена оригиналната. По
време на реконструкцията
на обекта ще има специализиран подход и ще работят между 20 и 25 души.
Където е необходимо, ще
се използват специалисти,
реставратори и художници
с опит.
Директорът на ГХГ Красимир Линков на свой ред
обясни, че в новата част
на двора ще бъде изградена амфитеатрална детска
площадка за игри, свързани с изобразителното
изкуство, както и място,

на което да се провеждат
лекции, беседи или камерни спектакли на открито.
„Няма да завършим обекта
до края на тази година, но
за нас Пловдив и догодина
ще си е пак културна столица. Когато сме готови,
ще имаме наистина модерна сграда за съхранение на
изкуство. Ще добавим още
изложбена площ. Таванското помещение с красивите
си греди ще стане място
за излагане на модерни
творби”, каза още Линков.
Той подчерта, че това
е втората по големина галерия в страната, чийто
фонд отстъпва само на
Националната художествена галерия. В него се пазят
7210 творби, като 231 са
живопис, а 2570 - графика.
Галерията има и ценна колекция от 574 икони.

ǪǩȓȈȋȖȍȊȋȘȈȌȗȘȍȘȧȏȈȝȈȓȍȕȚȈȚȈȕȈȚȘȐ
ǴȐȕȐșȚȢȘǬȈȕȈȐȓǲȐȘȐȓȖȊ ȎȐȓȐȡȕȐȉȓȖȒȈȗȖșȚȘȖȍȕȐșȔȓȕȓȊȖȚǶǷǸǸ
ȖȚȒȘȐȕȖȊȐȧȈȘȍșȚȊȋȘȈȌȈ
СТАРА ЗАГОРА

Кметът на община
Благоевград д-р Атанас
Камбитов официално откри три нови жилищни
блока, построени благодарение на проекта „Изграждане на социални жилища в IV-ти микрорайон“,
изпълнен по Оперативна
програма „Региони в растеж“ (ОПРР). На официалната церемония присъства ха още областни ят
управител на Благоевград
Бисер Михайлов, председателят
на ОбС Радослав Тасков и др.

Министърът на правосъдието Данаил Кирилов откри нов
модерен арест в Стара Загора,
който отговаря на европейските изисквания. На събитието
присъстваха още зам.-председателят на 44-тото Народното
събрание Емил Христов, областният управител на Стара Загора Гергана Микова, зам.-министърът на правосъдието проф.
Николай Проданов, главният
директор на ГД „Изпълнение на
наказанията” гл. комисар Васил
Миладинов, началници на затвори от страната, представители
на законодателната, съдебната,
изпълнителната и местната
власт. Освещаването на обекта бе извършено от Старозагорския митрополит Киприан.
Помещенията, които са с
капацитет до 63 човека, се

намират в сграда на територията на затвора. Спазени са
стандартите за минимална
жилищна площ от 4 кв. м на задържано лице. Във всяка килия
има изграден санитарен възел
и вентилация, прозорците са с
естествено осветление, което
отговаря на нормативните изисквания.
При откриването правосъдният министър Данаил Кирилов
изтъкна, че това е шестият
арест в страната, който е преместен на територията на съответния затвор. Такива вече
функционират в Бургас, Враца,
Ловеч, Пазарджик и Плевен, а в
Сливен – предстои. По думите
му активната работа за подобряване на материалните условия в затворите и арестите ще
продължи.

ǶȉȧȊȍȕȈȍȖȉȡȍșȚȊȍȕȈȗȖȘȢȟȒȈȏȈȏȖȖȗȈȘȒȈ
Обявена е тръжна процедура за изпълнител на проект за
обновяване на зоопарка, който
се намира в парк „Митрополит
Методий Кусев“ в Стара Загора,
информираха от пресцентъра на
общината. Целта е създаването
на европейски облик на един от
най-посещаваните туристически обекти в града. Клетките
на животните ще бъдат разширени, на алеите ще бъде поста-

вена нова настилка, а край тях
ще бъдат засадени нови растения.
Ще отвори врати и образователен център за деца и младежи. Стойността на ремонтните работи е около 3 млн. лв.
За реализацията му общината
ще използва възможностите за
финансиране, които дава Фонд
на фондовете, уточняват от
пресцентъра.

„Това е поредният проект,
който е завършен по ОПРР. От

началото на годината
до момента сме открили общо шест обекта
по програмата, а миналата седмица направихме първа копка на
поредния“, каза Камбитов.
Общата стойност
на инвестици ята е
9 009 433 лв. Новоизградените социални
жилища са 183, които
са напълно обзаведени
и оборудвани с дребен домакински инвентар.

ǷȘȖȔȍȕȧȚȟȈșȚȖȚȞȍȕȚȢȘȈȕȈǴȍȏȌȘȈ
Част от центъра на Мездра
ще претърпи сериозна промяна.
Реконструкция ще бъде направена в парк „Алеята“ в зоната
над градския пазар. Там се предвижда изграждане на няколко
къта за отдих с пейки, цветни
градинки, пергола, водна площ с
ротонда. Ще има водно огледало
с бъбрековидна форма и фонта-

ни, както и декоративен дървен
мост. Замислено е да се обособи
и специална поляна за пикници с
чешма и маси. В тази зона ще се
намира и новата Алея на творчеството.
Инвестицията е за
779 824 лв., осигурени от Програмата за развитие на селските райони. Общината има и

втори договор по ПСРС, който
е за изграждане на осветено
спортно игрище с изкуствена трева в с. Долна Кремена.
Предвижда се теренът да се
пригоди за няколко вида активности. Проектът е на стойност
97 214 лв., а срокът за изпълнението му е 36 месеца, уточниха
от местната администрация.

ǸȍȝȈȉȐȓȐȚȐȘȈȚȕȈȑȕȈȚȖȊȈȘȍȕȈȚȈȗȢȚȕȈ
инвестирани 1 787 661 лв.
ȈȘȚȍȘȐȧȊǶȔțȘȚȈȋ
Модернизирането на пътя
В Омуртаг започват ремонтните дейности на главната и
най-натоварена пътна артерия - ул. „Цар Освободител“. Тя
ще бъде обновена по проект по
Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), съобщиха
от администрацията на кмета

Ешреф Ешрефов.
Рехабилитацията ще обхване участъка от кръстовището
с републиканския път Омуртаг
– Котел до кръстовището с
ул. „Хан Аспарух“ в града. Дължината на отсечката е 1,032 км. В
ремонтните дейности ще бъдат

включва възстановяване на конструкцията на пътната и пешеходната настилка, гарантиране
на отводняването и осигуряване
на по-добри условия за безопасност на движението. Крайният
срок за изпълнение на проекта е
декември 2020 г.

ǹȢȖȘȢȎȍȕȐȍȏȈȕȧȒȖȓȒȖȊȐȌȈșȗȖȘȚ
ȡȍȔȖȕȚȐȘȈȚȊșǴȈȓȖȘȈȌ
Съоръжение за няколко вида
спорт за деца и младежи ще изграждат в борованското село
Малорад. Договор за финансиране на инвестицията е бил подписан от кмета на община Борован инж. Десислава Тодорова.

Средствата са осигурени
от Програмата за развитие
на селските райони и са в размер на 97 хил. лева. По проекта
се предвижда да се извърши
ремонт на спортна площадка
в двора на ОУ „Св. св. Кирил и

Методий“ в Малорад. Там ще се
изградят игрища за футбол на
малки вратички и за баскетбол,
както и ще бъде монтирано
фитнес съоръжение. Срокът за
изпълнение на договора е до 14
май 2022 г.

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
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ǬȊȍȐȕșȚȈȓȈȞȐȐȏȈȚȘȍȚȐȘȈȕȍȕȈ
ȖȚȗȈȌȢȞȐȐȏȋȘȈȎȌȈȚȊȖȉȓȈșȚǹȔȖȓȧȕ
Средствата са от ОПОС
Страницата
подготви
Росица Георгиева
Д ве инста лации за
третиране на отпадъци
ще бъдат изградени в област Смолян. Кметът на
Мадан Фахри Молайсенов
направи символична първа
копка на проекта „Проектиране и изграждане на
компостираща инсталация и на инсталация за
предварително третиране на битови отпадъци
на територията на РДБО
Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“. Съоръжението за
компостиране ще се изгради от „Билд Компост“
ДЗЗД, а инсталацията за
предварително третиране

- от „Вера Строй“ ЕООД.
Упражняването на строителния надзор е възложено на „НГК Контрол“ ДЗЗД.
Инсталациите ще бъдат
изградени на Регионално депо в землището на
с. Шаренска и трябва да
заработят до май 2020 г.,
като ще обслужват над
27 500 жители. Теренът с
площ 8410 кв. м е собственост на община Мадан.
Стойността на проекта
е 9 039 369,69 лв., в т.ч.
безвъзмездна финансова
помощ - 6 764 995,75 лв.,
и съфинансиране 2 274 373,94 лв. Строителните дейности ще
в к л ю ч в ат и з г р а жд ане
на инсталаци я за компостиране с капацитет
до 2100 т/г. в открити

клетки с навес чрез автоматизирана система

за разместване и разбъркване, както и изграждане

ǶȉȡȐȕȈǩȧȓȈǹȓȈȚȐȕȈșȚȘȐȖȉȍȒȚȈȗȖǷǸǹǸ
Община Бяла Слатина кандидатства с три проекта за финансиране по Програмата за развитие
на селските райони. Те са свързани
с ремонт и реконструкция на някои пътни отсечки в града. Сред
тях са улиците„Любен Каравелов“,
„Княз Ал. Дондуков“, „Александър
Стамболийски“, „Димитър Благоев“,
„Христо Ботев“, както и цялата ул.

„Цар Калоян“. Общата стойност на
трите проекта е 1 169 778,97 лв., а
срокът за изпълнение ще е 36 месеца от датата на подписване на
договора.
Основните дейности, които ще
се извършат, са изграждане на нова
улична настилка, премахване на
тротоара пред всеки вход/изход на
имот и асфалтиране на новоизгра-

дените подстъпи към дворовете,
подмяна на съществуващи бордюри, на места частично ще бъде изградена нова тротоарна асфалтобетонова настилка, отводняване
на пътното платно, поставяне на
хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация за осигуряване
на безопасното движение на превозните средства и пешеходците.

ǹȚȈȘȚȐȘȈȖȉȕȖȊȧȊȈȕȍȚȖȕȈȌȍȚșȒȈȚȈȗȓȖȡȈȌȒȈ
ȊǫȘȈȌșȒȈȚȈȋȘȈȌȐȕȈȊǬțȗȕȐȞȈ
Започна ремонтът на детската площадка в Градската градина в Дупница. Ще се подменят съоръженията,
пейките и оградата. Ще бъдат поставени и нови люлки. Поетапно ще бъдат възстановявани и останалите
кътове за децата. Напълно ремонтирани вече са другите две площадки на ул. „Симеон Велики” и пред Дома на
техниката. Изцяло нова детска площадка пък ще бъде
изградена в жк „Елица”, след като община Дупница осигури финансиране в размер на 10 хил. лв. по проект през
ПУДООС.

на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“
от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“
от Програмата за развитие на селските райони. С
1 152 716, 33 лв. без ДДС
ще се асфалтират цялостно улици в населените
места на общината - град
Завет и селата Бресто-

ǷȖȔȖȘȐȍȒȈȕȌȐȌȈȚșȚȊȈȏȈ
ȍȊȘȖȜȐȕȈȕșȐȘȈȕȍșȗȘȖȍȒȚȈ
Община Поморие е внесла проектно предложение
за благоустрояване и реновация на парка в град Каблешково. Проектът предвижда подобряване на техническата инфраструктура чрез извършване на ремонтни дейности и доставка на елементи за парково
обзавеждане.
Освен за Каблешково местната администрация е
подала проекти и за обновяване на парковете в още 5
населени места: Лъка, Александрово, Медово, Страцин
и Порой. Предложенията са внесени по Мярка 4 – „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията за водено от общностите
местно развитие на „МИГ-Поморие“, посредством процедура за подбор на проектни предложения, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони.

ǯȈȗȖȟȊȈȐȏȒȢȘȗȊȈȕȍȚȖȕȈțȓȐȞȐȚȍȊǲȦșȚȍȕȌȐȓ

ǨșȜȈȓȚȐȘȈȚȠȖșȍȚȈȊǯȈȊȍȚ
Кметът на община
Завет, област Разград,
Ахтер Велиев подписа
договор с Държавен фонд
„Земеделие” за финансиране на ремонт на седем улици в пет населени
места. Безвъзмездната
финансова помощ е по
Подмярка 7.2 „Инвестиции
в създаването, подобряването или разширяването

на обща инфраструктура
и на инсталация за пред-

варително третиране на
отпадъци с капацитет до
5000 т/г., включваща сепарираща инсталация и още
една за стабилизиране на
подситовата фракция. Същото съоръжение ще бъде
изградено и в Доспат. То
ще обслужва 40 хил. жители на общините Сатовча,
Борино, Девин, Сърница
и Доспат. Местоположението на площадката
за изграждане на тези
инсталации се намира в
местността Гайтанина, в
землището на с. Барутин.
Проектът е на стойност
9 654 503,76 лв., от които
6 198 106,87 лв. от Европейския фонд за регионално
развитие, 1 093 783,57 лв.
национално съфинансиране, 830 063,72 лв. собствен
принос и 1 532 549,60 лв.
недопустими разходи.

вене, Острово, Веселец,
Прелез. В Завет това са
ул. „Кирил и Методий“ и ул.
„Иван Вазов“, в с. Брестовене - ул. „Христо Ботев“
ул. „Арда“, в с. Острово е
ул. „Трети март“, с. Веселец – ул. „Христо Ботев“,
и в с. Прелез – ул. „Йордан
Йовков“.
Кметът Велиев очаква
покана за подписване на

договор по още един одобрен проект, с който ще
се подмени отоплителната инсталация и ще се
ремонтира сградата на
общинската администрация. Община Завет има за
основна цел през следващите години да продължи
да работи приоритетно
за асфалтиране на улиците във всички населени
места на територията
й, за което има проектна
готовност.

Започва изкърпването на улиците в Кюстендил. В
първата част на проекта са включени 34 от тях. Вторият етап ще стартира, когато позволят метеорологичните условия, и включва една част от центъра, входящите артерии и кв. „Герена“. Трасетата, по които ще
се работи, са „Рила“, „Батак“, „Дупнишко шосе“, „Радецки“, „17 януари“, „Велбъжд“, „Софроний“, „Арда“, „Тунджа“,
„Марица“, „Св. Иван Рилски“, „Даскал Дамаскин“, „Ильо
войвода“, „Кокиче“, „Синчец“, „Асен Суичмезов“, „Юстиниан“, „Стара плана“, „Цар Самуил“, „Пролет“, „Парчевич“,
„Кадин мост“, „Йордан Митрев“, „Морава“, „Прогона“,
„София“, „Николичевски път“, „Цар Освободител“, „Уилям
Гладстон“, „Ангел Кънчев“, „Ивайло“, „Н. Рилски“, „Райна
Цанева“, „Цар Иван Шишман“.

ǸȍȔȖȕȚȐȘȈȚȗȈȘȒȈȊșǨȓȚȐȔȐȘ

ǫȖȘȕȈǶȘȧȝȖȊȐȞȈȘȍȕȖȊȐȘȈȚțȘȐșȚȐȟȍșȒȐȧȏȈșȓȖȕȕȈȝȐȎȈÄǩȖȎțȘ´
Община Горна Оряховица ще обнови туристическия заслон на хижа
„Божур“. Общата сума на
проекта е 245 хил. лв. Близо 120 хил. лв. ще бъдат
осигурени от „Красива
България“, а останалата
част ще бъде дофинансиране от местната власт.
Проектът предвижда на
сградата да бъде направена външна топлоизолация,
ремонт на покрива, както

и подмяна на дограмата
на вратите и прозорците.
Ще се извърши вътрешно
боядисване на помещенията и ще се монтира
окачен таван. Изцяло ще
се подменят ВиК и ел. инсталациите. В залата и
туристическата столова
ще се поставят климатици. Предстои процедура
за избор на изпълнител за
строително-ремонтните
работи.

Ремонтират парка в белослатинското село Алтимир. Обновяването ще се реализира по проект на кметството, който се финансира по ПУДООС. Предвидени са
закупуване на пейки, осветление и беседка. Нови бордюри ще очертаят цветната градина в средата на парка.
Безплатен интернет ще бъде инсталиран в рамките
на друг спечелен проект на община Бяла Слатина към
Европейската комисия - WiFi4EU.

14

Ñòðîèòåë

ОБЩИНИ

петък, 24 май 2019

СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ”
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Георги Сотиров

Община Габрово има уникална история.
Не е случайно, че габровци оформили четирите основни стълба на държавата – българската община, борбата за независима
църква, новобългарското училище и движението за признаване на българите като

отделен народ в Османската империя. Габровец организирал изграждането на първия
български православен храм в Цариград. Със
събраните средства по идея на Васил Априлов в населеното място отваря Първото
светско новобългарско училище (1835 г.),
което се превърнало в модел за образование по нашите земи. Първата електрическа

Кметът Таня Христова:

ǴȖȎȍȔȌȈȗȘȍȌȓȖȎȐȔȔȕȖȋȖȌȖȉȘȐțșȓȖȊȐȧ
ȕȈȊȐșȖȒȖȚȍȝȕȖȓȖȋȐȟȕȐȐȕȊȍșȚȐȚȖȘȐ
Г-жо Христова, кмет сте на
община с много богата история,
която и в момента е изключително атрактивна. Вероятно
това се дължи на строителните
дейности, които се реализрат в
региона.
Нашата община устойчиво
застана на първите позиции по
успешно изпълнени проекти с европейски ресурс. Изключително важно е и автомагистрала „Хемус“,
и тунелът под връх Шипка да бъдат изведени като основни приоритети на държавата, защото те
ще имат положително въздействие върху цяла Северна България.
Очакваме да бъде завършен обходният път на Габрово, чийто последен етап ще приключи с тунела под
Шипка. Вече е готов един от довеждащите тунели, който е част
от третата фаза на проекта. Тази
инвестиция е стратегическа както за икономическото развитие на
Габрово, така и за преодоляване на
дисбаланса, който сега съществува между градовете от двете
страни на Балкана.
Да бъдеш кмет на Габрово не
означава да чакаш реализирането
на една инвестиция, която безспорно ще промени много неща.
Това е изключителна привилегия и
отговорност. Габрово е град с история, индустриална слава, силни
традиции в образованието и културата и родно място на невероятно
предприемчиви, дейни и съответно
изискващи хора.
Преди година излезе докладът
„Изследване на иновационния потенциал на община Габрово в
сферaтa на индустрията”. Как
ще коментирате предложената
визия за развитието на града
като технологична инвестиционна дестинация?
Според проучването Габрово
е със силно изявен индустриален
профил по отношение на заетостта. Всеки втори нает в региона
е в преработващата промишленост. Подобна концентрация на
ангажираност в индустрията не
успява да постигне нито един друг
регион в страната. Близо половината от наетите само в община
Габрово са техници, квалифицирани работници, машинни оператори и монтажисти. Секторът на
бизнес услугите също е в подем.
С икономическия си профил и образователни възможности Габрово е
един от индустриалните градове,
който може да предложи много добри условия на високотехнологични

населени места.

Таня Христова е родена през 1971 г. В
Плевен. Средното си образование завършва в
габровската математическа гимназия „Акад.
Иван Гюзелев“. Тя е магистър по английска
филология и финанси от Великотърновския
университет „Св. св. Кирил и Методий“.
Специализира в сферата на управлението
на програми и проекти. Христова е кмет на
община Габрово през периода 2011 - 2015 г.,
след което е преизбрана за втори мандат.
Ръководител е на българската делегация на
местните власти в Комитета на регионите
в Брюксел и е редовен член на комисиите за
регионално развитие (COTER) и образование,
култура, наука, младежки въпроси и спорт
(SEDEC). Председател е на управителните
съвети на Общинската мрежа за енергийна
ефективност „ЕкоЕнергия“ и на Регионалното
сдружение на общини „Централна Стара
планина“. Семейна, с една дъщеря.

инвеститори и има шанс да се развива като място за нови глобални
продукти и решения.
Точно затова сме фокусирани
върху създаване на екосистема за
подкрепа на иновациите и индустрията. Разбира се, изисква се да
мислим и работим заедно за формирането на кадри с висок научен и
иновативен потенциал, капитализирайки връзката между средното
професионално и висшето образование. Така ще можем да изградим
заедно професиите на бъдещето,
инвестирайки в младите хора.
Със своите 65 000 жители,
живещи в общо 135 населени места, Габрово се явява важен административен, икономически,
транспортен и културен център.
Всички те очакват грижата на
кметската администрация.
Да, в общината наистина има
много села. От една страна, те
са голямо предизвикателство, а
от друга – изключителна възможност и богатство. Трудно е да
бъдат поддържани с ограничения
бюджет, но пък те представляват един неизчерпаем източник на
предприемачество, добри идеи за
развитие на туризъм. Пословични
сме със селата със странни имена
– те са донесли немалка слава на
Габрово и работят за облика ни на
нестандартни и иновативни хора с
чувство за хумор. Къде другаде можете да отседнете в Торбалъжи?
Стремим се да използваме
всяка възможност, за да направим
населените места в общината подобро място за живеене. Последният ни успех е одобреният проект
за изграждане на кът за отдих в
с. Музга на стойност 9978 лв. по
програмата „За чиста околна среда – 2019 г.“ на Министерството на околната среда и водите и

ПУДООС.
Какво е състоянието на пътната инфраструктура към многобройните малки населени места и улиците в тях?
Традиционно нуждите на малките населени места са по-големи
от финансовите ни възможности,
но поддържането на общинската
пътна мрежа e постоянна задача.
Тази година за ремонт и благоустрояване на улици в селата са заделени 100 хил. лв., а за обезпечаване на дребни благоустройствени
дейности – 60 хил. лв. Принос за
подобряване на състоянието на
инфраструктурата има рехабилитацията на близо 13 км от пътя
с. Драгановци – Габрово, която
Агенция „Пътна инфраструктура“
(АПИ) осъществи със средства по
ОП „Региони в растеж“.
Безспорно най-мащабната и
широко коментирана инвестиция
за Габрово през този програмен
период е проектът за интегриран градски транспорт за над 13
млн. лв. Очакваме доставката

на първите три нови 12-метрови
CNG автобуса, производство на
чешка фирма. Предвидени са още
три 12-м електробуса и други осем
12-метрови CNG автобуса. В края
на 2018 г. подписахме договор за
инсталиране на 104 електронни
табла на спирките и бордово оборудване в 57 бр. транспортни средства. С модернизацията целим да
създадем по-ефективен, по-бърз и
по-екологичен транспорт.
Тази година ще завършим реконструкцията на кръговото кръстовище на предгаровия площад.
Предвидили сме зона за почасово
платено паркиране и видео наблюдение на два от изходите на
Габрово. Мислим върху създаването
на система за прекачване на пътници с общ билет, както и за нова
транспортна схема.
В партньорство с АПИ планираме изграждане на кръгово
кръстовище и на изхода за Велико
Търново, като за обекта вече има
избран изпълнител. Продължаваме
и с аварийното укрепване на улици
и речни корита в града и в някои

Какви са най-важните дейности във ВиК сектора – строят ли
се нови мрежи, пречиствателни
съоръжения?
През последните десетилетия
най-мащабни бяха инвестициите в
сектор „Околна среда“. За 10 години
членство в ЕС Габрово стана град
с модернизирани пречиствателни
станции за питейни и отпадни
води, със 120 км обновена ВиК мрежа, с пет ремонтирани помпени
станции, паралелно с това и с километри новоасфалтирани пътища и
модерно депо за битови отпадъци.
Приложихме цялостни инженерни решения във ВиК сектора и
града ни има съвременна, екологосъобразна и надеждна инфраструктура от ново поколение по целия
път на водата. Като планински
район с водоизточници от всякакво
естество Габрово няма проблеми с
водоснабдяването.
Сега усилията е необходимо
да бъдат насочени към подмяна на
остарялата водопроводна мрежа в
повечето селски райони. Предстои
да започнем последен етап по отделяне водоснабдяването на 15 габровски села и кв. „Войново“, част
от тях получаваха вода от севлиевското ВиК „Бяла“, поради което
бяха на режим. Общата стойност
на инвестицията е малко над 1,5
млн. лв. Населните места се захранваха от водопровод, който бе
силно амортизиран и с малък диаметър. Вече е завършено трасето
на главния водопроводен клон и остават за изпълнение отклоненията
към селата.
Състоянието на инфраструктурата е тясно свързано с развитето на туризма. Каква е визията на общината за изграждането
на дългосрочен имидж на модерна, сигурна и богата на възможности европейска дестинация?
Габрово безспорно е здраво
стъпил на туристическата карта както на България, така и на
Европа и това не е в резултат
просто на природни дадености, а
на целенасочена политика. В края
на 2017 г. Габрово беше обявен за
Творчески град на занаятите и
фолклорното изкуство на ЮНЕСКО.
Ясно разпознаваем е като столица на хумора и карнавален град.
Инвестираме и в нови атракции
- като Интерактивен музей на индустрията, който по модерен и високотехнологичен начин представя
миналото и настоящето на града в
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ÔÒÂÆÊØÊÊÔÇÊÐÔÓÔÐáÄÂÃÜÆÇÛÇÔÐÓÊ
крушка в България е светнала именно тук.
В годините на Освободителната Рускотурска война от 1877 - 1878 г. Габрово бил
един от десетте български града с най-голям принос за победния й край, особено по
време на епичните Шипченски боеве през
август 1877 г. Местните попълнили опълченските дружини, организирали охрани-

това направление.
За Габровския карнавал можем
да кажем, че е с най-стари традиции в България, като в шествието
дефилираха 2500 маскирани участници. Тази година мотото му
беше „Маски горе“.
В момента работим сериозно
върху брандинга на града. Да изведем посланията си и ясно и целенасочено да покажем какво е Габрово,
кое ни отличава, с какво сме разпознаваеми или искаме да покажем
на света. Това ще ни помогне да
повишим популярността си.
Да, туризмът е свързан с добрата инфраструктура и затова
тя е един от основните приоритети на екипа ми през последните години. Стараем се да бъде
изградена така, че да удовлетворява желанията и удобството на
жителите на града, но и комфорта
и очакванията на туристите. Разбира се, винаги има още какво да
се направи. В момента например
работим по облагородяването на
района около Дома на хумора, също
и приобщаването на реката към
живота на града, развитието на
зелената инфраструктура, където
си партнираме с побратимения гр.
Тун, Швейцария.
Вече споменах градския транспорт и вложенията в нови автобуси и нова транспортна схема.
Продължаваме да търсим инвеститора, който ще построи голям
4-звезден хотел.
В края на 2018 г. заедно с Българската фондация „Биоразнообразие“ учредихме фондация „Узана“.
Основната й задача е съдействието за развитието на местността и прилежащия й район като дестинация за природен и екологичен
туризъм, създаване на събития,
изпълнение на маркетингови и рекламни дейности за увеличаване на
интереса към курорта. Предстои
да внесем за одобрение проект за
близо 10 млн. лв. за развитие на
Етъра.
Няма спор, че габровци са находчиви и предприемчиви особено по отношение на решаването
на част от проблемите на общината с пари от ЕС.
Още след влизането на България в ЕС Габрово си извоюва позицията на шампион по привличане на
европейски средства, но нашият
фокус е върху интегрираните инвестиции, които предлагат комплексни решения. Точно затова
успяхме да решим ключови въпроси
на базисната инфраструктура, да
подобрим качеството на образователната, социалната, културната, туристическата и градската
среда. За пример ще дам оперативните програми за регионално
развитие, по които не пропуснахме
нито една възможност и няма приоритетни оси, по които да нямаме
успешно реализиран проект. С отговорността, която сме поели, успяхме да създадем взаимодействие
между всички тези проекти.

телни чети, дали работници за прокарване
на пътища и строеж на военни съоръжения.
В новосъздадената държава габровската интелигенция станала основа на
държавната администрация, за която дала
народни представители, първия министърпредседател, министър на образованието
и на вътрешните работи.

И още един феномен, за който разбрахме по време на интервюто с кмета на общината Таня Христова. Габровските села
са вдъхновител на една идея, която тръгва от този край и се мултиплицира много
пъти в България – програмата „Приеми ме
на село“. Чрез нея млади хора от града стават „внучета назаем“ при възрастни жите-

ли на селата – баби и дядовци „под наем“. Те
живеят там, помагат им в работата, но и
научават много за българския бит и фолклор. Програмата е изключително успешна,
носител на редица международни награди.
Тя е невероятен начин да съчетаеш мъдростта с младостта, малките населени
места - с новите идеи и жизнеността...

Спорно е доколко за всички публични инвестиции трябва да разчитаме на 100% безвъзмездна помощ.
Този подход може да продължи за
създаване на конкурентни условия
в образователната система, за
благоустрояване на градски зони
и за малките населени места.
Бъдещето е на интегрираните и
умните инвестиции. Те трябва да
бъдат насърчавани заедно с онези,
които създават условия за бизнеса и професионалната реализация
на младите или решават социални
проблеми. При всички случаи обаче
общините и регионите трябва да
продължат да използват европейски ресурс, за да създават по-добри условия за хората и да подкрепят своето развитие. С пари от
ЕС решихме проблеми, които са
непосилни за общинския бюджет,
и категоричен пример за това е
водният проект на Габрово.
Инвестициите осигуряват
работа и на строителния бранш.
От общ интерес е да имаме повече възможности за инвестиции
в строителство, защото, от една
страна, се създават работни места, а от друга - се удовлетворяват
съответните нужди на градовете.
Всеки кмет би бил спокоен да знае,
че разполага с отговорни строители, които реализират обектите
качествено и в срок. От значение е
конкурентоспособността на фирмите, наличието на квалифицирани
кадри и необходимите технически
ресурси.
Сътрудничите ли си с Областното представителство на
КСБ в Габрово?
Считам, че поддържането на
добро партньорство между общинската администрация и строителния бранш е приоритетна тема.
Като представители на местната
власт участваме в срещите на ръководството на КСБ и Областното представителство. Обсъждаме
различни проблеми в строителството – обществените поръчки,
заплатите в сектора, липсата на
подготвена работна ръка, нелоялната конкуренция, изискванията
към компаниите и качеството
на материалите, механизмите за
контрол и др. Отворени сме за сътрудничество и диалог по всички
важни въпроси, които изискват
насочване на нашите общи сили и
капацитет.
Габрово е прочут и като люлка на образованието. Тук се намира първото светско училище
в България – Априловската гимназия, а също и Националният музей на образованието. Разкажете
ни за развитието на тази инфраструктура.
По отношение на санирането
и модернизацията на училищата
и детските градини имаме повече
от 30 обществени сгради, които
са с изпълнени мерки за енергийна ефективност, включително

са монтирани фотоволтаични
системи. Скоро ще покажем резултатите от внедряването на
енергоспестяващи мерки в ОУ „Св.
св. Кирил и Методий“ и в Начално
училище „Васил Левски“, което от
тази учебна година е в обновената база на бившето „Цанко Дюстабанов“. Двете образователни
институции придобиха изключително съвременен и иновативен
облик. Класните стаи са с ново
обзавеждане, приложени са оригинални дизайнерски решения в интериора и дворните пространства,
въведена е система за енергиен
мениджмънт и сградна автоматизация. Учениците вече се радват
на интерактивни дъски, модерни
форми на обучение и материалнотехнически условия.
По проект по ОП „Региони в
растеж“ за 4 700 000 лв. всички общински сгради са с въведени мерки
за енергийна ефективност и имат
съвременен облик.
През 2015 г. в Габрово бе изградена първата обществена пасивна
сграда в страната – ЦДГ „Слънце“,
сертифицирана от Института
за пасивни къщи в Дармщат, Германия. Това е проект с добавена
екологична стойност, каквото е и
обновяването на ОУ „Св. св. Кирил
и Методий“. При него постигнахме
подобряване на здравословната
среда чрез автоматично контролирани клапи на дограмата на сградата. Предвиден е и максимален
дебит на водата през чешмите и
др. мерки, в резултат на които се
реализират екологични показатели
и се спестяват ресурси.
Имаме намерение да осъществим пилотно проект за въвеждане
на интегрирана система за сграден мениджмънт в осем детски
заведения (7 детски градини и 1
ясла). Финансирането е по Програмата за иновации в областта на
околната среда на Федералното
министерство на околната среда
на Германия. Общата стойност на
инвестицията е над 400 хил. лв.,
като очакваме скоро процесът по
оценяване на проектното предло-

жение да приключи.
Габрово има побратимени
градове от цял свят. Какви са
общите Ви проекти?
Да, с населни места от Германия, Белгия, Швейцария, Русия,
Беларус, Израел, Македония, Полша, Литва, Украйна, Азербайджан.
С всички тях си партнираме много
добре. Темите ни са различни – карнавал, младежки обмен, социални
дейности, образование, лекарски
практики и стажове, предоставяне
на опит в различни сфери, размяна
на културни продукти. Проблемите
навсякъде са еднакви, но решенията, които намираме, са различни
и това е много ценно за всички.
Например с побратимения ни град
Тун в Швейцария работихме по
зелената инфраструктура, като
съвместният ни проект се нарича „Цветен град“. Благодарение на
уменията, които служителите на
община Габрово, занимаващи се с
озеленяването, придобиха от швейцарските си колеги, днес обликът
на града ни е изключително цветен, подреден и създаден с много
професионализъм и вкус.
За партньорството с Митищи, Русия, ни напомнят два много
интересни акцента в градската
среда. Единият е Дървото на верността и любовта в парк „Маркотея“. То е метално и на клоните
му влюбените двойки могат да
„заключат“ с катинар любовта си.
Ладията на улица „Аврам Гачев“ е
друго приятно място, създадено
благодарение на сътрудничеството ни с Митищи. Тя е пълна с
цветя, дълга е 8 м и е символът
на побратимения ни град. А в град
Тун има огромна котка без опашка, изградена от растения, която
напомня за Габрово. Най-новият ни
побратим е израелският град Петах Тиква. В областта на общите
ни интереси са проекти, свързани
с комуникационните технологии
и ноу-хау, съвременното градско
развитие и въвеждането на системи за интелигентно управление.

В програмата си за управление
на общината преди четири години декларирахте, че на фокус ще
бъдат изграждането на привлекателна и безопасна среда в цялата
община, включително енергийна
ефективност, развитието на
индустрията и високите технологии, на качествена професионална ориентация на подрастващите, на доброто и достъпно
здравеопазване, на подкрепата
за всички хора в неравностойно
положение, на спортната база и
на продукти и инициативи, създаващи устойчиви партньорства,
популяризиращи марката Габрово.
Изпълнението на всички тези
стъпки е задължителната част от
превръщането на град като Габрово в модерна европейска община,
която насърчава и развива интелигентни и устойчиви решения в
полза на хората. Но наред с всичко
това е важно какво е качеството
на живот и средата, която хората
обитават, нивото на доходите,
възможностите за работа, реализация и разгръщане на творческия
им потенциал. Поддържам идеята
за една приобщаваща и високотехнологична община, която умело използва капитала на своето минало
– индустрията, образованието,
културата.
Постигнахме немалко и тук
трябва да благодаря на габровци за
успехите и резултатите досега,
защото те са факт благодарение
и на тяхната подкрепа. Стремежът ни за Габрово е неговото утвърждаване като център на промишлеността и иновациите. Но
за да постигне населеното място
своята собствена интелигентна
визия, трябва да бъдат задоволени
неговите специфични нужди.
Със сигурност ни предстои
още много работа, но началото е
вече поставено. Пътят, който избрахме – европейското развитие
на страната ни, задължава всеки
от нас да допринася за каузата
Габрово – с труда си, идеите и мечтите си. Габрово остава отворен
към хората.
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Сградният фонд у нас се нуждае
от енергийно обновяване

Снимка в. „Строител“

Росица Георгиева

През септември 2015 г.
по време на Срещата на
върха по устойчиво развитие в Ню Йорк Организацията на обединените
нации (ООН) прие нова
програма за развитие,
наречена: „Да преобразим
света: Дневен ред 2030
за устойчиво развитие”.
В документа бяха формулирани 17 глобални цели
за развитие и в частност
11-ата: Устойчиви градове
и общности. Първата от
поставените 10 конкретни задачи към нея е: „До
2030 г. да се осигури достъп на всички до адекватни, безопасни и достъпни
жилища и базови услуги и
да се обновят гетата и
бедните квартали.“ Пок ъ с н о, п р е з о к т о м в ри
2016 г. в Кито, Еквадор,
по време на третата глобална конференция на ООН
за жилищни политики и
устойчиво градско развитие (Habitat III) се събраха
представители на над 167
държави, които водени от
желанието да възродят
глобалния ангажимент за
устойчива урбанизация,
приеха Новия градски дневен ред. Същата година
в рамките на Холандското председателство на
Съвета на ЕС на 30 май
2016 г. бе приет Пактът
от Амстердам, който установи Градския дневен
ред на ЕС.
„България като страна по тези международни
споразумения е поела ангажименти за постигане
на поставените цели, но
към момента степента

мости, които съставят
98% от съществуващия
сграден фонд. Средностатистическата задоволеност в България е 550
жилища/1000 човека. Отчетени са още влошена достъпност до дом и
неразвита жилищно-финансова система, осигуряваща възможности
за придобиване на такъв
– на собственици или наематели (особено за младите семейства и хората
с ниски доходи). Данните
сочат още, че съществуващият фонд е лошо поддържан, което поражда
рискове от конструктивни проблеми. Сградите в
България са с ниска енергийна ефективност и топлинен комфорт. Това от
своя страна създава нездравословни условия на
обитаване.
Поради което е

на изпълнението им е незадоволителна. Общините от своя страна нямат
жилищен фонд и финансови
ресурси, с които да осигурят алтернативно настаняване на нуждаещите
се. Обособилите се бедни
квартали често са неурегулирани и без необходимата инфраструктура. За
решаването на тези проблеми е необходимо приемането на дългосрочна и
прагматична национална
жилищна политика, подкрепена с целево финансиране. Министерството
на регионалното развитие и благоустройство-

то (МРРБ) е в процес на
разработване и обсъждане на нова Национална жилищна стратегия
(НЖС), която би следвало
да покаже политическата воля за осигуряване
на правото на достъп до
жилище и обновяване на
бедните квартали.“ Около
тези изводи се обединиха
участниците в Третия национален жилищен форум,
организиран от „Хабитат
България“. Той се реализира в рамките на проект
Build Solid Ground, който
се изпълнява по програма
Development education and
awareness raising (DEAR)

на Европейската комисия.
Партньори на събитието
бяха Френският институт в България и „Винербергер Груп”.
В кон ф ер е н ци я т а
участваха Даниела Ушатова, ръководител екип
„Общински услуги и финанси“ в Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ),
Мартина Тодорова от дирекция „Жилищна политика” в МРРБ, Минчо Бенов,
национален директор на
„Хабитат България“, Никола Мобек, аташе по институционално и техническо сътрудничество в

ГЛОБАЛНИ ЦЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Изкореняването на
бедността във всичките й
форми, включително и
крайната бедност, се
определя като найголямото световно
предизвикателство и
предпоставка за устойчиво
развитие.
Утвърждава се принципът
на баланса между трите
стълба на устойчивото
развитие – икономически,
социален и екологичен.
План за действие в
следните аспекти – хора,
планета, просперитет, мир,
партньорство.

Посолството на Франция
у нас, и много други експерти.
„Проектът на Националната жилищна стратегия, който беше публикуван за обществено
обсъждане, не адресираше
истинските проблеми на
т.нар. сегрегирани зони.
Надявам се в подобрената версия на документа
да намерим отговор на
въпроса как ще решим жилищните затруднения на
хората в тези зони и как
да преодолеем бедността“, акцентира Даниела
Ушатова. Тя бе категорична, че местните власти
без помощ от страна на
държавата няма как сами
да се справят с разрешаването на предизвикателствта, свързани с настаняването на нуждаещите
се. Ушатова посочи, че

всички български общини
вече са изработили нови
устройствени планове,

Целите за устойчиво развитие, както и техните
169 специфични цели и индикатори, формират
основата на

ДНЕВЕН РЕД 2030.

на базата на които
те ще се развиват в идните години. „Следващата стъпка на подкрепа
на държавата към населените места и хората,
живеещи в неурегулирани
квартали, трябва да е подготовката на достатъчно гъвкави инструменти
за включването на тези
зони в регулационните
планове и подкрепа за изработването на подробни
устройствени планове“,
допълни още експертът
от НСОРБ.
Мартина Тодорова коментира състоянието на
жилищния сектор в България. По думите й той
се характеризира с висок
дял на частните недвижи-

необходимо масово обновяване на съществуващия
жилищен фонд
и повишаване на неговата използваемост, както и осигуряване на социални домове за уязвимите
групи чрез ново строителство или чрез адаптиране
на съществуващите обекти.
„В последните години
се забелязва и увеличаване на броя на собствениците, които не могат
да покриват разходите
за жилищата си, което
също довежда до влошаване на състоянието на
сградите“, подчерта експертът от МРРБ. Друга
негативна характеристика е, че голям процент
от апартаментите са
недонаселени, а други пренаселени. Освен това
жилищните сгради са неравномерно разпределени
на територията на България. Констатирано е
още, че съществуващите
и новостроящите се социални места за настаняване са сравнително малко.
Беше посочено и че има
по-висока концентрация
на маргинализирани групи
в периферните райони на
градовете и селата. Един
от основните проблеми
там е незаконното строителство. В тази връзка
Сдружение с нестопанска
цел „Инициатива за равни
възможности” представи
информация за издадени
заповеди за премахване на
незаконно изградени строежи на базата на подадени
данни от 162 общини. За
периода от 2012 до 2016 г.
са разписани общо 2000
заповеди за разрушаване
на незаконни строежи.
Очакванията са всички
посочени проблеми да бъдат преодолени с
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ски изостанали райони и
т.н. Като инструмент за
превенция и облекчаване
на енергийната бедност
в НЖС е записано и

продължаване на Националната програма за
енергийна ефективност на
многофамилните жилищни
сгради (НПЕЕМЖС).

Нова алея в ромския квартал на Ботевград

По данни на МРРБ към
началото на април 2019 г.
по НПЕЕМЖС са обновени 1669 обекта, по 138 се
изпълняват строителномонтажни работи и за
други 100 се очаква подписване на договор за инженеринг/СМР.
По време на дискусиите бе обърнато внимание и на стартиралия
обществен дебат за необходимите изменения в
Закона за управление на
етажната собственост
(ЗУЕС). Предлагат се промени в текстовете на
нормативния акт, с които
да се въведат: задължение
за периодична поддръжка
на сградния фонд; прецизиране правата на общото
събрание; регулиране отношенията при управлението на ЕС от различен
характер; регламентиране отговорностите на
собствениците на необитавани имоти; засилване
ролята и функциите на

и Съвета на Европа. В
България се провежда от
2013 г., като към настоящия момент са включени
33 общини.
Програмата е реализирана и в Румъния, Италия,
Унгария, Чехия и Словакия
– в общо над 130 общини.
От 2018 г. се изпълнява
само в Румъния и България.
Целта на РОМАКТ е
въвеждането на мерки за
изграждане на капацитет
в местните власти, които трябва да развиват
и провеждат политики,
стратегии и услуги, насочени към етнически
общности. В 33-те общини е направена оценка
на нуждите. Установено
е, че инфраструктурните проблеми се очертават във всички населени
места като водещи и на
общините са предложени
решения. Сред идентифицираните дейности са
ремонти на улици и тротоари, обособяване на

спортни площадки, поставяне или подмяна на улично осветление, почистване на нерегламентирани
сметища, осигуряване на
контейнери и др. Част
от администрациите
успяват да отделят и
собствени средства и да
подсигурят проектно финансиране.
Като добри примери за
реализирани дейности по
програмата бяха посочени Септември, Бойчиновци, Брацигово, Ботевград,
Добрич, Самоков, Пещера,
Никола Козлево, Твърдица,
Шумен, Тунджа, Бяла Слатина и др. Община Септември е предприела реконструкция и ремонт на
улици в ромските квартали, почистено е нерегламентирано сметище и
са изградени бетонови
джобове за поставяне
на съдове за отпадъци.
Чрез експертна помощ,
осигурена от програма
РОМАКТ, е направено геодезическо заснемане и

картографиране на терена на ромския квартал в
града, като това е първа
стъпка за узаконяване на
къщите.
В Брацигово е изградена подпорна стена за
спиране на свлачище в
ромския квартал, премахнато е нерегламентирано
сметище, построени са
детски и спортни площадки и е монтирано улично
осветление. Направено
е и геодезическо картографиране и парцелиране
с цел узаконяване на жилищата. В с. Исперихово
са реализирани нов водопровод, улици и тротоари.
Благодарение на РОМАКТ
в Бойчиновци са сменени
водопроводи и ремонтирани улици, подновено е
улично осветление. Освен
това са почистени и нерегламентирани сметища
около ромските квартали,
поставени са и 20 контейнера за битов отпадък в
10 населени места в общината.

Националната жилищна
стратегия до 2030 г.,
ко я т о щ е оп р е дели
посоката на развитие на
сектора. Целта е да се
осигури сграден фонд с качествени енергоефективни и безопасни жилища.
Чрез новия документ ще
се предприемат промени в
сферата на управлението
и поддържането на зданията, както и конкретни
действия за оптимизиране на използването на
съществуващия фонд и
свеждане на необитаемите жилища до минимум.
Специфична цел 1 на
НЖС е подкрепа за възстановяване на липсваща техническа документация на
сградите, за паспортизацията им и за изпълнение
на предписаните мерки от
техническия паспорт. Планирана е и помощ за конструктивна устойчивост,
ако обновяването не анга-

По РОМАКТ в ромския квартал на Пещера са изградени
спортни съоръжения

жира повече от 50% от
стойността на ново строителство. Стратегията
включва и приоритизация
на разходването на публични средства. Това ще
стане чрез въвеждане на
критерии за допустимост
и диференцирана подкрепа - например съобразно
постигнато ниво на енергийна ефективност. Сред
критериите, определени
като социални, са допълнителна подкрепа за енергийно бедни, за икономиче-

професионалното управление, както и въвеждане
на изисквания за лицата,
предоставящи тези услуги; повишаване ролята на
местните власти в прилагане на ЗУЕС.
Минчо Бенов акцентира върху данни на Световната банка, според които
50% от дълготрайните
материални активи в света са жилища, незаконните постройки, които са
извън стопанския оборот,
възлизат на 10 трлн. долара. До 2030 г. се очаква да
възникнат 1393 града с население над 500 хил. души.
По думите на Бенов, за да
бъде удовлетворен гладът
за домове в глобален план
до 2030 г., е необходимо
да бъдат строени 96 150
жилища всеки ден, а нужните парични ресурси са
между 3 и 5 трлн. долара
на година.
На форума беше представена и

НПЕЕМЖС е един от инструментите за обновяване на сградния фонд

програмата РОМАКТ.
В периферията на населените места възникват проблемни зони

Тя се финансира от
Европейската комиси я

98% от всички жилища в България са частна собственост

17

18

Ñòðîèòåë

ИНФРАСТРУКТУРА

петък, 24 май 2019

¢±ªÓÔÂÒÔÊÒÂÔÜÒÅÉÂÒÇ×ÂÃÊÍÊÔÂØÊáÔÂ ǹǶȡȍȊȓȖȎȐȔȓȕȓȊ
ȊțȓȐȟȕȖȖșȊȍȚȓȍȕȐȍȊ
șȓȍȌȊȈȡȐȚȍȋȖȌȐȕȐ
ÏÂÌÎÑÜÔÊÛÂ
Снимки в. „Строител“

Росица Георгиева

Десислава Бакърджиева

Агенция „Пътна инфраструктура“
(АПИ) обяви тръжна процедура за избор на изпълнители при рехабилитацията на 126 км от второкласната и
третокласната мрежа. Общата индикативна стойност на обществената поръчката е над 95 млн. лв. без
ДДС. Срокът за осъществяване на
строителните дейности е 10 месеца.
Офертите се приемат до 13 юни т.г.
Търгът е в 6 обособени позиции
(ОП):
9 ОП 1 - лот 31 път II-53 Поликраище – Елена – Сливен от км. 34+400
до км. 46+290 и от км. 72+200 до км.
87+301, с обща дължина 26,991 км,
в областите Сливен и Велико Търново. Индикативната стойност е
23 170 000 лв. без ДДС;
9 ОП 2 - лот 32 път II-23 Русе –
Кубрат от км. 0+030 до км. 21+550, с
дължина 21,520 км, област Русе. Прогнозната стойност е 19 150 000 лв.

без ДДС;
9 ОП 3 - лот 33 път II-23 Русе –
Кубрат от км. 21+550 до км. 46+771,
с обща дължина 25,221 км, в области Русе и Разград. Стойността е
18 610 000 лв. без ДДС;
9 ОП 4 - лот 34 път III-559 Полски градец – Тополовград – с. Устрем
от км. 4+500 до км. 23+520 и от км.
35+060 до км. 39+450, с дължина
23,410 км, област Хасково. Индикативната стойност е 16 110 000 лв.
без ДДС;
9 ОП 5 - лот 35 път III-2077 Каблешково – Межден от км. 11+000

до км. 20+564.83, с обща дължина
9,565 км, област Силистра. Прогнозната стойност е 5 410 000 лв. без
ДДС;
9 ОП 6 - лот 36 път III-9004 Варна – Белослав – Разделна – Падина –
Житница от км. 18+212 до км. 21+176,
от км. 24+169 до км. 25+604 и от
км. 27+400 до км. 41+839, с дължина
18,838 км, област Варна. Стойността е 12 810 000 лв. без ДДС.
Проектите ще кандидатстват
за финансиране от ОП „Региони в
растеж 2014 – 2020“ при спестен паричен ресурс по програмата.

Столичната община
обяви обществена поръчка
за техническа поддръжка,
ремонтно-възстановителни дейности, основен
ремонт и изграждане на
публичното осветление.
Общата стойност на дейностите, които ще се извършват в рамките на 60
месеца, е 160 млн. лв. без
ДДС. Територията на общината е разделена на 4
части, като всяка една от
тях представлява отделна
позиция в търга: „Зона 1
- Североизток“, „Зона 2 Югоизток“, „Зона 3 - Югозапад“, „Зона 4 - Северозапад“.
При определяне на крайната оценка техническите
показатели ще имат тежест 40 т. Те ще се формират от 3 подпоказателя

– „Измерената стойност
на консумирана мощност
на монтираните мострени
осветители в тестовия
участък“ с тежест 30 т.,
„Гаранционен срок на осветително тяло“ с тежест
5 т. и „Гаранционен срок на
устройствата за управление и комуникация“ с тежест 5 т. Цената ще има
тежест 60 т. Стойността на дейностите за всяка
една обособена позиция е
40 млн. лв. без ДДС. Оферти могат да се подават до
7 юни.

ǶȚȒȘȐȝȈȗȘȖȞȍȌțȘȈȏȈȘȈȏȠȐȘȍȕȐȌȍȍȕȗȘȖȍȒȚȏȈțȟȈșȚȢȒȖȚǨǴÄǽȍȔțș´
Мартин Славчев
Агенци я „Пътна инфраструктура“ стартира
обществена поръчка за изработването на разширен
идеен проект за над 46 км
от АМ „Хемус“ след връзката
с пътя Русе - Велико Търново
в посока Търговище. Бъдещият изпълнител ще трябва да изработи разширен

идеен проект и да направи
пълни инженерно-геоложки
проучвания и ПУП - Парцеларен план за участъка след
връзката с I-5 Русе - Велико
Търново до пресичането с
II-51 Бяла - Търговище. Срокът за подаване на офертите е до 17:30 ч. на 24 юни
2019 г., а отварянето им е
на следващия ден.
Обществената поръчка

е в две обособени позиции.
Първата с дължина 22,2 км:

„Изработване на
разширен идеен
проект за АМ „Хемус“ с извършване
на пълни инженерно-геоложки
проучвания и ПУП
- Парцеларен план
от км. 222+000
(след пресичането с път I-5 Русе - Велико
Търново) до км. 244+200

(след пътен възел „Горски
Сеновец“, пресичане с път
III-407 Полски Тръмбеш - Царевец)“. Индикативната
стойност е 3 308 000 лв.
без ДДС. В обособена позиция №2 е участък от 24 км:
„Изработване на разширен
идеен проект за АМ „Хемус“
с извършване на пълни инженерно-геоложки проучвания и ПУП - Парцеларен план

от км. 244+200 (след пътен
възел „Горски Сеновец“,
пресичане с път III-407) до
км. 268+209,46 (след пътен
възел „Ковачевско Кале“,
пресичане с път II-51 Бяла Търговище)“. Индикативната стойност е 3 361 400 лв.
без ДДС. Времето за изработване на разширените
идейни проекти е 150 календарни дни.

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

Ñòðîèòåë

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

петък, 24 май 2019

19

ǮȐȓȐȡȕȐȧȚȗȈȏȈȘȊǹȖȜȐȧȉȍȓȍȎȐșȐȓȕȈ
ȌȐȕȈȔȐȒȈȗȘȍȏȗȢȘȊȖȚȖȚȘȐȔȍșȍȟȐȍȕȈȋ
Цените са се запазили непроменени, очакванията са за леки колебания
Десислава
Бакърджиева
„Първите месеци на
годината ни изненадаха
с по-висока активност.
Имотният пазар като че
ли превключи на по-висока
скорост още със старта
на 2019 г. и в момента
определено е във възход с
нараснали обеми и много
силна динамика.” Това обобщава в своя доклад за
жилищния пазар в София
за периода януари – март
2019 г. Полина Стойкова, MRICS, изп. директор
на Bulgarian Properties. По
думите й т.г. ще донесе
дългоочакваното пазарно
равновесие чрез баланс
между търсене и предлагане при запазване на стабилни цени на имотите.
„Това ще удовлетвори незадоволеното търсене от
предходните години и ще
даде по-голяма увереност
на пазарните участници да сключват сделки. В
рамките на очакванията
ни растежът на цените на
имотите в София затихна
и навлизаме в период на задържане на стабилни нива
с леки колебания – едно
плато, в което ще останем в следващите 1 - 2 години”, заявява тя.
Проучването за първите три месеца на 2019 г.
показва, че

новото строителство е
взело тотален превес на
пазара
и съставлява 90% от
закупените жилища за периода, за който е отчетено и че силният интерес
към покупки на жилища в
проекти в начален етап
на строителство продължава. Според експертите
причините за това са пониските цени при старта
на изграждане в сравнение с тези в по-напреднал
етап на реализация, както
и по-големият избор от
налични апартаменти.
„Този процес е стимулиран
допълнително от инвеститорите, които все почесто предлагат гъвкави
схеми на плащане с малък
процент самоучастие и покриване на баланса с банков кредит при завършване
на сградата“, допълват от
компанията.
Друг интересен акцент в анализа е, че се
наблюдава разширяване на
периметъра на търсене
на купувачите и пренасочването им към квартали с
нараснало предлагане при
по-ниски цени.
По данни на Bulgarian
Properties

2019 г. е стартирала със
средна цена на жилищата в
София от 1080 евро/кв. м,
която през последното

Снимка Влади Георгиев

тримесечие на миналата
година е била 1085 евро/
кв. м. „Това е леко отстъпление спрямо стойностите от 2018 г., но следва да
се тълкува по-скоро като
задържане на нивата, тъй
като се дължи основно на
промяна в характеристиките на закупените имоти, големия дял на новото
строителство и на пренасочването на интереса към райони с по-ниски
цени“, пояснява Стойкова.
Регистрираната средна крайна покупна цена на
жилищата в София е 90 960
евро, докато за 2018 г. тя
е възлизала на нива около
91 550 евро.
Експертите припомнят, че нарастването
на цените е достигнало
своя пик в края на 2017 г.
и началото на 2018 г. През
пролетта на миналата
година купувачите са се
отдръпнали и са заели изчаквателна позиция. Това
е довело до затихване на
повишаването на цените и
2018 г. е приключила с ръст
под очакванията – едва 4%
на годишна база. „Купувачите бяха постепенно
върнати на пазара от вълната проекти ново строителство, която се появи
от лятото на 2018 г.“, коментират професионалистите. В тази връзка те
посочват, че през 2018 г.
издадените нови разрешителни за строеж в столицата са нараснали с 26%

на годишна база и това е
единственият индикатор,
който е успял да достигне
предкризисните нива от
2007 - 2008 г.
Докладът разглежда и
показателя за достъпност
на цените в столицата,
който измерва съотношението на стойността
на жилищата на кв. м към
средната заплата в София,
като показва колко месечни възнаграждения са необходими за покупката на
1 кв. м. В края на 2018 г.
този индекс е достигнал
най-добрата си стойност
от 2015 г. насам. През последното тримесечие на
2018 г. коефициентът е
на ниво 1.34, което е пониско спрямо достигнатите нива 1.45 - 1.47 порано през годината. „Това
значи, че в края на 2018 г.
имотите в столицата са

станали по-достъпни, което се дължи едновременно
на забавянето на ръста на
цените и на продължаващо
нарастване на доходите.
Съотношението е и далеч
под пиковата стойност на
коефициента през 2008 г.,
когато се изискваха 3.5
месечни заплати за покупката на 1 кв. м жилищна
площ в София“, е изводът
на анализаторите.
От проучването става
ясно още, че статистиката на Агенцията по вписванията показва, че през
първото тримесечие на
2019 г. в София са вписани 5641 имотни продажби.
За същия период на 2018 г.
те са 5631, или на годишна
база се отчита ръст от
само 10 сделки. Специалистите подчертават, че в
тези данни не влизат закупените жилища ново стро-

ителство, които ще бъдат
вписани като продажби при
тяхното завършване.
Професионалистите са
забелязали още, че през периода януари – март 2019 г.

Квартал „Витоша“ остава
най-предпочитан за купувачите.
Изненадващо е било и
повишеното търсене в кв.
„Банишора“ заради доброто му местоположение и
новите проекти. Активно
са се търгували жилища и
в жк „Люлин 2“, кв. „Кръстова вада“, кв. „Манастирски
ливади“ и жк „Младост 4“.
През първото тримесечие
на 2019 г. регистрираните
средни цени в тях са:
• „Витоша”
– 980 евро/кв. м
• „Банишора”
– 905 евро/кв. м
• „Кръстова вада”
– 1200 евро/кв. м
• „Манастирски ливади”
– 1085 евро/кв. м
• „Младост 4”
– 1050 евро/кв. м
• „Люлин 2”
– 665 евро/кв. м

Параметри на закупените
имоти в София
„То ч н о п о л о в и н а т а
от закупените жилища в
столицата са двустайни
апартаменти, а 42% са
тристайни. За разлика от
предходни тримесечия в
началото на 2019 г. имаме
значително нарастване
на дела на придобитите тристайни имоти за
сметка на намаляване на
двустайните, които преди
достигаха 65% от общия
обем сделки. Отдаваме
това на активността на
семействата, които търсят нов дом за собствено
ползване. Те са стимулирани от наличното предлагане, както и от възможностите за покупка
с кредит, дори и в сгради
ново строителство“, съобщава Полина Стойкова
и допълва, че средната
площ на придобитите жилища е 89 кв. м, което е
ръст с около 10 кв. м спрямо последните месеци на
2018 г. именно заради увеличения дял на тристайни-

те апартаменти.
Експертите считат,
че и през тази година има
засилен интерес към затворени комплекси със
собствени паркове, зеленина, детски площадки и
зони за отдих. „Обръща
се голямо внимание на
качествената среда на
живот, особено когато
се купуват имоти за собствено ползване, но и инвестиционният интерес
към такива комплекси е
голям, тъй като те обещават по-добри наемни нива
и по-голяма устойчивост
на вложенията“, отчита
Стойкова. Според нея купувачите са склонни да правят компромис и да придобиват жилища на партер
или първи етаж, особено
когато те са в сгради или
комплекси с контролиран
достъп, тъй като тези
имоти в повечето случаи
са на по-ниски цени.

Перспективи до края на
2019 г.
„Минорното настроение от края на 2018 г.
и очакванията за спад в
активността на пазара
бързо отстъпиха място
на едно много позитивно
начало на 2019 г. Годината
стартира при силен интерес от страна на купувачите. Динамиката на пазара през иначе традиционно
по-слабите зимни месеци
беше доста голяма. Забелязва се, че желаещите
да придоби ят имот са
по-подготвени да взимат
решение за покупка. Част
от тях са наблюдавали
предлагането на пазара в
продължение на 2 - 3 години и сега вече са готови
да закупят своя нов дом“,
обобщава изп. директор на
Bulgarian Properties. По думите й прогнозите за задържане на цените на постигнатите вече нива се
оправдават. Тя счита, че в
момента има голямо разнообразие и отлично предлагане на всякакви видове
имоти при на практика непроменени в последната 1
година цени. Същевременно покачването на лихвите
се отлага засега. „Анализите показаха, че дори и
да има такова нарастване,
то ще е в рамките на 20 50 лв. на месечната вноска. Купувачите се успокоиха, а банките продължават
уверено да кредитират и
това дава допълнителен
стимул на търсенето“,
споделя Стойкова.
Очакванията й за
2019 г. са оформилият се
тренд – непроменящи се
цени, налично предлагане,
отлични възможности за
финансиране и цялостно
усещане за зрялост и стабилност на имотния пазар,
да продължи до самия край
на годината.
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ǨȘȝǵȈțȔǺȖȘȉȖȊ±șȗȖȔȍȕ
ȗȘȍȏȟȍȚȐȘȐȗȖȒȖȓȍȕȐȧ
Завършил в Букурещ и запленен от Ото Вагнер, той
съчетавал визия и функционалност в сградите
Снимки Румен Добрев

Елица Илчева
Арх. Наум Торбов е един
от онези няколко десетки
човека, на които дължим
днешния облик на центъра
на столицата. Неговото
наследство е толкова значимо, че името му няма как
да бъде забравено. През
1912 г. той е единственият проектант у нас, който
е завършил в Румъния.
Торбов е роден е през
1880 г. в с. Гопеш край Битоля, израства в Оряхово,
където се мести семейството му (майката и ба-

Сградата на Дюлгерското сдружение (1910 г., бул. „Христо
Ботев“ 71)

ул. „Цар Симеон“, построена и управлявана няколко години лично от архитекта.
Киното било част от цял
ансамбъл с огромен хотел
- „Булевард“, ресторант
„Гамбринус“ и кино-театър
„Одеон“, като там е прожектиран първият озвучен
български филм.
М н о з и н а о т к ри в ат
значителни прилики между
зданията на арх. Торбов и
на Вагнер, както и между
постройките в Букурещ и
Виена и тези в София. Арх.
Наум Торбов внася впечатляващо разнообразие от
различни по предназначение, големина и стил обекти, включително частни
домове, жилищни коопера-

Църквата „Св. св. Кирил и Методий“, завършена около 1909 г.

Детайл от зданието на Хентови на кръстовището на
ул. „Пиротска“ и ул. „Княз Борис I“

щата имат влашки корени), а по-късно завършва
гимназия в Русе. Архитектурното си образование
придобива през 1904 г. в
Училището за изящни изкуства в Букурещ, което по
това време е било много
престижно, а градът се
е славел с атмосфера на
голям европейски център
с притегателна култура и
изящна архитектура. С диплома той се установява в
София, където две години
работи в Министерството
на обществените сгради,
пътищата и благоустрой-

ството под ръководството на арх. Петко Момчилов.
През 1906 г. е назначен за
началник в архитектурния
отдел на Столичната община, но там пак се задържа едва две години. След
това близо 4 десетилетия
работи на свободна практика.
В началото на професионалната си кариера
възпитаникът на Букурещ
често е пътувал до Виена,
за да изучава тамошната
архитектура и най-вече
сградите на Ото Вагнер
– голямо име по това вре-

Хотел „Париж“ (кръстовището на бул. „Мария Луиза“ и
ул. „Струма“)

ме. Тогава българинът се
запознава с виенчанката
Леополдина, която така
се влюбва в него, че се съгласява да го придружи в
София, където семейството се установява трайно.
Единственото им дете е
Тита-Йоханна Недева.
Първите му обекти
са зданието на Хентови
(1906 г., на ъгъла на ул. „Пиротска“ и ул. „Княз Борис I“)
и Градското казино (1908 г.,
по-късно преустроено в
днешната Софийска градска художествена галерия).
През 1909 г. архитект Торбов печели конкурса

за най-емблематичната
си творба – Централните
хали.
Според спомените на
неговата правнучка Александра Недева, споделени пред Historical Routes
Sofia, дори най-близките му
хора знаят малко за творчеството му, а основната
причина за това е, че при
бомбардировките през
Втората световна война
изгаря архитектурното му
студио на ул. „Мария Луиза“
заедно с целия професионален архив – чертежи,
рисунки, скици. Освен това
Александра казва, че Торбов бил изключително скромен като човек и избягвал
всякакви обществени изяви. Не е споменаван дори
покрай събития в построеното от него легендарно
Градско казино, където са
се събирали елитът и интелектуалците на София.
Друга негова знакова
сграда е кино „Одеон“ на

ции – дома на Станишеви
(сега Главното мюфтийство); хотелите „Булевард“, „Лондон“ и „Венеция“
(вече разрушени); както и
все още съществуващите
сгради на „Париж“ и „Сплендид“; фабрики - една кожарска и бирената „Македония“
на бул. „Сливница“ (съборена преди няколко години), и
дори фасадната декорация
на църквата „Св. св. Кирил и
Методий“ (започната през
1897 г., но завършена към
1909 г.). Неговите рисунки
са вдъхновили знаменития
Иван Васильов от Оряхово
да стане архитект, по-късно да проектира зданията
на БНБ и на Народната
библиотека „Св. св. Кирил и
Методий“.
„Скромен, културен и
високоерудиран колега“ –
това са спомените на арх.
Иван Аврамов от тяхната
среща в миналото.
Животът на архитект
Тор бов з авъ р ш ва пр е з
1952 г. Това, на което е
държал той в работата си
според наследниците му е,
че искал на всяка цена

творчеството на прадядо
й са халите и казиното,
което е било изключително красиво и внушително
с двете си кули. Подобно
здание в София не е имало
дотогава.

Историята на Градското
казино е много любопитна –
на мястото му в първите години на XX век започват изкопни работи за
Съдебна палата. Цар Фердинанд обаче слага възбрана върху строителството,
защото е категоричен, че
не иска срещу дома му да
се издига съдебна институция. Така се взема решение да се построи Градско
казино по проект на арх.
Наум Торбов. Всъщност
то се превръща в място
за култура, а не за хазарт.
Там се организират множество концерти и гастроли
на чуждестранни музиканти. След 1910 г. в залите
всяка събота гостува и
трупата на Народния театър, а след като през
1923 г. той е изгорял до
основи, казиното временно
става и постоянен салон
за представления. Първият
конкурс за красота в столицата също се провежда
в него.
Градското казино обаче
има и печална известност
– то се свързва с един от
най-големите атентати
в историята на България, който се случва около 1 часа сутринта на 14
февруари (1 февруари стар
стил) 1915 г. Тогава е началото на Първата световна
война, страната ни все още
е неутрална и се предполага, че вероятните извършители са от правителството на Османската империя,
която има за цел да компрометира привържениците на
Антантата в българските

политически кръгове.
Сградата на казиното
е разширявана през 1940 г.,
но при бомбардировките
по време на Втората световна война е сериозно
разрушена. Във възстановяването й през 1948 г.
с е в к л ю ч ват де с ет к и
студенти и художници от
Националната художествена академия, защото е
предоставена на СБХ за
изложбена зала. След ново
разширяване и архитектурни промени от 1973 до
1976 г. е дадена на Софийска градска художествена
галерия. Днес е паметник
на културата с архитектурно значение.
Втората у ника лна
творба на арх. Торбов – халите, е интересна с това,
че е много различна от
другите му проекти, макар
че като цяло повечето му
сгради са доста масивни
като етажност и обем.
Любопитна е и историята на къщата на Гендович до Народния театър.
Седем етаж на необарокова сграда, позната на
столичани като „първия
небостъргач” в града, е
построена през 1914 г. по
поръчка на българския политик, предприемач и съратник на Левски – Христо
Гендович. Проектът е дело
на един от най-забележителните архитекти от
началото на века, основателя на първото българско частно проектантско
бюро Никола Лазаров. Поради здравословен проблем
на Лазаров букурещкият
възпитаник поема ръководството на работата
през последните месеци
и завършва окончателно
строежа.

обектът да бъде както
естетически издържан,
така и с много добре обмислена функционалност.
„Вярвам, че за него архитектурната професия е
била много повече от това
да начертаеш една сграда.
Било е важно не просто да
се построи нещо, а архитектът и строителите
да направят най-доброто
от първата копка до последната керемида“, казва
Недева. За нея емблеми на

Триетажната къща, в която днес е настанено
Мюфтийството, е архитектурен шедьовър на ъгъла между
улиците „Братя Миладинови“, „Пиротска“ и бул. „Стефан
Стамболов“, което е на метри от Женския пазар. Някога тя е
принадлежала на известния български предприемач Димитър
Станишев и неговата съпруга от австрийски произход Луиза
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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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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, 24 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“.

ÄǪȍȘȈȏȈȕȖ´ 9HUUD]DQR 
Проф. д-р инж.
Божидар Янев
Веразано е европейският мореплавател, открил
залива на Ню Йорк. Хенри
Хъдзън (Henry Hudson) пръв
е продължил нагоре по реката. Така инфраструктурата и географията
имат избор от действащи
лица за имена. Мостът
„Веразано“ е последното
и най-голямо постижение
както на администратора
Робърт Моузес, така и на
проектанта Отмар Аман
(Othmar Ammann, 1879 –
1966). Родом от Швейцария,
Аман започва кариерата си
в Ню Йорк под ръководството на австриеца и първи
комисар на транспорта в
града Густав Линдентал
(Gustav Lindenthal, 1850 –
1935). Докато по-старият
майстор остава закотвен
в стоманените ферми от
ХIХ век, младият новатор
разбира предимствата на
високоякостните кабели и
построява на два пъти найдългите висящи мостове в
света „Джордж Вашингтон”
(George Washington, 1931) и
„Веразано” (Verrazano, 1964).
Така той е по-скоро наследник на германеца по произход Джон Роблинг (John
Roebling, 1806 – 1869). За
разнообразие Аман поставя
световен рекорд и със стоманената фермова дъга Бейон между Статън Айлънд и
Ню Джърси (Bаyonne Bridge,
511 м, 1931).
С централен отвор от
1298 м „Веразано” е само 18
м по-дълъг от Голдън Гейт,
но на две нива с по 6 платна
е два пъти по-натоварен.
Мостовете на Аман изглеждат по-строги, функционални, аскетични. Формите им са конструктивно
необходими, без орнаменти.
Страничните отвори са покъси и кабелите се спускат
по-стръмно към закотвящите масиви.
На откриването на „Веразано” през 1964 г. „майсторът строител“ Моузес
поздравява и благодари на
всички политици, финансисти, предприемачи и други с незаменими заслуги за
строежа. „На последно, но

не най-маловажно място“
след подсещане споменава
Аман. Семейството на инженера пази писмо, в което
администраторът се извинява и уверява, че всъщност отлично знае името.
Повлиян от тази сцена,
млади ят Доналд Тръмп
пренасочва своя избор от
архитектурна кариера към
по-славни и доходни поприща.
„Веразано” е под управлението на Метрополитън
Транзит Оторити (МТО,
обществена но „автономна“ организация, основана
от Моузес). За ползването
му се плаща в източната
посока от Статън Айлънд
към Бруклин (16 долара за
пътнически автомобил
през 2018 г.). МТО управлява още три висящи моста
на Аман: Бронкс–Уайтстоун (Bronx–Whitestone), Трогс
Нек (Throg’s Neck) и Трайбъроу (Triborough), наскоро

преименуван на „Роберт
Ф. Кенеди”, както и тунелаМидтаун. Въпреки високите изисквания за поддръжка тези съоръжения са
от най-доходните в града.
Техните „собственици“ ги
пазят ревниво от натрапници и от любопитни хора,
но понякога споделят информация с колеги.
Колеги от занаята ме
включиха в инспекция на
кабелите. Асансьорът побира 0,5 човека повече от
този на Голдън Гейт, т.е.
пак приблизително трима,
и се движи също така бавно. От върха са достъпни
кабелите и е възможна разходка по цялата „верижка“
до противоположния връх,
разбира се, оправдана при
инспекция.
„Веразано” е над два
пъти по-голям от мостовете по Ийст Ривър, колкото
пък Акаши–Кайкийо е по-голям от него. Кабелите са с
отвори около 500 м имат
диаметри около 35 – 50 см в
зависимост от това какъв
товар носят. Тези на „Веразано”, „Джордж Вашингтон”
и Голдън Гейт са към 95 см,
а на Акаши – 1,1 м.
Количественото увеличение на размерите води
до качествена разлика във
възприятията, като например прехода от велосипед
към автомобил и самолет.
Поради кривината на земната повърхност върховете на кулите са с 5 см
по-далеч от основите. На

140 м вместо на 70 м над
пътното платно шумът
от движението заглъхва, а
хоризонтът се разширява.
Градове и параходи в да-

НКСВ

лечината прерастват от
изглед в география. „Веразано” премоства входа от
Атлантика към Ню Йорк,
така както Голдън Гейт

премоства входа от Пасифика към Сан Франциско.
Между тези портали се
простират САЩ.
Бях по средата на отвора, в най-ниската точка
на кабела, но все пак високо
над горното пътно платно
и си обещавах да прекарам
на моста целия ден. Но по
телефона чух комисаря на
транспортния отдел да
казва:
– В бюрото ми след 10
(подразбират се минути).
– След час – предложих,
– сега съм на кабела на „Веразано”.
– След половин – да не
си се качвал на чужд мост.
Свикнал с „нашите“
тънки кабели, можех да тичам по три пъти по-дебелия
под краката ми. Инспекторът, който беше с мен, се
почувства задължен да ме
последва. Но докато размерът на кабела улесняваше,
този на моста затрудняваше. След пробег от 650 м
при постоянно увеличаващ
се наклон до върха за под
10 минути не помня слизането с асансьора. За щастие имах резервен тоалет
в колата.
Срещам моя колега от
„Веразано” на мостове и на
инженерни събирания.
– Разчитайте на този
човек на всеки мост – представям го аз.
– Избягвайте този човек на всеки кабел – реваншира се той.

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ДО
Павел Димитров Желязков – 75 г. – РКСВ Варна
Проф. Явор Михов – 70 г. - Секция „Строителна наука и образование“
Димитрина Седефчева Войнова – 70 г. - РКСВ Перник
Полк. Михаил Василев Михайлов – 75 г. - Секция „Строители воини“
Ангел Коджаманов – 70 г. - РКСВ Пловдив
Инж. Жилянка Тенева – 70 г. - РКСВ Димитровград
Емил Йорданов Тосков – 70 г. - РКСВ Добрич
Проф. Славен Иванов – 85 г. - Секция „Строителна наука и образование“
Величко Петров Георгиев – 75 г. - РКСВ Разград
Инж. Петър Камбарев – 75 г. - РКСВ Пловдив
Димитър Георгиев Витанов – 85 г. - РКСВ Велико Търново
Мишо Иванов Наков – 80 д. - РКСВ Кюстендил
Димитър Иванов Кехайов – 85 г. - РКСВ Бургас
Инж. Петър Петров – 70 г. - РКСВ Димитровград
Петър Андонов – 70 г. - РКСВ Димитровград
Димо Георгиев Димов – 80 г. - Бургас
Проф. Петър Стайков – 80 г. - Секция „Строителна наука и образование“
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
От името на Управителния съвет на Националния клуб на строителите ветерани и лично от мое име най-сърдечно Ви поздравявам по случай Вашия юбилей.
Вие отдадохте своя труд и професионален опит за просперитета на Родината ни България.
Пожелаваме Ви здраве, бодър дух и дълги години да се радвате на уважението
на Вашите близки, колеги и съграждани.
ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
април 2019 г.

Инж. Тодор Топалски
Председател на УС на НКСВ

ТЪРГОВЕ & ОБЯВИ
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
3Наименование: Реконструкция вътрешната водопроводна мрежа
на с. Катунци, община Сандански
Възложител: Община Сандански
Oсн. предмет: 45232151
Прогнозна стойност: 3 619 041.32 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност
в дни: 600
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 06/06/2019 Местно време:
17:00
Отваряне на офертите: сградата на Община Сандански на адрес: гр. Сандански, бул.

„Свобода“ №14, ет. 2, ст. 209
Дата: 07/06/2019 Местно време: 10:00
За контакти: Кирилка Стойчева
Факс: +359 74689055
Адрес: бул. „Свобода“ №14
Адрес на възложителя: www.sandanskibg.com
Телефон: +359 74689099
E-mail: oba_sandanski@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=912027&mode=view

3Наименование: Благоустрояване и рехабилитиране на площи за
обществено ползване
Възложител: Община Кюстендил
Oсн. предмет: 45453000
Прогнозна стойност: 1 529 520 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност
в месеци: 12
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/06/2019 Местно време:
17:00
Отваряне на офертите: сградата на Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“

№1, етаж 2, заседателна зала
Дата: 11/06/2019 Местно време: 10:00
За контакти: Десислава Алайкова-Стоева
Факс: +359 78550875
Адрес: пл. „Велбъжд“ №1
Адрес на възложителя: www.kustendil.bg
Телефон: +359 78551026
E-mail: ob_porachki@kustendil.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=912135&mode=view

3Наименование: Ремонт на покрива на битовия корпус в Национален детски комплекс –с. Ястребино
Възложител: Учебен център
Oсн. предмет: 45212422
Прогнозна стойност: 345 163 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност
в дни: 90
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 06/06/2019 Местно време: 16:00
Отваряне на офертите: Учебен център/Централно управление, адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №125, блок 5, етаж 3, ст. 324

Дата: 07/06/2019 Местно време: 10:00
За контакти: Калоян Йорданов
Факс: +359 28738357
Адрес: бул. „Цариградско шосе“ №125, сграда
5, етаж 3
Адрес на възложителя: http://mon-coo.com
Телефон: +359 28738357
E-mail: u.centar@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=912076&mode=view

3Наименование: Реконструкция на част от уличната мрежа на село
Горни Главанак с обща дължина 673,35 м, Община Маджарово
Възложител: Община Маджарово
Oсн. предмет: 45233200
Прогнозна стойност: 367 287.84 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност
в месеци: 120
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 07/06/2019 Местно време:
17:00
Отваряне на офертите: общинска администрация Маджарово - етаж 2, заседателна

зала
Дата: 11/06/2019 Местно време: 13:00
За контакти: Иван Семерджиев
Факс: +359 37202302
Адрес: ул. „Петър Ангелов“ №1
Адрес на възложителя: www.madzharovo.bg
Телефон: +359 37202220
E-mail: madjarovo@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=911941&mode=view

3Наименование: Изпълнение на строително-монтажни работи по
проект: „Ремонт на общински път MON 1201/II-81, Mонтана - Лом/-Долно
Церовене - /II-81/”
Възложител: Община Якимово
Oсн. предмет: 45233120
Прогнозна стойност: 561 716.12 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност
в дни: 120
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 07/06/2019 Местно време: 16:30
Отваряне на офертите: административната
сграда на община Якимово,ул. „Европа” №8, ет. 2

Дата: 10/06/2019 Местно време: 13:00
За контакти: Константин Василев Владов
Факс: +359 97429907
Адрес: ул. „Европа“ №8
Адрес на възложителя: www.iakimovo.org
Телефон: +359 898582853
E-mail: qkimovo@net-surf.net
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=912113&mode=view

3Наименование: Проектиране и изграждане (инженеринг) пасарелка
в района на гара Каспичан
Възложител: ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура”
Oсн. предмет: 45221110
Прогнозна стойност: 448 196 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност
в дни: 85
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 20/06/2019 Местно време: 16:45
Отваряне на офертите: ДП НКЖИ, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” №110, засе-

дателна зала, партер
Дата: 21/06/2019 Местно време: 10:00
За контакти: Нели Владимирова
Факс: +359 29310663
Адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза“ №110
Адрес на възложителя: www.rail-infra.bg
Телефон: +359 29323127
E-mail: n.vladimirova@rail-infra.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=911799&mode=view

3Наименование: Зимна поддръжка на пътна мрежа в Община Ковачевци – 2019 г.
Възложител: Община Ковачевци
Oсн. предмет: 45233141
Прогнозна стойност: 179 011 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност
в месеци: 6
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 17/06/2019 Местно време:
17:00
Отваряне на офертите: заседателната
зала на Община Ковачевци

Дата: 18/06/2019 Местно време: 10:00
За контакти: Бойка Лозанова – вр.и.д. Директор Дирекция „Териториално устройство,
европроекти, планиране и местно развитие”
Факс: +359 886747178
Адрес на възложителя: http://kovachevtsi.com/
Телефон: +359 886747178
E-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=911904&mode=view

3Наименование: Изпълнение на строителни и монтажни работи за
„Обновяване на 20 детски площадки на територията на гр. Русе“
Възложител: Община Русе
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 440 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност
в дни: 80
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 06/06/2019 Местно време: 17:30
Отваряне на офертите: Община Русе, ет.
3, заседателна зала
Дата: 07/06/2019 Местно време: 14:00

За контакти: Мая Кръстева - директор дирекция УТКС
Факс: +359 82834413
Адрес: пл. „Свобода“ №6
Адрес на възложителя: http://ruse-bg.eu/
index.php
Телефон: +359 82881786
E-mail: mayor@ruse-bg.eu
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=911901&mode=view

3Наименование: Дневен център за подкрепа на лица с различни
форми на деменция и техните семейства по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“
Възложител: Община Казанлък
Oсн. предмет: 45215200
Прогнозна стойност: 435 376.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност
в дни: 300
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 07/06/2019 Местно време:
17:30
Отваряне на офертите: сградата на общинска администрация Казанлък, бул. „Розова
долина“ №6, партер, стая №8

Дата: 10/06/2019 Местно време: 16:00
За контакти: инж. Хабибе Богутлиева, нач.отдел СПП
Факс: +359 43198266
Адрес: бул. „Розова долина“ №6
Адрес на възложителя: https://www.kazanlak.
bg/index.php
Телефон: +359 43198255
E-mail: h.bogutlieva@kazanlak.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=912065&mode=view

3Наименование: Инженеринг с предмет: Проектиране, доставка,
монтаж и въвеждане в експлоатация на нова дифузорна система на
биобасейните в СПСОВ Кубратово
Възложител: „Софийска вода” АД
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 664 284 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност
в месеци: 24
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/06/2019 Местно време:
16:30
Отваряне на офертите: град София 1766,
район „Младост”, жк „Младост IV”, ул. „Бизнес

парк” №1, сграда 2А
Дата: 11/06/2019 Местно време: 10:00
За контакти: Елена Петкова
Факс: +359 28122588
Адрес: ул. „Бизнес парк“ №1, сграда 2А
Адрес на възложителя: www.sofiyskavoda.bg
Телефон: +359 28122560
E-mail: epetkova@sofiyskavoda.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2
014&id=912110&mode=view

3Наименование: Изпълнение на строително-монтажни работи за
обект: „Поддържане на десния бряг на р. Марица чрез укрепване, както
и почистване на реката от наносни отложения ...“
Възложител: областен управител на област
Хасково
Oсн. предмет: 45246200
Прогнозна стойност: 1 504 750 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност
в дни: 90
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 05/06/2019 Местно време: 17:00
Отваряне на офертите: заседателната
зала на Областна администрация Хасково,
находяща се на адрес - гр. Хасково, пл. „Сво-

бода“ №5
Дата: 06/06/2019 Местно време: 11:00
За контакти: Венета Вълканова, Желязко
Колев
Факс: +359 38608050
Адрес: пл. „Свобода“ №5
Адрес на възложителя: www.hs.government.bg
Телефон: +359 38608025
E-mail: oblast@hs.government.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=911951&mode=view

3 Наименование: Извършване на СМР за въвеждане на енергоефективни мерки на сграда - Социален център в изпълнение на проект
BG16RFOP001-2.002-0019-С01 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради...“
Възложител: Община Свиленград
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 310 438.18 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност
в дни: 360
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 14/06/2019 Местно време:
17:30
Отваряне на офертите: Свиленград, сградата на общинска администрация, ет. 2, малка

заседателна зала
Дата: 21/06/2019 Местно време: 10:30
За контакти: Мария Димитрова
Факс: +359 379-74371
Адрес: бул. „България“ №32
Адрес на възложителя: www.svilengrad.bg
Телефон: +359 37974-302
E-mail: obshtina@svilengrad.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=911963&mode=view

3Наименование: Възстановяване на асфалтови и тротоарни настилки, разрушени след ремонт на улични водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, на територията на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Благоевград
Възложител: „Водоснабдяване и канализация”
ЕООД - Благоевград
Oсн. предмет: 45233200
Прогнозна стойност: 200 000.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност
в месеци: 24
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 06/06/2019 Местно време: 17:00
Отваряне на офертите: заседателната
зала в административната сграда, находя-

ща се в Благоевград, ул. „Антон Чехов“ №3
Дата: 07/06/2019 Местно време: 11:00
За контакти: Савина Гюрова
Факс: +359 73884178
Адрес: ул. „Антон Чехов“ №3
Адрес на възложителя: http://vikblg.com
Телефон: +359 73519875
E-mail: vik_bl@avala.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2
014&id=911906&mode=view

Още на: http://vestnikstroitel.bg/category/public_orders/
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Елица Илчева
Въпреки че в последните
години се заговори за залеза
на Salone del Mobile в Милано,
най-мащабното събитие за
дизайн в света постави рекорд по посетители и през
2019 г. Не само че професионалният интерес към него
не стихва, но и в рамките
на събитието италианският град се превръща в
атрактивен туристически
маршрут. И тази година
мащабите бяха грандиозни,
като зад вратите на едва
ли не всяко палацо, двор и галерия се криеше ново откритие. Освен традиционното
изложение Rho Fiera Milano в
центъра на мегаполиса паралелно имаше толкова много
тематични изложби, че една
седмица се оказа твърде
кратък срок, за да бъдат обходени всички.
Глобалните технологични компании се конкурираха
за внимание със световноизвестни модни къщи, а
поклонници на дизайна от
цял свят изпълваха улиците
и кафенетата на града с
невероятна жизнена енергия. Независимо дали сте
професионалист, свързан с
архитектурата и интериора, или любител, Salone del
Mobile винаги си струва да
бъде посетен.
Различното тази пролет
беше, че събитието премина

под знака на Леонардо
да Винчи.
Salone del Mobile отбеляза 500 г. от смъртта
му с две масивни инсталации и множество събития.
Известно е, че от всички
градове, в които е живял, Леонардо прекарва най-много
време в Милано. Годишнината сякаш напомни на всички, че неговото наследство
продължава да вдъхновява
съвременния дизайн, защото
- както отбеляза кураторът
на SaloneSatellite - „Леонардо
живее по малко във всеки
италианец“.
Хиляди се реди ха на
опашки с часове, за да видят едната от инсталациите, посветена на Да Винчи.
„Aqua. Визията на Леонардо“,
която показва изумителните му изследвания, най-вече
тези, свързани с водата. Тя
бе разположена в начало-

Осветителните тела –
все по-интерактивни
През 2019 г. светлинното шоу на панаира – международното изложение
Euroluce, което е сред найочакваните, се завърна с
продукти за офиса, вдъхващи множество идеи и носещи иновации. Очаквано,
стремежът в тези продукти
беше към повишена интерактивност чрез използването
на нови технологии. В това
отношение впечатление направи щандът на Preciosa, в
който посетителите взаимодействаха с лампите,
като се „чукваха” с тях с
чаши за вино.
Акцентът на седмицата бе историческият Международен
панаир за мебели и дизайн Rho Fiera Milano

то на канала Conca
dell'Incoronata, проектиран от самия
Да Винчи. Със светодиодния си екран
с непрекъснато променящ се силует на
града тя действаше
като прозорец към
бъдещето на Мила- В прочутата дизайнерска галерия
но, видяно от худож- Spazio Rossana Orlandi традиционно се
излагат най-интересните и оригинални
ника Марко Балич.
De-Signo бе дру- авторски мебели
гата инсталация в
чест на Леонардо, разполо- с друга годишнина - през
жена в рамките на панаира. 2019 г. се навършва век от
Тя буквално свързваше изо- основаването на архитебретенията на художника ктурно-дизайнерската шкоизвън платното, подхода му ла „Баухаус”. Вдъхновения
към дизайна и постиженията от предишни периоди намина ренесансовите работил- раха израз в композиции от
ници с тези на съвременни- прости геометрични форми
те италиански компании. и контрастни материали.
Много снимки, документални Съчетанието на обли елефилми и светлинни ефекти менти от масив и фурнири
на Давид Рампело и Алесан- с полирано лаково покритие
дро Коломбо потопиха по- в един мебел също демонсетителите в голяма част стрираше приемственост
от творчеството, с което от по-далечни години. Неосе гордеят съвременните чакваните комбинации от
наследници на великия май- различни материали и тексстор.
тури бяха обща тенденция,
показана с повечето нови
Нови технологии и припродукти на изложението.
Не само при меката мебел,
вкус от миналото в
но и при масите и столовете
мебелите
все по-често се наблюдаваАкцентът на седмицата, ха съчетания на два и повече
разбира се, бе исторически- материала. Обратно на траят Международен панаир за дицията, новата серия маси
мебели и дизайн Rho Fiera Bent tables за Pulpo на млаMilano. В предметите там, дия, но вече много успешен
освен стремежа към пости- и познат на българската
гане на обтекаеми органич- публика от Sofia Design Week
ни форми, се откриваше и дизайнер Себастиан Херкнер
препратка към миналото. бе с основа от лято релефно
Това критиците свързаха стъкло и плот от мрамор в
бяло или черно.
Отчетливо се открои и
течението, започнало преди
близо две години, дизайнерите да проектират трапезни

Salone del Mobile отбеляза 500 г. от смъртта на Леонардо да
Винчи с две масивни инсталации и множество събития

Елемент от светлинното шоу на панаира Euroluce

Впечатление направи щандът на Preciosa, в който
посетителите взаимодействаха с лампите, като се „чукваха”
с тях с чаши за вино

маси с един крак в центъра,
често с интересна форма.
Такава бе Оku на Federica
Biasi, създадена за Alivar.

В 30-ото издание на
Euroluce фокусът беше ясен
- звукопоглъщане. Artemide
представи Ripple, окачен осветител от кръгови модули

Модулни дивани, маси с един крак и столове тип пуф бяха най-често срещани на изложението

със звукопоглъщаща материя, която му придава акустични свойства. Martinelli
Luce показа Hush, светлинна
и звукова система за офиси
и общи пространства. Нейната цел е да намали шума
от силни разговори с окачена
модулна система, с LED източници на светлина, интегрирани със звукопоглъщащи
панели, съставени от материал с променлива плътност
за различни честоти.

Брандовете разказват за
себе си
На много места се виеха дълги опашки от търпеливо чакащи посетители,
като пред входа на Palazzo
Serbelloni, където Louis Vuitton
традиционно представи един
от ежегодните си акценти Objets Nomades, предметите,
вдъхновени от пътешествия. Колекцията включваше
селекция от продукти, резултат от сътрудничеството
през годините на Louis Vuitton
с известни дизайнери, както
и нови неща. Като впечатляващия фотьойл Bulbo на братята Campana, който сякаш
бе направен от множество
цветни листчета.
Известният британски
дизайнер Том Диксън също
предизвика интерес с опита
си да впечатли по нов начин
– той отвори ресторант
в центъра на града. The
Manzoni е едновременно и
шоурум и позволява на посетителите да се запознаят
с творенията му в „активна обстановка“. Гостите
се хранят под гладките полупрозрачни глобуси Opal на
Dixon, докато седят на елегантните столове от новата гама Fat.
Посещението на прочутата дизайнерска галерия
Spazio Rossana Orlandi винаги е задължителен елемент
от Миланската седмица на
дизайна. Тук традиционно се
излагат най-интересните и
оригинални авторски мебели
и продукти за интериора –
уникални, ръчно изработени, изненадващи с избора
и начина на използване на
материалите. Много автори са придобили международна известност именно
благодарение на факта, че
са били забелязани от основателката на галерията и
показани най-напред там.
През 2019 г. Росана Орланди за пръв път присъди наградата Ro Plastic Prize за
устойчиви подходи, за да
насърчи преосмислянето на
производството и консуматорството. Сред отличените мебели бяха направените
от рециклирана пластмаса
на германския дизайнер
Алесандер Шул и текстил
от найлонови торбички на
Reform Studio. Наградите
са част от инициативата
guiltless plastic (безобидна
пластмаса) на Орланди, започнала по време на миналогодишния панаир.
Всичко това е само една
миниатюрна част от събитието, за което тепърва ще
се говори и ще се анализира
чак до следващата седмица
в Милано през 2020 г.

СВЯТ & ИНОВАЦИИ
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ǼȘȈȕȞȐȧȖȉȧȊȐȔȍȎȌțȕȈȘȖȌȍȕ
ȈȘȝȐȚȍȒȚțȘȍȕȒȖȕȒțȘșȏȈÄǵȖȚȘǬȈȔ´
Предлагат да превърнат централния шпил в пчелин със стъклени стени
Страницата подготви
Емил Христов

гат с оценка колко ще струват
възстановителните дейности.
Според предварителни проучвания катедралата ще бъде реставрирана до пет години.
След опустошителния пожар
архитекти от целия свят излагат своите идеи за парижката
забележителност. Една от тях
е на фирма NAB, която набляга
на устойчивостта. Проектът,
озаглавен „В зелено за всички
нас“, е катедралата от XIII век
да се модернизира с масивна
образователна оранжерия и пчелин. Студиото предлага да се
пресъздаде оригиналният силует с нови материали. Те пред-

Френският министър-председател Едуар Филип обяви, че
се организира международен конкурс по архитектура за възстановяването на кулата стрела
на парижката катедрала „Нотр
Дам“, която бе унищожена в пожар. „Целта е църквата да се
сдобие с нова кула стрела, която
да е пригодена към техниките и
предизвикателствата на нашето време“, е заявил Филип след
извънредно правителствено
заседание. Той е подчертал, че
властите все още не разпола-

ставят нов гъвкав покрив и кула,
които да бъдат изработени от
стомана със златно покритие,
с големи стъклени панели. Вдъхновени от близо 200 хил. пчели,
преживели пожара на долния покрив на „Нотр Дам“, NAB искат
да превърнат централния шпил в
пчелин със стъклени стени с голям брой кошери, които могат да
произвеждат мед. В знак на уважение към оригиналната рамка
на покрива, наречена „гора“ заради древните дървета, архитектите са решили да използват
отново спасената дървесина за
кашпи и саксии и други структури в оранжерията.

ǔǳǯǼǬǲǰǬǾǹǱǭǺǽǾȆǼǯǬȃ
ǯȍȓȍȕȐȚȍȗȖȒȘȐȊȐșȚȈȊȈȚ
ǮǰȆȁǹǺǮǱǹǺǾǽǷȆǹȃǺǯǷǱǰǴǾǱ ȏȈȒȖȕȊǵȦǱȖȘȒ
Eквадорското дизайнерско студио oficina de
Dise ñ o (odD+) представи
небостъргач, вдъхновен
от семената и формата
на слънчогледа. Концепцията идва в отговор на
бурния растеж на градовете в Латинска Америка
и загубата на ендемични

видове. Сградата „Слънчоглед“ е представена като
вертикална екосистема
с буйни самоподдържащи
се саксии, разположени на
всеки етаж. В резултат
на това постройката целогодишно ще предлага
естествено пречистване
на въздух и вода, както и

храна и местообитание за
птици и насекоми.
„Слънчоглед“ ще бъде
създадена като жилищна сграда, която обхваща малко над 7150 кв. м.
Многостранната фасада
е съставена от поредица
от арки, оградени от остъкляване от пода до тавана за панорамна гледка
към града. Балконите са
директно пред арките и
поддържат буйни градини,
а изпъкналите непрозрачни елементи на фасадата
осигуряват защита от
слънцето. Интериорът е
предвиден с минималистична и съвременна естетика, където дори самостоятелните стаи, като
спалнята и банята, гледат
към градините и града.

9RONVZDJHQȗȘȍȌșȚȈȊȐ
ȕȖȊȍȓȍȒȚȘȐȟȍșȒȐȔȖȌȍȓ
В навечерието на автомобилния салон в Шанхай Volkswagen представи
нов електрически модел.
I.D. Roomzz е кросоувър с
нулеви нива на емисиите
и петметрова дължина на
каросерията, който може
да отговори еднакво добре на изискванията на
семейството и на бизнеса. Серийната версия на
модела ще бъде представена на китайския пазар
през 2021 г.
Изцяло новата гъвкава
концепция на вътрешното
пространство дава възможност за изключителна
индивидуализация. Различните конфигурации на седалките могат да бъдат
адаптирани не само към
личните желания и изисквания на пътуващите, но
и към съответния режим
на движение. I.D. Roomzz не
разполага с традиционно
арматурно табло. В ръчен режим на управление

цифровият блок на контролните прибори заедно
с волана ще могат да се
местят свободно в пространството пред водача.
CleanAir на автомобила
представлява активна
филтърна система, която
гарантира, че въздухът в
купето ще остане чист,
дори в случай на замърсяване вън от колата.
Volkswagen I.D. Roomzz
използва акумулаторната
батерия с капацитет от
82 кВтч, която осигурява
изминаване на до 450 км.
Системата за бързо за-

реждане със 150 кВт на концептуалния модел позволява до 80% от капацитета
на акумулаторите на борда
да се презаредят за около
половин час. Задвижването
на кросоувъра е поверено
на два електродвигателя с
мощност от 225 к.с., като
двигателни могат да бъдат както само предните
или само задните колела,
така и гумите на двата
моста. I.D. Roomzz ускорява до 100 км/ч за 6,6 секунди, а максимална скорост е
електронно ограничена до
180 км/ч.

Ню Йорк прие Climate
Mobilization Act – нов закон
за намаляване на вредните емисии, който включва
и изискване всички нови
сгради да имат зелени
покриви. Мярката е определена като прогресивен
и цялостен подход, стимулиращ устойчивата икономика. Нормативният акт
предвижда да създаде хи-

ляди работни места, включително приблизително
3600 в строителството
и 4400 в сферата на поддръжката. Според закона
всички нови постройки ще
трябва да включват растителност, слънчеви панели и/или малки вятърни
турбини в конструкцията
на покрива. Нормативният
акт допуска изключения

за малки сгради и места
за поклонение, както и
постройки с апартаменти, които са основно под
наем.
Прогнозите сочат, че
намаляването на въглеродните емисии в Ню Йорк
до 2030 г. ще бъде равносилно на премахването
на 1 млн. автомобила от
пътя.

ǞǬǹǳǬǹǴȋǺǭǸǴǽǷȋǰǬǽǾǼǺǴ
ǷǴȀǾǹǬǖǴǷǴǸǬǹǰǲǬǼǺ
Властите в Танзания
обявиха, че планират да
построят лифт на най-високата планина в Африка
- Килиманджаро, за да увеличат посещаемостта на
тази природна забележителност. Пиковата точка
на изолирания вулканичен
планински масив е връх
Ухуру, който е на 5895 м
надморска височина и е
изкачван годишно от около
50 хил. души. Прогнозата
е, че лифтът ще увеличи
посещаемостта и приходите с поне 50%. Миналата година постъпленията
от туризъм в страната
са нараснали със 7,13% до
2,4 млрд. долара, а секторът е водещ за местната
икономика с около 25% от
БВП. Освен изкачването

на Килиманджаро популярни в Танзания са сафари
туровете в националните
паркове и морският туризъм.
Правителството на
африканската република
е съобщило, че в момента
се провеждат проучвания
откъде да премине евентуалното трасе, като се

взимат под внимание както икономически и инженерни, така и екологични
аргументи. Анализира се
и бизнес планът, възможностите за финансиране
и потенциалните печалби. Интерес са заявили
две компании - едната е
китайска, а другата – европейска.
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Страницата
подготви
Мартин Динчев
13-ото издание на платформата „Световен театър в София“ ще се проведе
между 2 и 13 юни. Големият
акцент в програмата е
„Щедростта на Тавита“ първи сценичен спектакъл
на Ян Фабър и неговата
компания „Трублейн“, гостуващ на българска сцена. Събитието ще се проведе на
6 юни в Сатиричен театър
„Алеко Константинов”.
През последните 30 години Ян Фабър се утвърждава като един от най-значимите съвременни артисти.
Той работи в сферата на
театъра, танца, визуалните изкуства и пърформанса,
като всяка негова творба
разширява границите на
изкуството. Той е единственият модерен творец
със самостоятелна изложба
в Лувъра, а спектаклите му
са представяни на най-големите международни сцени и

„Щедростта
на Тавита“
е част от
платформата
„Световен
театър в
София“
фестивали по света.
„Щедростта на Тавита“
е част от поредица сола,
които Ян Фабър създава
за отделни изпълнители, с
които е работил. Той ги нарича „воини на красотата“
и представя някакво тяхно
изключително качество.
На сцената излиза енергичният и харизматичен млад
италианец Матео Седа.
Облечен като фокусник и с
позлатени устни, той танцува под страховито надвиснали над главата му игли.
Спектакълът е вдъхновен
от библейския разказ за Тавита, която била известна
със своята щедрост и шиела дрехи за бедните. Умира
от неизвестна болест, но
апостол Петър я възкресява. Чрез ритуала на танца
Матео Седа се опитва да
достигне до по-интензивно
състояние на съществуването.

В „Щедростта на Тавита“ енергичният и харизматичен млад
италианец Матео Седа танцува под страховито надвиснали
над главата му игли

„Световен театър в
София“ ще бъде открит на
2 юни в Младежкия театър
с изцяло мъжкия актьорски състав на „Макбет“ по
Шекспир на режисьора Алесандро Сера и неговата
компания от Сардиния „Театроперсона“. През 2017 г.
спектакълът печели престижната театрална награда „Юбю“, както и приза на
италианската театрална
критика за „най-добро представление“. На 8 юни в Дома
на киното ще може да гледате прожекция на отличения
със „Златна маска“ „Онегин“
по Пушкин от вундеркинда
на съвременния руски театър – младия режисьор

ǲȐȘȐȓǴȈȘȐȟȒȖȊȕȈȋȖȌȐȕȐ
Събитието ще бъде отбелязано със специален концерт на „Фондацията
Супер групата „Фондацията“ ще отбележи
75-годишнината на легендата на българския
рок Кирил Маричков със
специален концерт на 30
октомври в зала 1 на НДК.
Датата не е избрана случайно - тя е и рождена за
фронтмена на бандата.
НДК организира това шоу
в знак на огромна почит
към таланта на големия
български музикант, формирал вкусовете и ценностите на няколко поколения българи.
Кирил Маричков е знакова фигура, основополагаща рок културата у
нас, зародила се през 60те години на миналия век.
Звездата му изгрява с появата на група „Щурците“
през 1967 г., за да извърви
целия път до настоящето
с изграждането на собствено звучене, отлича-

ващ се характерен стил.
Безспорни рок хитове,
създадени от Маричков,
като „Рок в минало време“,
„Вкусът на времето“, „Конникът“, „Клетва“, „Вълшебен цвят“, „Две следи“,
„Хамлет“ и много други,
са еталони в съвременната българска рок музика и
вдъхновение за младите
поколения родни музиканти.
От създаването си
през 2013 г. „Фондацията“

(Кирил Маричков, Иван Лечев, Дони, Славчо Николов
и Венко Поромански) направи две турнета в Северна Америка и Европа,
концертира в Близкия изток (Израел, Кувейт, Катар и Дубай), в Австралия,
Нова Зеландия и Япония.
Популярните музиканти
изпълняват любими песни,
като редуват големите
хитове на бандите, от
които са започнали знаменитите им кариери.

Тимофей Кулябин. Следват
два необикновени танцовотеатрални спектакъла на
сцената на Театър „Азарян“
в НДК - „Хуманоптер“ от
Франция, съчетаващ жонглиране и танц (11 юни), и
„Глухарче“ от Гърция на хореографите Ханес Ланголф
и Ермира Торо. Финалът ще
бъде поставен на 13 юни в
Младежкия театър с гостуването на Национален театър – Скопие, със зрелищна
модерна постановка върху
класическата „Чайка” от А.
Чехов. Всички спектакли са
с превод на български и английски език, а билети може
да намерите на касите на
театрите.

КНИГА НА СЕДМИЦАТА
Технологиите променят
живота ни по-бързо, отколкото откогато и да било досега.
Всекидневно ставаме свидетели на впечатляващото им
прилагане в различни области,
което влияе на начина, по който живеем и работим. В книгата си „Светът утре“ популярният холандски футуролог
Ричард ван Хойдонк дава множество прогнози и примери,
които обрисуват широка картина на удивителния ни утрешен свят, който започва
от днес. Със своя международен изследователски екип
той проследява технологичните тенденции в роботиката, безпилотните технологии, биотехнологиите,
нанотехнологиите, медицината, 3D и 4D принтерите
и въздействието им върху различни индустрии. Чипове
в тялото ще ни сигнализират, ако ни грози разболяване, и така ще можем да предотвратяваме много
болести, дори инфаркт и рак, и да сме по-здрави. Ще
имаме възможност да заменяме нефункциониращи органи с такива, излезли от принтер, а животът ще
се удължи с десетилетия. Ще живеем в умни домове,
които с помощта на сензори изцяло ще се нагаждат
към предпочитанията ни, сами ще ни предупреждават
за възникнали проблеми и ще следят здравето ни. Ще
предотвратяват обири и ще боравят умно с енергията и водата. Ще добиваме питейна вода чрез преработка на морска, а яденето ни ще идва от… принтер
за храна. Във всички сектори изчезват много професии. Интелигентните машини поемат голяма част от
работата. Адвокати, хирурзи, преподаватели и хора
на изкуството са сред тези, които ще са принудени в
бъдеще да се конкурират с роботите.
„Написах книгата „Светът утре” за всички, независимо от възраст, пол и професия – за бащи и майки,
работници и мениджъри, преподаватели и студенти,
изпълнителни директори, министри, спортисти, съдии, чиновници и анализатори. Защото този бъдещ
свят ще го създаваме заедно. Затова отсега трябва
да се настроим за големи промени и да сме готови да
ги приемем“, споделя Ван Хойдонк.

ǏǬǷǱǼǴȋÅǙȊǬǹǽ´ǻǼǱǰǽǾǬǮȋ
ÅǞǺȃǶǬǹǬǰǺǻǴǼ´
От 14 до 28 май пространството на галерия
„Нюанс’’ е мястото, което
събира за първи път в обща
изложба двамата автори
Албена Михайлова и Камен
Танев. Те са семейство, определят творческото си
съжителство като едно
танго – „социален танц с
практически неограничени възможности на импровизация”. В галерията тя
представя живописните си
платна, той - своята скулптура. Те са разпознаваеми,
всеки един от тях е с ярко
изразен индивидуален стил,
владеят перфектно работата в материал, разиграват
форми, обеми и цвят прецизно, внушават и провокират
по различен начин. Тя интерпретира теми като „Стерео’’, „Епизод’’, „Огледала’’,
а неговите интерпретации

са „Генезис’’, Links’, „Аполон и
Дафна’’.
Камен Танев създава
скулптури, които реализира в различни материали и
мащаби. Понякога те са органични структури, които
имат свои собствени закони на гравитация, друг път
куриозни обекти, поставени в различна среда. Албена
Михайлова рисува свободно
разположени, неограничени
от рамката на картината
био-геометрични композиции, набляга на деликатността и нежността на
детайла и силата на наситения и интензивен тон.
Това, което ги обединява
в тази изложба, е творческата свобода, любопитството към експеримента,
усетът за асоциативното и
абстрактното, свързвайки
ги в едно галерийно прос-

транство или в една „Точка
на допир”.
„Пластики на Камен Танев са отдавна познати в
чужбина, негови творби са
селектирани за участия в
престижни международни
конкурси, арт фестивали и
симпозиуми в цял свят. Един
от най-големите му успехи
е безспорно поставянето
на негова пластика в пространството пред Азиатския музей на модерното
изкуство в Тайван. Всичко,
което скулпторът създава,
е белязано от монументалност, независимо от материала и мащаба“, казва Диана Драганова – Щир.

то живее. И точно когато
това й изглежда най-малко

възможно, изневиделица
- и то носещ се на вълшебно килимче, в живота
на красавицата се появява Аладин. Жестокият
Джафар обаче помрачава
щастието на двамата
авантюристи, поставяйки
едно-единствено условие,
което може да спаси Аладин от затвор. Той трябва
да намери вълшебна лампа
и да му я занесе…
Режисьор на продукцията е добре известният

Гай Ричи, който веднага се
е заинтригувал от възможността да направи филма,
тъй като чувства продукцията на „Дисни“ много
близка до себе си. „Моите истории са за улични
мошеници. Това е, което
мога да правя най-добре.
А Аладин е класически уличен мошеник, който прави
добро“, споделя Ричи. Той
също така е имал желание
да заснеме детски филм за
своите пет деца.

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Ôÿôøüā
Култовата анимация
„Аладин“ излиза още през
1992 г. и се превръща в
една от емблемите на
„Дисни“. Сега историята
се завръща още по-магична, по-зрелищна и по-завладяваща в нова игрална
версия. Базиранa на приказката „Аладин и вълшеб-

ната лампа“ от „Хиляда и
една нощ“, новата мащабна продукция съчетава в
себе си спомена по така
обичания детски филм и абсолютната феерия от цветове и пищност, която ще
Ви залее от големия екран.
Принцеса Жасмин копнее от цялото си сърце

да опознае света извън
стените на палата, в кой-

ÜąĆôāõćÿ
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Ако искате почивката
Ви да бъде незабравима, да
изпитате различни емоции и да не спирате да се
удивлявате, то трябва да
посетите Истанбул. Уникалният турски мегаполис
е многопластов – той има
различни лица, събира всевъзможни култури, в него се
преплитат историята и модерният свят, и неслучайно
е една от най-предпочитаните туристически дестинации. Разположен е на два
континента – Европа и Азия,
разделени от протока Босфора, свързващ Мраморно и
Черно море. Неговият търговски и исторически център се намира в Европа, а
една трета от населението
му живее в Азия. Истанбул е
бил столица на четири велики империи и попаднете ли
веднъж в него, може да сте
сигурни, че няма да е за последен път, защото времето никога не стига, за да се
потопите във вълшебната
му история и да достигнете
до всяка интересна частица
от мегаполиса.
Някои смятат, че Истанбул е едно от най-романтичните места, други го
наричат Града на милионите
лалета, а за някои е известен като Перлата на Ориента. Всеки го възприема по
свой начин и независимо от
това какви чувства му носи,
има едно общо разбиране,
че той е красив както през
деня, така и през нощта. В
него животът кипи дори и
в малките часове – тълпите от туристи не спират,
особено около приказно осветения исторически център,
където се намира

Снимки авторът

Църквата „Света София“

Десислава
Бакърджиева

400 м дължина и 120 м ширина, с 40 реда седалки за зрителите, които достигали
100 000 души. Днес за тези
славни надпревари напомнят
Египетският обелиск, Змиевидната колона и Колоната
на Константин.
Обелискът е най-древният паметник в Истанбул.
По заповед на византийския
император Теодосий I е пренесен през 390 г. от Египетския храм на Аполон. Изработен е от розов асуански
гранит, тежи около 300 т,
висок е 20 м (бил е 32,5 м, но
при транспортирането найгорната му част се отчупва).
По него са изписани йерогли-

напомнящо на палат, поради което често е наричано
Потъналия дворец. Дълго е
140 м, широко – 70 м, и има
336 колони с височина 9 м,
подредени в 12 редици, като
разстоянието между тях
е 4,80 м. Капацитетът на
Йеребатан е 100 000 куб. м
вода. Във водохранилището има три колони, които
се отличават от другите.
Едната е наречена Колоната
на плача. Тя носи това име
поради два факта – от нея
капе непрекъснато вода и е
издигната в чест на всички
загинали слуги, градили съоръжението. Другите две колони са интересни с това, че
основите им представляват
глави на Горгона Медуза, но
едната гледа надолу, а дру-

Дворецът е великолепен
във всяко едно отношение.
В него има 285 стаи, 6 хамама и 68 бани. Залите и
по-малките помещения са
величествени и излъчват
стил, блясък и лукс. Таваните са пищно украсени със
злато, а мебелите - изискани
и много добре подредени. В
него са вложени 14 т злато
и 40 т сребро и големи количества кристал. Забележително е и техническото
обзавеждане, изключително
модерно за времето си – газово осветление, течаща
вода, централно отопление
и асансьор. В един от салоните се намира най-големият полилей в света със 750
крушки, закупен по времето
на кралица Виктория от Ан-

Поглед към града от небостъргача „Сапфир“

глия и превозен на части с
кораби.
Долмабахче сарай е изграден в близост до площад „Таксим“ – съвременния
център на Истанбул. Това
е отправната точка, от
която тръгва прочутият
старинен трамвай „Носталгия“. За да усетите напълно
духа на модерния мегаполис,
задължително трябва да посетите и

Долмабахче сарай

известният площад
„Султан Ахмет“.

небостъргача „Сапфир“,
На него величествено
се издига „Султан Ахмет“
джамия, по-популярна сред
туристите като Синята
джамия заради порцелановите й плочки по вътрешните
стени, които са в синьо и зелено. Тя е първата в Османската империя, която има 6
минарета. Построена е от
архитекта Седефкяр Мехмед ага по заповед на султан
Ахмет I между 1609 и 1616 г.
Диагоналът на централния
купол е 23,5 м, а височината
му е 43 м. Зданието е с цели
260 прозореца, а размерът
на помещението в молитвената зала е 64 x 72 м. Само
на няколко крачки от нея са
разположени три елемента
от някогашния хиподрум на
Константинопол, където по
време на Античността са
организирани надбягвания
с коне и колесници. Строителството му е започнато
от римския император Септимий Север през 203 г. Покъсно император Константин го разширява и украсява
по подобие на Циркус Максимус в Рим. Съоръжението е
било с внушителни размери –

Библиотеката в двореца Топкапъ

Гюлхан парк

фи, славещи героизма на фараон Тутмос, а в най-горната
му част са изобразени бог
Амон Ра и фараонът, хванати
за ръце. Змиевидната колона
е пренесена на хиподрума
през 326 г. по заповед на император Константин Велики
от храма на Аполон в Делфи
(Гърция). Първоначално се е
състояла от три преплетени една в друга глави на змии
и от грамаден златен котел
с диаметър 2 м.
Колоната на Константин е построена от каменни блокове по заповед на император Константин VII в
памет на дядо му Василий I.
Първоначалната й височина
била 32 м и била покрита с
позлатени бронзови листове, откъснати и претопени
от кръстоносците по вре-

ме на 4-тия поход (1204 г.).
Сега тя е 21 м.
Фонтанът на Вилхелм II
е друг интересен монумент
на площад „Султан Ахмет“,
построен през 1898 г. от
немския император Вилхелм II след негово пътешествие в Изтока. Връщайки се в родината си, той го
изгражда по свой проект и
го изпраща като подарък на
Истанбул.
Синята джамия не е
единствената внушителна
сграда на това място – точно срещу нея се издига

църквата „Света София“,
пред която през пролетта разцъфва най-големият
килим от лалета в света,
„изтъкан“ от близо 570 хил.

стръка във всевъзможни
цветове и шарки. Първоначално храмът, построен
през 360 г., бил християнска
катедрала, по-късно една
от главните джамии на Константинопол, а днес е музей.
Църквата е разрушавана
два пъти при обществени
безредици. Съвременната
сграда е изградена през
532 – 537 г. при император
Юстиниан I по проект на
Исидор от Милет и Антимий
от Трал. Впечатляващото за
времето си инженерно постижение е смятано за найяркия образец на византийската архитектура и оказва
значително влияние и върху
монументалната архитектура през Османската епоха. Съвсем близо до „Света
София“ се намира друга любопитна забележителност
– водохранилището Йеребатан. Това е най-голямото и
добре запазено покрито съоръжение за питейна вода
от този тип в Истанбул,

гата настрани.
Недалеч от Йеребатан
е разположен султанският
дворец Топкапъ сарай, който
е бил главна резиденция по
време на Османската империя. Представлява ансамбъл
от много сгради, разпръснати в 4 двора, обградени
от крепостни стени, дълги
5 км. Издигането на сарая е
поръчано от султан Мехмед
Завоевателя през 1459 г. и
завършено през 1465 г. Дворецът е пълен с примери на
османската архитектура и
култура и притежава голяма колекция от порцелани,
одежди, оръжия, щитове,
брони, миниатюри, ислямски калиграфски ръкописи и
стенни украшения. До него
е Гюлхан парк, който в миналото е бил част от градините на Топкапъ. През
1856 г. султан Абдул Месид I
решава да премести двора
в нов комплекс – Долмабахче
сарай, който е построен по
европейски образец.

който е първата екологична сграда на Турция и
най-високата в страната
със своите 238 м. В него се
помещава мол с магазини на
известни марки, като по-голямата му част е жилищна.
Най-забележителното място, разбира се, е последният 55 етаж, който предлага 360-градусова гледка от
тераса, а до нея има 4D кинозала, в която зрителите
могат да гледат SkyRIDE и
да изживеят полет с хеликоптер над Истанбул.
В този невероятен мегаполис има още много обекти,
които си заслужава да се видят, като кулата „Галата“ и
едноименния мост, парка на
лалетата „Емирган“, желязната църква „Свети Стефан“,
Археологическия музей, Капалъ чарши, Египетския пазар,
огромните аквариуми, Принцовите острови… Градът е
необятен и трябва да се връщаш отново и отново, за да
го опознаеш напълно, но всеки
път едно от задължителните
неща е пътуването с корабче
по Босфора.
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Prof. Dr. Eng. Ivan Markov – Rector of the University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy:

Let’s, on 24 May, take stock of the quality
and organization of the education process
Prof. Markov, we celebrate the Day of Bulgarian Education, Culture and
Slavonic Literature. What
would be your wish for our
readers on this sacred national holiday?
On May 24, I want to congratulate all the professionals, working in the area of
education, culture and arts,
and especially - the teachers, and wish them health
and strength in practicing
the difficult and responsible
profession they have chosen.
The Day of Bulgarian Education, Culture and the Slavonic
Alphabet is an extremely important event to me and to
the University of Architecture,
Civil Engineering and Geodesy (UACEG), which fills us
with pride.
What should we think
about on 24th May?
Admittedly, on this day,
we need to think about education, about schooling.
Learning is a path that starts
not from the university, but

from the kindergarten. All of
us, along this chain, have to
take a look at the quality and
organization of the educational process, the content of
curricula - what our children
are learning, and - including
here the university students,

who also are our children. It is
important to pay attention to
the discipline not only in the
secondary schools but also
in the institutions of higher
education. In this respect,
we have significant lapses
that now we can simply de-

fine as weaknesses, but after
decades they will negatively
impact the management of
the state economy, within the
entire economic, cultural and
social life.
On 3rd April 2019, „Stroi-

Reducing the number of road casualties
victims is one of the main goals of the BBARS

tel“ Newspaper, the edition of the Bulgarian Construction Chamber (BCC),
turned 10 years. The media
celebrated this anniversary
with a party together with
its partners and friends. You
were among our guests.
How will you remember the
jubilee of the newspaper?
First of all - with the fact,
that for three and a half
years, since I have been a
rector of the University of
Architecture, Civil Engineering and Geodesy, the relationships between BCC and
UACG have changed significantly. In some aspects, our
relationships had been interrupted, but afterwards they
were not just resumed and
improved, but became very
strong. All this also affected
our cooperation with „Stroitel“
Newspaper, and it shifted to
the next, higher level.
At the media celebration, I received a diploma
addressed to me and to the
UACEG's team of lecturers,
for the good partnership and

successful joint initiatives,
and I express our most sincere gratitude for it.
How can the collaboration between „Stroitel“
Newspaper and UACG be
further developed?
The main part of our
work is focused on the education of future engineers
and architects, people who
after completing our university, will join the construction companies, will join the
ranks of BCC. Any activity of
UACG related to this process,
and not only, receives extensive coverage on the pages
of the „Stroitel“ Newspaper
thanks to our close and fruitful contacts with the media
team. Any single time when
we either have invited the
edition to an event, or have
asked it to inform its readers
about a specific UACG initiative, or any other assistance
intended to promote our
work, „Stroitel“ Nnewspaper
did always respond with the
greatest of pleasure.

The new National Housing Strategy
will provide an opportunity to solve a
number of problems in this sphere

The second international conference on road safety and innovation
has been held, media partner of the event was „Stroitel“ Newspaper
„The Second International Road Safety Conference aims to contribute to
the reduction of accident
victims in road traffic. Our
main task is to improve
transport connectivity
and to help for harmonization of Bulgarian standards with European ones“.
That was stated by D.Sc.
(Econ.) Nikolay Ivanov,
Chairman of the Management Board of the Bulgarian Branch Association
„Road Safety“ (BBARS)
and member of the Management Board of the
Bulgarian Construction
Chamber at the opening
of the conference „New
Technologies and World
and European Good Practices“ which took place at
the Marinella Hotel. The
forum was organized by
BBARS, the International
Road Federation (IRF)
and the European Road
Assessment Programme
(EuroRAP). The media
partner of the event was
„Stroitel“ Newspaper.
Among the official guests
were Valentin Yovev, Deputy Minister of Regional
Development and Public
Works, Krassimir Tsipov,
Deputy Minister of the Interior, Angel Popov, Deputy Minister of Transport,
Information Technology
and Communications, Malina Kroumova, the Chairperson of the State Agency „Road traffic safety“,
Georgi Terziyski, Chair-

man of MB of the Road Infrastructure Agency (RIA),
Oleg Asenov, Head of the
Information System and
Infrastructure Management Department at RIA,
Eng. Miroslav Maznev, Executive Director of BCC,
Eng. Svetoslav Glosov,
Honorary Chairman of
BCC, Eng. Stefan Chaikov, Chairman of the MB
of the Bulgarian Branch
Chamber „Roads“, John
Dawson, Founder and
Member of the EuroRAP
Board of Directors, Ferry
Smith, Chairman of EuroRAP, Michael Dresnes,
Executive Vice President
of IRF, Philip Troopman
from the European Commission, builders and road
safety experts.
„ O ve r t h e p a st 10
years, we have achieved
significant success in

reducing road deaths,“
underlined also D.Sc.
(Econ.) Nikolay Ivanov.
In his words, two key political decisions have been
made since the beginning
of the year. „The first one
was the adoption of Decision №16 of the Council of
Ministers of the Republic
of Bulgaria of 17 January
2019 approving measures
to improve the road safety
in our country by 2020
and, above all, the strategic target Vision Zero with
no victims of road traffic
accidents, and the second
one - the creation of the
State Agency „Road traffic safety“, he pointed out.
„For the purposes of
road safety improvement,
the most significant thing
is the properly developed
and kept up-to-standard
normative and regula-

tory base, involving high
criteria and requirements
for all the responsible
parties within the road
construction and maintenance process, and
at the same time - everincreasing control over
the fulfillment of these
criteria“, in his turn stated
the Deputy Minister of
Regional Development
and Public Works Eng.
Valentin Yovev. He pointed out that the subject
was inexhaustible and
extremely important, and
that he considered the
problem to be of an universal nature. „Indisputable priority of the Ministry
of Regional Development
and Public Works is to
ensure the road safety to
all Bulgarian citizens and
to increase the comfort of
traveling“, said Yovev.

In September 2015, at the Sustainable Development Summit in
New York, the United Nations (UN)
adopted a new development program called „Transforming Our
World: 2030 Agenda for Sustainable
Development“. The document outlined 17 global development goals,
and in particular the 11th one: Sustainable Cities and human settlements. The first of the set within it 10
specific tasks was: „By 2030, ensure
access for all to adequate, safe and
affordable housing and basic services and upgrade slums“. Later in
October 2016 in Quito, Ecuador, at
the Third United Nations Conference
on Housing and Sustainable Urban
Development (Habitat III), gathered
representatives from more than 167
countries, led by the desire to reinvigorate the global commitment to
sustainable urbanization, adopted
the New Urban Agenda. That same
year, in the framework of the Dutch
Presidency of the EU Council on 30
May 2016, was adopted the Amsterdam Pact, which established the
EU's Urban Agenda.
„Bulgaria, being a party to these
international agreements, has committed itself to achieving the goals

set, but to date the extent of their
implementation is unsatisfactory.
Municipalities, for their part, do not
have housing and financial resources to provide alternative accommodation for the needy. The isolated
poor districts are often unregulated
and without the necessary infrastructure. To solve these issues, it
is necessary to adopt a long-term
and pragmatic national housing
policy backed by targeted funding.
The Ministry of Regional Development and Public Works (MRDPW)
is in the process of developing and
discussing a new National Housing
Strategy (NSR), which is expected
to demonstrate the political will to
secure access to housing and the
renovation of poor neighborhoods.“
These are the conclusions around
which the participants in the Third
National Housing Forum, organized
by Habitat Bulgaria, united. It is being realised within the framework
of the Build Solid Ground project,
which is implemented under the
Development Education and Awareness Raising program (DEAR) of the
European Commission.
Превод Радостина Иванова
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Отборът на „ЦСКА-София“ достигна до много ценен
успех над „Левски“ и продължава да мечтае за титлата
на България. „Червените“ надвиха с 2:0 „сините“ в дербито
от предпоследния 9-и кръг на
шампионския плейоф, като
останаха само на точка от
лидера „Лудогорец“.
Този път късметът бе на
страната на „ЦСКА-София“,
след като в предните дербита през сезона той се усмихваше на „Левски“. Головете
паднаха след две статични
положения, а имената на реализаторите бяха обичайните
заподозрени Тиаго Родригес
(70) и Евандро (86). Нуно Рейш

пък си изкара червен картон
в 84-тата минута, за да доусложни положението на „сините“. Единствената лоша
новина за победителите бе
тежката травма в дясното
коляно на Иван Турицов, който бе заменен принудително
и все още не е ясно колко ще
отсъства от терените.
Така 90 минути преди
края на сезона „Лудогорец“
има 76 точки, „ЦСКА-София“ е със 75 т. В последния кръг „орлите“ приемат
„Черно море“, докато „Ботев“ (Пловдив) гостува на
„Българска армия“. Тимът
на Гриша Ганчев ще трябва
да победи „канарчетата“,
които се превърнаха в черна котка за тях през тази
пролет, след което да се надяват на грешна стъпка на

шампионите на „Лудогорец
Арена“.
„Левски“ от своя страна
остава трети с 66 т., като
ще играе за трета поредна
година бараж за класиране
в Лига Европа, който ще се
състои на 28 май на стадион
„Георги Аспарухов“, а противник на тима от Подуяне ще
бъде „Славия” или „Етър”. Поражението бе първо за „Левски“ под ръководството на
Георги Тодоров. Припомняме,
че през тази кампания „сините“ спечелиха и двата мача
срещу вечния съперник в редовния сезон с по 1:0. Интересното е, че и двата пъти
това се случи благодарение
на автоголове - на Витаутас
Черниаускас и Стивън Перейра. В плейофите срещата пък
завърши 0:0.

ÄǳțȌȖȋȖȘȍȞ´ȕȍȌȖȗțșȕȈȋȘȍȠȒȈșȘȍȡțÄǩȖȚȍȊ´ ǷȌ ÄǩȖȘțșȐȧ´ Ǭ ȉȘȖȐ ǴȐȓȐȕȒȖȊȐȟǹȈȊȐȟȖȚȐȊȈ
„Лудогорец“ заслужено се
ȔȓȕȍȊȘȖȏȈǩȘȈȕȚ ȊÄȆȊȍ´
поздрави с успех като гост
на „Ботев“ (Пловдив) в мач
от 35-ия кръг на Първа лига.
„Орлите“ се наложиха с 2:0
с попадения през първата
част. В 29-ата минута Антон Недялков пусна топката успоредно на голлинията. Димо Бакалов се оказа
най-съобразителен, овладя
и бе покосен от Кристиян
Димитров в наказателното
поле. Главният съдия Ивайло
Стоянов без колебание отсъди дузпа, която бе пропусната с лека ръка от Козмин
Моци. Клаудио Кешерю откри шест минути по-късно, а в 45-ата Якуб Шверчок
оформи и крайния резултат.
През втората част на терена не се
случи нищо запомнящо се, като двата
тима не успяха да създадат нито едно

чисто голово положение. Най-интересната ситуация бе в 79-ата минута, когато
Антонио Вутов отправи изстрел с глава
след центриране от корнер, но топката
профуча на сантиметри от страничния
стълб.

ÄǳȍȊșȒȐǳțȒȖȑȓ´ Тенис
Федерер стъȕȈȌȐȋȘȈÄǩȈȓȒȈȕ´ȐȊȍȟȍȍș пи наРоджър
кортовете на „Ролан
Гарос“ за първи път от чегодини. Носителят на
ȗȘȍȌȕȐȕȈȏȈȚȘȖȜȍȧ тири
20 титли от Големия шлем

Баскетбол

тренира на корт „Филип
Шатрие“ заедно с Диего
Шварцман. 37-годишният
швейцарец за последно
участва на турнира в Париж през 2015 г., когато
загуби от Стан Вавринка на четвъртфиналите.
Единствената му титла
в Париж дойде през 2009 г.,
когато победи Робин Сьодерлинг на финала. Федерер участва на турнирите от сериите Мастърс
„Левски Лукойл“ продължи надмощието си срещу „Балкан“ (Ботевград) през сезона, печелейки осмата среща
между двата тима, която бе и първи финален плейоф на
НБЛ. Шампионите надиграха съперника си с 94:88 (21:19,
26:20, 29:26, 18:23), за да поведат с 1-0 в серията за титлата, като това бе шести успех за отбора на Тити Папазов срещу този опонент във всички турнири в рамките
на сезон 2018/2019.
Повече от 1400 зрители в столичната зала „Универсиада“ станаха свидетели на интригуващ финален двубой,
наситен както с множество атрактивни изпълнения,
така и с немалко нервни ситуации и напрежение. Патрик
Рембърт с 20 точки, Калоян Иванов с 18 и Деян Иванов със
17 бяха тримата топреализатори за домакините, докато
за „Балкан“ Венцислав Петков заби 20, а Брендън Браун,
Павлин Иванов и Микейл Хопкинс останаха с по 12.

Канадска борба

Ге р м а н с к и я т н аци о н а л Ю ли а н
Брант вече е футболист на „Борусия“
(Дортмунд). 23-годишният халф е взел
решение да продължи кариерата си на
„Сигнал Идуна Парк“, въпреки че имаше
оферти от половин дузина клубове извън Бундеслигата. Брант ще подпише
договор до 2021 г., а „Байер“ (Леверкузен) ще получи 25 млн. евро, колкото
е откупната клауза в контракта му с
„аспирините“.
Смяташе се, че Брант е готов да
остане в „Байер“, ако отборът се пребори за участие в Шампионската лига.
Момчетата на старши треньора Петер
Бос завършиха 4-ти в Бундеслигата и
ще играят в най-престижния турнир, но
Брант е взел решение да се премести в
Дортмунд. Наскоро „жълто-черните“ се
подсилиха и с друг национал - Нико Шулц
от „Херта“ (Берлин).

Халфът на „Лацио“ Сергей МилинковичСавич може да премине в „Ювентус“. „Бианконерите“ от доста време се интересуват от
сръбския национал, а сега са предприели и конкретни стъпки за привличането му. Известният журналист Джанлука ди Марцио съобщи, че
Милинкович-Савич вече е приел офертата на
„Юве“. Играчът е останал доволен от предложените му лични условия, но много по-трудно
ще се стигне до договорка между двата клуба.
От „Лацио“ със сигурност ще искат над 100
млн. евро, за да се разделят със звездата си.
През настоящия сезон Милинкович-Савич има
31 мача и 5 гола в Серия „А“. Той отбеляза и
едно от попаденията за победата с 2:0 над
„Аталанта“ във финала за Купата на Италия.
Любопитното е, че има вероятност в
„Ювентус“ сърбинът отново да работи под ръководството на Симоне Индзаги, който е един
от фаворитите за наследник на Масимилиано
Алегри начело на гранда от Торино.

ÄǸȖȓȈȕǫȈȘȖș´ȗȘȐȊȍȚșȚȊȈǸȖȌȎȢȘȐǹȍȘȐȕȈ
в Мадрид и Рим, като и на
двата отпадна на четвъртфиналите. В Испания
загуби след драматичен
двубой от Доминик Тийм, а
в Италия се отказа преди
срещата си със Стефано
Циципас.
Серина Уилямс също
тренира в Париж. Тя показа, че е в кондиция, и
нямаше видими проблеми,
след като наскоро се отказа след мач в Рим поради болки в лявото коляно.
Американката проведе заниманието си под звуците
на песни на Адел и Риана.
Серина и сестра й Винъс

бяха сред първите звезди,
които се появиха на кортовете на „Ролан Гарос“.
Занимания направиха също
Хуан Мартин Дел Потро,

който миналата година
стигна до полуфиналите,
Кей Нишикори, Марин Чилич, Симона Халеп и Гарбине Мугуруса.

ǯȓȈȚȕȐȔȍȌȈȓȐȏȈǩȢȓȋȈȘȐȧȖȚǭǷȗȖȒȈȕȈȌșȒȈȉȖȘȉȈ
С два златни, един сребърен и един
бронзов медал за България завърши петият състезателен ден от Европейското първенство по канадска борба в
град Лутраки, Гърция.
Европейските титли на лява ръка
грабнаха Пламен Димитров в категория 85 кг и Сашо Андреев в категория
90 кг. Божидар Симеонов (80 кг) завоюва сребърен медал, а Иван Младенов се
окичи с бронза при най-тежките мъже
до 110 кг.
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¦ÂÑÜÔÕÄÂÚÌÂÔÐ
±ÕÔÊÏ
Елица Илчева
Виждали ли сте снимки на руския президент
Владимир Путин в масивна лимузина с уникален
дизайн? И не става въпрос за кола с логото на
някой от западните гиганти, а за една от гордостите на руското производство и по-точно на
Научноизследователски
автомобилен и автомоторен институт (НАМИ).
Моделът се нарича Aurus
Senat и се разработва от
2013 г. насам като част
от проекта „Кортеж“.
На пръв поглед той подозрително прилича на
Rolls-Royce или Bentley
основно заради голямата
хромирана предна решетка. Със Senat Русия се насочва директно към паза-

ра на наистина луксозни
автомобили. С един от
прототипите Путин се
вози през 2018 г., а после
дава съвет за промени в
хидравличната система,
както и за външния вид
на колата. Направени са
корекции и резултатът
след тях дебютира тази
година на изложението в

Женева.
В Швейцари я всъщност бяха представени
две версии на луксозното возило. По-масивният
вариант на Senat - L700,
е предназначен именно
за хора от ранга на Путин, и то не само заради
страстта му към големи
коли. Тя тежи цели седем

тона, което се дължи на
факта, че купето е бронирано. Небронираният
модел S600, въпреки че
е с един метър по-къс,
все пак изглежда доста
впечатляващо. И двата
автомобила са задвижв ан и о т х и б ри де н о с емцилиндров двигател,
който може да работи и
на дизел, и задвижван от
електричество. Те са с
деветстепенна скоростна кутия, а мощността
им достига до 600 конски сили. Големи ят ва-

риант ускорява от 0 до
100 км/ч за 9 секунди, а
„по-компактният“ - за 6.
Двигателят на Aurus е
произведен изцяло в Русия, но се твърди, че за
разработката са помогн а ли Bo s c h и Po r s c h e.
Отвътре купето е направено от естествена
кожа и дърво, допълнени
от метални елементи.
Тъй като се предполага,
че клиентите на марката
ще се возят предимно на
задните седалки, на тях е
обърнато особено голямо
внимание. Тази част от
интериора е снабдена с
две отделни инфотейнмънт системи. Седалките могат да се свалят

назад с до 45 градуса. Декорирани са и с дизайнерски плюшени възглавници.
Има вграден минибар, зареден с кристални чаши,
брандирани от Aurus.
Както повечето елитни марки, и руският производител ще предлага

сигурно нещо след края
на изложението в Женева е, че Русия и Aurus
имат сериозни амбиции
да навлязат на пазара
на луксозни автомобили.
Новите модели ще бъдат
пуснати за продажба в
Европа най-късно през

на купувачите си безброй
възможности да променят всеки детайл на колата според вкуса си.
Дали тези характеристики ще са достатъчни, за
да изместят от сърцата
на руските и световните
знаменитости брандове
като Maybach и RollsR o yce ? Еди н с тве н ото

2021 г. Разработчиците
на машината казват, че
завладяването на руския
пазар за скъпи коли е приоритет номер едно, но
също така смятат, че ще
намерят своите почитатели и бъдещи клиенти и
сред елита от световни
поп звезди и бизнес гурута.

В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ

СПЕЦИАЛЕН ГОСТ

МАРШРУТИ

Инж. Даниел Панов,

Лиляна Павлова,

председател на УС на НСОРБ
и кмет на община Велико
Търново

бивш министър на
регионалното развитие и
благоустройството

Зиген –
градът на
странните музеи

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

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

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

„Вестник Строител“ ЕАД е притежател на марките „Вестник Строител“ и „Строител“
съгласно Рег. №90849 и Рег. №90848 на Патентно ведомство на Република България
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„Печатни медии“

Румен Добрев
Румяна Кръстева
Влади Георгиев, инж. Галя Герасимова
Момчил Михайлов
Валентин Дивеков
Надежда Сумрова

Калоян Станчев

Отговорни редактори

Десислава Бакърджиева
Мартин Славчев
Отговорен редактор сайт Емил Христов
Редактори
Росица Георгиева, Мирослав Еленков,
Теодор Николов
Специални кореспонденти

Фоторепортер
Коректор
Графичен дизайн
Технически секретар – шофьор
Юридически консултант
Счетоводство

Елица Илчева, Георги Сотиров

Реклама – Ренета Николова, 0888 55 39 50
Редакционни телефони: 806 24 22; 0884 20 22 57

www.vestnikstroitel.bg; e-mail: news.stroitel@gmail.com
Адрес София, ул. „Михаил Тенев“ 6, ет. 4
Печат „СОФИЯ ПРИНТ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД

Разпространение
„Български пощи“ ЕАД

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

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой
Лесно

Забавен кадър

Виц
- Защо на вратата
на габровец има две
шпионки?
- Горе, за да види кой
идва, а долу, за да види
какво носи.

Бисери от кухнята

Със сериозно
съучастие на
държавата и ВиК

оперетите

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

(Цената е с включена отстъпка 50% за едногодишен договор)

Обем
Цена

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ –
РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.
Цяла страница 254x377 мм 1000 лв.
1/2 страница
254х187 мм 500 лв.
1/4 страница
125х187 мм
250 лв.
1/8 страница
125х93 мм
125 лв.

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

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

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

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

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

7. ВЛОЖКИ ДО 50 Г, ДО А4
Тираж 5000 бр.
0,25 лв./бр.
Тираж до 2500 бр.
0,40 лв./бр.
Тираж над 2500 бр.
0,30 лв./бр.

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

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

BG.121357Q/U

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

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

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

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

ПЕТА ЗА
ПОЖАРЕН
ХИДРАНТ

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