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Студенти от
Щутгарт се запознаха
с изграждането на
участък от АМ „Хемус“
` стр. 8

В два
в поредни броя
б
в.
в „Строител“
С
“ ще публикува
б к в информация
ф
за
постигнатото до момента и за това, което предстои до края на 2019 г.

СПЕЦИАЛЕН ГОСТ

ИНТЕРВЮ

Бонд гаранцията
е алтернатива на
банковата гаранция

Йоана Христова, зам.-кмет на СО
по направление „Зелена система,
екология и земеползване”:

Нашият стремеж е
София да става
по-зелена, по-красива
` стр. 6-7
и уютна

Десислава Бакърджиева
Програмите за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Румъния – България“, ИНТЕРРЕГ-ИПП „България – Турция“,
ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция – България“, ИНТЕРРЕГИПП „България – Сърбия“ и ИНТЕРРЕГ-ИПП
„България – Македония“ финансират проекти
за над 416 млн. евро. Това показва официално предоставената на вестник „Строител“
информация от Министерството на регионалното развитие и благоустройството
(МРРБ). Ведомството изпрати до изданието не само справка за напредъка по петте
програми за трансгранично сътрудничество
за периода 2014 – 2020 г., но и примери от
успешно реализирани проекти и какво предстои през настоящата година.
До момента по ИНТЕРРЕГ V-A „Румъния –

България“ са обявени три покани за проектни
предложения, в рамките на които са одобрени
за финансиране и сключени 164 договора за
субсидия на обща стойност 254,1 млн. eвро.
Равносметката за ИНТЕРРЕГ-ИПП „България
– Турция“ е – стартиране на две покани за набиране на предложения, 43 сключени договора
и още 42 одобрени проекта с общ бюджет
22,8 млн. евро. За ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция –
България“ са обявени четири покани, по които са подписани 52 договора за субсидия на
стойност 96,8 млн. евро. По ИНТЕРРЕГ-ИПП
„България – Сърбия“ предложения са набирани
в две покани, одобрени са 75 проекта за 29,3
млн. евро. Отворените покани по ИНТЕРРЕГИПП „България – Македония“ също са две, а
одобрените проекти – 65, на обща стойност
15,4 млн. евро.
Повече по темата четете на стр. 16-17

Тихомир Станев,
ген. мениджър „ТТ Инс“ ЕООД:

` стр. 9

BG.121357Q/U
Вестник „Строител“ е произведен в условията на
система за управление, сертифицирана от
Bureau Veritas Certification по стандарта ISO 9001.
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ǲǸǰǩȊȘȢȟȐȕȈȋȘȈȌȐȚȍșȐȗȖȊȘȍȔȍȕȈȦȉȐȓȍȑȕȐȧ
ǷȍȚȐȋȖȌȐȠHȕȉȈȓȕȈȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȧȚȈ
Мирослав Еленков
Проведе се юбилейният
Пети годишен бал на Конфедерацията на работодателите и индустриалците
в България (КРИБ). Традиционно на престижната
церемония бяха връчени найавторитетните за бизнеса
награди „КРИБ – Качество,
Растеж, Иновации от България”. За пета поредна година
тя бе под патронажа на министър-председателя Бойко
Борисов, който уважи бала.
Домакин беше председателят на УС на КРИБ Кирил
Домусчиев. В. „Строител“ бе
сред медийните партньори
на събитието.
„Ще продължим да толерираме и малкия, и сред-

Снимки Румен Добрев

ния, и едрия бизнес“, заяви
министър-председателят
Борисов. Той сподели пред
представителите на бизнеса у нас добрите си впечатления от посещенията
във високотехнологичните
и индустриалните заводи
и заяви, че размерът на данъците в страната ще се
запази. „Ние данъците няма
да пипаме – това е най-добрата среда. Инвестиции и
стабилност – това е, което
сочат кредитни агенции, ще
държим прогнозируеми данъци до края“, подчерта още
премиерът.
В изказването си пред
българския бизнес Борисов
посочи още, че в момента
приходните агенции работят активно, и допълни, че

единственият шанс да се
вдигнат доходите е тази
икономическа стабилност
да продължи. „Надпреварата на политическите партии за това дадено нещо да
бъде безплатно ще доведе
до тежък катаклизъм. Безплатното за едни, означава
по-високи данъци за други“,
обясни премиерът.
Бойко Борисов информира, че България е в крайната
фаза за влизане в чакалнята
на еврозоната, както и че
страната ни се справя изключително успешно с опазването на външните граници
на ЕС.
Сред официалните гости бяха и вицепремиерите
по правосъдната реформа и
министър на външните ра-

боти Екатерина Захариева
и по икономическата и демографската политика Марияна Николова, министрите
на финансите Владислав
Горанов, на икономиката
Емил Караниколов, на правосъдието Данаил Кирилов,
на енергетиката Теменужка Петкова, на транспорта,
информационните технологии и съобщенията Росен Желязков, на околната
среда и водите Нено Димов,
на труда и социалната политика Бисер Петков, на
здравеопазването Кирил

Ананиев, на вътрешните
работи Младен Маринов, на
туризма Николина Ангелкова, на културата Боил Банов, както и зам.-министри
и ръководители на държавни агенции и ведомства.
Камарата на строителите
в България (КСБ) бе представена от инж. Илиян Терзиев, председател на УС на
КСБ, който е и член на УС
на КРИБ, инж. Калин Пешов,
зам.-председател на УС на
КСБ, Любомир Пейновски,
член на УС на КСБ и на УС на
КРИБ, изп. директор на КСБ

инж. Мирослав Мазнев. На
събитието присъства и д-р
Иван Вутов, зам.-председател на УС на КРИБ.
Голямата награда в категория „Качество“ бе присъдена на „МТГ Делфин“ АД.
Тя бе връчена от премиера
Бойко Борисов на изп. директор на компанията Светлин
Стоянов. Второто отличие
в същата категория взе гл.
изп. директор на „Монбат“
АД Атанас Бобоков.
В категория „Растеж“
бяха определени две големи
награди поради равния брой
точки, събрани при гласуването. Едната отиде при „Агрион Инвест“ АД. Анатоли
Георгиев, изп. директор на
дружеството, получи приза
от вицепремиера Марияна
Николова. Другото отличие
връчи министър Емил Караниколов. Той го даде на Ангел
Желязков, изп. директор на
„Биовет“ АД.
Голямата награда в категория „Иновации“ взе
VIVACOM. Атанас Добрев,
гл. изп. директор на компанията, прие приза от Екатерина Захариева. Второто отличие в същата категория
получи „Син Карс Интернешънъл“ ЕООД, което бе връчено на инж. Росен Даскалов,
собственик и управител на
дружеството.
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Снимка Влади Балевски

„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

На Петия годишен бал
на Конфедераци ята на
работодателите и индустриалците в България управителят на „Геотехмин“
ООД проф. дтн инж. Цоло
Вутов получи специалната
награда на председателя
на КРИБ за цялостен принос за развитието на икономиката в България. Тя
се присъжда на управителя на „Геотехмин“ ООД „за
дълготрайни инвестиции
и растеж, запазване и разкриване на нови работни
места, иновации и принос
в научната и обществена
дейност“. Отличието бе
връчено от председателя
на УС на КРИБ Кирил Домусчиев.
„Имам щастието да
познавам повечето от
Вас и голяма част от
сериозния бизнес в България - бизнеса, който

не е в сивия сектор. Бизнесът, който години наред изгражда, надгражда,
разширява, излиза извън
мащабите на страната.
Като взех предвид всичко,
което е направил, за да
запази и надгради българската минна индустрия,
нямах никакво колебание
кой трябва да е човекът
с този приз. Честито!“ –
обърна се Домусчиев към
проф. дтн инж. Цоло Вутов.
Управителят на „Геотехмин“ благодари за наградата и съвместната
работа на председателя
на КРИБ и на цялата организация, на правителството, на своя екип и
семейството си. „Зад мен
стоят колективи, хора, с
които сме работили рамо
до рамо, и без тях нямаше
да получа това отличие,

за което много, много им
благодаря. Ако се обърнем назад, мога да кажа,
че фирмите, които ръководя, минаха през редица
препятствия, но с тези
хора сме работили заедно,
екипно и сме преодолявали
трудностите. Ако погледнем напред, вероятно ще
има и други препятствия,
които заедно с тези хора
ще успяваме да преодоляваме за една кауза, за
една бъдеща България!“,
каза проф. Вутов и изрази
голяма благодарност към
министър-председателя
и правителството за инвестиционния климат и
създаването на най-добрите условия за развитието
на бизнеса. „Благодаря на
семейството ми, което
винаги ме е подкрепяло и
продължава да ме подкрепя“, каза още той.

СЕДМИЦАТА

петък, 7 юни 2019

Ñòðîèòåë

3

ǹȐȓȊȍșȚȢȘǹȚȈȓȖțȕǰȔȈȚȍ ǷȘȍȌșȍȌȈȚȍȓȧȚȕȈǻǹȕȈǲǹǩ
ȐȕȎǰȓȐȧȕǺȍȘȏȐȍȊșȍșȘȍȡȕȈ
ȕȍȊȍȘȖȧȚȕȐșȚȘȖȐȚȍȓȐ
Премиерът Бойко Борисов разговаря с холивудската звезда

șȍȒȐȗȈȕȈȊÄǹȚȘȖȐȚȍȓ´
Десислава Бакърджиева

Емил Христов
Премиерът Бойко Борисов проведе
приятелска среща с холивудската звезда Силвестър Сталоун в Министерския
съвет. Актьорът снима у нас част от
сцените на новия филм „Рамбо V: Последна кръв” и показа трейлъра на министърпредседателя, като му разказа любопитни новини за новата продукция. Сталоун е
продуцент и сценарист на филма, чието
действие се развива в Аризона и Мексико.
Той посочи пред премиера, че много
харесва България и е силно впечатлен
от невероятните строители, които работят в киноцентъра „Ню Бояна“. „Вижда

се, че индустрията се развива“, сподели
актьорът. По думите му „нещо, което в
Америка отнема два месеца, в България
се прави за 2 седмици“. „В новия ми филм,
който се снима във Вашата страна, се
наложи да се изгражда голяма сцена и
българският екип я направи много бързо“,
обясни Силвестър Сталоун.
Премиерът Бойко Борисов изтъкна, че
в София вече има изградени паркове, градини, както и 62 км метро. Той благодари
на холивудската звезда за добрите думи,
които пише в интернет за България. Борисов допълни, че неговото присъствие, а
и фактът, че у нас се снима пореден кино
хит, вдига имиджа на страната ни.

ãĄùûąùøĀüĊôĆôøôăĂċùĄăēĆ

9 юни
Красимир Вълчев, министър на образованието и науката
Десислава Танева, министър на земеделието храните и горите
7 юни
Елен Герджиков, председател на Столичния общински съвет
13 юни
Атанас Кошничаров, член на КС на КСБ
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ǷȘȈȊȐȚȍȓșȚȊȖȚȖȖȌȖȉȘȐ
ȕȖȔȐȕȈȞȐȧȚȈȕȈșȚȘȈȕȈȚȈȕȐȏȈ
ȗȖȏȐȞȐȧȚȈȊȐȞȍȗȘȍȏȐȌȍȕȚȕȈǭǰǩ
Десислава Бакърджиева
„Със свое решение правителството
номинира Лиляна Павлова за позицията
на заместник-председател (вицепрезидент) и член на Управителния комитет
на Европейската инвестиционна банка
(ЕИБ)“, съобщиха от пресцентъра на
Министерския съвет (МС). Правителството аргументира избора си с факта,
че Лиляна Павлова е финансов експерт
с богат управленски опит в страната
ни. Тя има и опит във финансовото управление, в управлението на проекти и
в сътрудничеството с европейските
институции. Министърът на финансите
трябва да уведоми Банката за това решение след съгласуване със страните от
избирателната група на Европейската
инвестиционна банка, в която е включена
и страната ни.
От МС уточниха, че съгласно Устава
на ЕИБ представителството на държавите членки в управителните органи на
Банката се осигурява чрез разпределение
в избирателни групи. В тази, в която е
България, са включени още Хърватия, Кипър, Чешката република, Унгария, Малта,
Полша, Словашката република и Словения. Ротацията на съответните постове в Съвета на директорите, Управляващия комитет и Одитния комитет на

Банката са уредени
с Временно споразумение, подписано от министрите на финансите
на страните в
гру пат а в ка чеството им
на членовете
на Съвета на
гуверньорите
на Банката.
„Съгласно
Временното
споразумение, подписано чрез размяна
на писма в периода ноември 2016 г. - май
2017 г., ротационната схема за позицията на вицепрезидент предвижда през
септември 2019 г. представител на
България да заеме позицията вицепрезидент на ЕИБ за срок от три години, като
мандатът ще изтече през септември
2022 г.“, се казва още в съобщението на
правителствена информационна служба.
Управителният комитет на ЕИБ е
колегиален постоянно действащ изпълнителен орган на банката, състоящ се
от председател (президент) и осем заместник-председатели (вицепрезиденти), назначавани от Съвета на гуверньорите по предложение на Съвета на
директорите.

Председателят на УС
на Камарата на строителите в България (КСБ) инж.
Илиян Терзиев се срещна с
екипа на вестник „Строител“. Той бе посрещнат в
нюзрума на изданието от
инж. Любомир Качамаков,
вицепрезидент на FIEC,
член на ИБ и УС на КСБ,
председател на ОП на КСБ
– София, и член Съвета на
директорите на „Вестник
Строител“ ЕАД, и от Ренета Николова, прокурист
и главен редактор на в.
„Строител” и вицепрезидент на Европейската
медийна мрежа за сътрудничество в строителния
сектор. Инж. Терзиев съобщи, че това е първото
от поредицата посещения,
които той планира да направи в дружествата на
КСБ - „Вестник Строител“
ЕАД и „Строителна квалификация“ ЕАД, в дирекциите
на Камарата, и в Областните представителства.
„Целта е, от една страна,

да информирам отделните
звена на Камарата какво
сме свършили като ръководство за първата половина на годината, а от
друга, да чуя от тях с какви
трудности се срещат в
работата си и какви препоръки имат, за да подобрим
заедно дейността на организацията“, обясни той.
Главният редактор на
в. „Строител” запозна инж.
Терзиев със структурата и
начина, по който изданието
работи, както и с отговорностите на членовете на

Снимка Румен Добрев

екипа. „Вестник Строител“
ЕАД е акционерно дружество с едноличен собственик на капитала КСБ. Създадено е през 2009 г. и на
3 април 2019 г. отбеляза
10-годишен юбилей.
„От името на екипа на
вестник „Строител“ бих
искала да поздравя инж.
Терзиев за инициативата и
да му благодаря, че избра в.
„Строител“ за първата от
поредицата работни срещи. Надявам се, че те ще
станат традиционни“, каза
Ренета Николова.

ǰȕȎǳȦȉȖȔȐȘǲȈȟȈȔȈȒȖȊȡȍȊȏȍȔȍțȟȈșȚȐȍȊǻǹȒȖȕȜȍȘȍȕȞȐȧȐǶǹȕȈ),(&
Милена Желязкова, експерт КСБ
На 6 юни ще се проведе заседание на
Управителния съвет на Европейската
федерация на строителната индустрия
(FIEC), в което ще участва инж. Любомир
Качамаков в качеството си на вицепрезидент, член на УС и представляващ федерациите членки от Централна и Източна
Европа (Хърватска, Естония, Унгария, Лит-

ва, Румъния, Словакия, Словения и Латвия).
След заседанието е предвидена неформална работна среща, на която ще се отбележи 30-годишната работа във Федерацията на Улрих Петцолд, изп. директор, и
оттеглянето му от заеманата позиция. На
следващия ден ще се състои конференция
на тема „Манифест на FIEC и EIC към ЕП и
ЕК – мандат 2019 - 2024 г.“ и Общо събрание на FIEC.
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ǭȊȘȖȒȖȔȐșȐȧȚȈȗȘȍȌȓȖȎȐȉȦȌȎȍȚȢȚ Президентът Румен Радев:
ȕȈǭǹȏȈȋȌȈȍȔȓȘȌȍȊȘȖ ǷȘȖȍȒȚȢȚǨǭǾÄǩȍȓȍȕȍ´ȍȕȍȐȏȉȍȎȍȕ
Приоритетите са по-конкурентоспособна европейска
икономика, солидарност и сигурност
Десислава Бакърджиева
Комисията предложи
бюджетът на ЕС за 2020
г. да е 168,3 млрд. евро.
Приоритетите му ще са
по-конкурентоспособна
европейска икономика, солидарност и сигурност в
Съюза и извън него, както
и изменението на климата. Това е седми и последен бюджет в текущата
дългосрочна рамка на ЕС
за периода 2014 - 2020 г. и
е предназначен за оптимизиране на финансирането
за съществуващите програми, както и за новите

инициативи, и за повишаване на европейската
добавена стойност в съответствие с приоритетите на Комисията „Юнкер“.
„Проектът за бюджета на ЕС за 2020 г. има
за цел продължаването на
подкрепата за приоритетите на ЕС – работните
места, растежа, младите хора, изменението на
климата, сигурност та и
солидарността – и подготовката на прехода към
следващия финансов цикъл. Приканвам Съвета и
Парламентът да постиг-

нат своевременно споразумение, което ще осигури
стабилност за бъдещето
на ЕС“, е заявил Гюнтер
Йотингер, еврокомисар,
отговарящ за бюджета и
човешките ресурси.
От съобщението на ЕК
става ясно, че над 83 млрд.
евро бюджетни кредити
за поети задължения ще
дадат тласък на икономическия растеж на европейските региони и ще помогнат на младите хора. 21%
от заложените 168,3 млрд.
евро ще бъдат използвани
за справяне с изменението
на климата.

Десислава
Бакърджиева
„Проектът АЕЦ „Белене“ е неизбежен – в него
вече са вложени 3 млрд. лв.
средства на българските данъкоплатци, а развиващата се индустрия
ще има нужда от сигурна
енергия. За неговата реализация обаче са необходими ясни юридически, времеви и ценови рамки.“ Това
е заявил държавният глава
Румен Радев в интервю за
Информационната агенция
на Русия ТАСС, което бе
публикувано на сайта на
Президентството.
„Процедурата за избор
на стратегически инвеститор за новия АЕЦ бе

обявена официално на 22
май, и то в Официален
вестник на Европейския
съюз. В следващите 90 дни
желаещите да изградят
втората ни атомна централа могат да го заявят.
Цялата процедура трябва
да приключи до една година и на 22 май 2020 г. да е

ясно кой ще изгражда АЕЦ
„Белене“, е посочил Радев.
Той е споделил още, че
Русия е сред най-значимите външноикономически
партньори на България
в сферата на туризма,
строителството, хранително-вкусовата промишленост, с ключово значение за доставката на
енергийни ресурси. Радев
е подчертал, че икономическото сътрудничество
между двете страни трябва да се развива. „Особено
в енергийната сфера, при
спазване на важни принципи, като конкурентност,
прозрачност, сигурност
на доставките и – особено
важно за България – на изгодна цена“, допълнил той.

ǚǾǻǿǽǶǬǾǸǷǹǷǮǹǬǺǭȅǴǹǴǳǬǱǶǺǷǺǯǴȃǹǺȃǴǽǾǯǼǬǰǽǶǴǾǼǬǹǽǻǺǼǾ
Мирослав Еленков
„Министерството на
околната среда и водите
отпуска 390 млн. лв. на
общини за закупуването
на екологично чисти превозни средства за градски я транспорт“. Това
каза министърът на околната среда и водите Нено
Димов по време на отчета на Националния доверителен екофонд (НДЕФ).
В събитието участва и
председателят на УС на

Снимка авторът

фонда Пенка МолловаСмоленова.
Димов поясни, че средствата от ОП „Околна
среда“ ще бъдат насочени
към проекти за по-чист
транспорт в 10 общини –
за купуване на електробуси, тролейбуси и трамваи
и за изграждане на станции за зареждане на електромобили.
Пенка Моллова-Смоленова съобщи, че НДЕФ има
значим принос за по-чиста околна среда. „Бяха ут-

върдени нови и оригинални
идеи за институционални
и финансови механизми
за реализация на политики в околната среда.
От 2015 г. насам НДЕФ е
единственият източник
на безвъзмездна субсидия
за стимулиране използването на електрическите
превозни средства. НДЕФ
администрира първата
национална инициатива
за насърчаване използването на електромобили,
което допринася за изпъл-

нението на приоритетни
политики в околната среда – подобряване качеството на атмосферния въздух, намаляване емисиите
от парникови газове и на
нивата на шумовото замърсяване“, отбеляза тя.
От НДЕФ отчетоха,
че през 2018 г. е работено по изпълнението
на 58 проекта за енергийна ефективност със
78 обекта. Изплатената
субсидия е в размер на над
4,8 млн. лв.
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ǶǷÄǸȍȋȐȖȕȐȊȘȈșȚȍȎ´ȍȌȖȋȖȊȖȘȍȕȈȕȈ
Разплатени са над 1,3 млрд. лв.
Страницата подготви
Елица Илчева
В средата на юни Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Региони
в растеж“ (ОПРР) ще одобри
критериите за нова покана за
28 малки общини. Тя ще бъде
отворена до края на годината.
Проектите, с които ще може да
се кандидатства, ще са за саниране на жилищни и обществени
сгради, а финансовият ресурс
е 14 млн. лв. Това съобщи зам.министърът на регионалното
развитие и благоустройството Деница Николова, която е и
ръководител на Управляващия
орган на програмата, по време на изслушване за текущото
състояние и напредъка по ОПРР
в парламентарната Комисия по

европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Тя информира депутатите,
че към началото на юни са сключени 587 договора на обща стойност над 2,5 млрд. лв., с което
са договорени 86% от бюджета.
113 са приключилите проекти.
„Изпълнението на програмата
може да се отчете като почти
отлично по всички индикатори“,
посочи Николова и допълни, че се
работи с ускорени темпове по
сертификация на средствата.
Разплатени са над 1,3 млрд. лв.,
или около 52% от общия размер
сключени договори. Сертифицирани към ЕК са 25% от парите.
По думите й се обновяват
448 обекта на образователната
инфраструктура на стойност
над 642 млн. лв. Сред тях са 122
детски градини, 308 училища, 5

обединени детски комплекса, 13
университета. Със 121 млн. лв.
се реновират 542 социални
жилища. Над 53,4 млн. лв. са
фокусирани в модернизиране
на 66 сгради на общинската и
държавната администрация.
С анират се зданията на 37
районни и гранични полицейски
управления, в които се влагат

почти 17 млн. лв. Над 9,4 млн. лв.
се инвестират в ремонта на
26 районни служби „Пожарна
безопасност и защита на населението“. Мерки за енергийна
ефективност се внедряват в
602 жилищни сгради, за които
са заделени 142,6 млн. лв.
Зам.-министър Деница Николова отчете още, че с над

434 млн. лв. от програмата се
реализират над 333 обекта на
градската среда. Ремонтират
се и се изграждат нови паркове, градини, междублокови пространства, детски и спортни
площадки, площади, булеварди,
улици и др.
С над 418 млн. лв. се рехабилитират 505 км пътища от
републиканската мрежа. Почти 350 км ще бъдат подобрените трасета на обществения транспорт в страната,
в който се инвестират около
278 млн. лв.
Близо 165 млн. лв. се влагат
за модернизиране на спешната
помощ в страната. С парите се
предвижда около края на годината да започне основен ремонт
и преоборудване на 235 обекта,
купуване на 400 нови линейки и
др. Николова посочи, че въпреки
забавянето на проекта, вече се
отчита добър напредък.

ǸȈȏȘȈȉȖȚȍȕȈȍȒȖȕȞȍȗȞȐȧȚȈȏȈȕȖȊǯȈȒȖȕȏȈǪȐǲ ǬȖȒȘȈȧȕȈȋȖȌȐȕȈȚȈȖȚȚȍȘȐȚȖȘȐȧȚȈ
Снимка авторът

„Концепцията за нов
Закон за ВиК вече е готова. През следващата
седмица ще бъде сформирана работна група, която
да работи по конкретни
текстове на нормативния акт. Очаква се те да
бъдат готови и подложени
на обществена дискусия
през есента и предложени
на Народното събрание в
края на годината.“ Това
съобщи зам.- министърът
на регионалното развитие
и благоустройството Николай Нанков по време на
инициирана от КНСБ дискусия на тема „За устойчиво развитие на ВиК сектора и достойни работни
заплати на работниците и
служителите“.
По думите на Нанков
законът не е панацея, но
решава много проблеми на
сектора. В него се предвижда собствеността и
управлението на активите да бъдат ясно аргументирани, като темата
за концесиониране в отрасъла не стои на дневен
ред. Ще има и специален

раздел с конкретни разпоредби за по-опростена
процедура за регулиране
качеството на услугата
при максимална защита
на обществения интерес
и неотменим праг на социална поносимост, който
е 2,5% от средномесечния
доход на домакинствата в
една област. Възможен вариант е и разделянето на
регулаторния орган.
От КНСБ настояват за
намаляване на ДДС върху
цените на ВиК услугите на
10%, както и половината
от отчисленията за такса
водовземане да се връщат
във ВиК дружествата, за
да се използват за подмя-

на на водопроводни мрежи
и съоръжения. „Ако тези
мерки се реализират, в
компаниите ще влязат
около 120 млн. лв., което
ще позволи да не се увеличава значително цената
на водата“, пресметна
президентът на конфедерацията Пламен Димитров. Синдикалистите
смятат още, че трябва да
се създаде отделен регулатор, който да следи водния
сектор. Според Димитров
е наложително и заплатите в сферата да се увеличават с 15% до 2021 г., за
да се навакса изоставането спрямо средните нива
в страната.

Кметът на София Йорданка Фандъкова:

ȕȈșȚȘȈȕȈȚȈȡȍȐȔȈȚȒȈȌȈșȚȘȈȓȕȈȒȈȘȚȈ

„Значението на строителния сектор
е огромно като фактор за икономическото развитие и обновлението на населените места“. Това каза зам.-министърът
на регионалното развитие и благоустройството инж. Валентин Йовев при
откриването на Общото събрание на
Национално сдружение Недвижими имоти.
Той информира, че до края на 2019 г.
за 96% от територията на страната ще
има кадастрална карта. Очаква се до 4-5
години да завърши изработването и на
специализираните карти в най-различни
инвестиционни сфери като надграждаща информация, стана ясно от думите на
зам.-министъра. Той беше категоричен,
че специализираните карти са изключи-

'\QDSDFȼɚɲɢɹɬɩɚɪɬɧɶɨɪ
ɩɨɩɴɬɹɧɚɩɪɟɞ
ɋɈɆɂɊȺɆȿɈɈȾ±ɂɡɤɥɸɱɢɬɟɥɟɧ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɡɚȻɴɥɝɚɪɢɹ
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ǬȖȍșȍȕȚȈȡȍșȈȕȐȘȈȔȍȕȈȗȢȓȕȖ
ǪȚȖȘȈǨǫȉȖȓȕȐȞȈÄȀȍȑȕȖȊȖ´
Анна Радева
„Надявам се, че най-късно до есента
ще санираме напълно Втора АГ болница
„Шейново“. Строителните работи се изпълняват по график“. Това каза кметът
на София Йорданка Фандъкова, която със
своя екип провери как върви ремонтът
на лечебното заведение, който започна в
началото на март т.г. В момента в сградата се извършва цялостно саниране на
фасадите, покрива, на ВиК и отоплителната инсталация, а отпуснатите от общината средства са 855 000 лв.
По време на своята обиколка Фандъкова бе придружена от д-р Веселин Милев,
председател на Постоянната комисия
по здравеопазване и социална политика в
Столичния общински съвет, д-р Моника
Чеуз, директор на дирекция „Здравеопазване“ в СО, и др. Официалните лица бяха
посрещнати от изп. директор на Втора
АГ болница „Шейново“ д-р Румен Велев и
от заместниците му д-р Петър Сидеров
и д-р Теменужка Василева.
Кметът на София поясни, че СО ще

вложи и други 4 млн. лв. в сгради и апаратура за общинските здравни заведения.
„Искам да благодаря на всички строители, които работят вън и вътре в
болницата. Когато започнахме ремонта,
имахме леки опасения, че това може да
повлияе на дейността ни. Нищо подобно
не се случи. Ефектът от СМР ще бъде не
само икономически, но и ще се подобри
визията на болницата, както и комфортът за пациентите“, каза д-р Велев.

телно ценни за планирането на различните видове зони и инвестиционни намерения, защото ще съдържат информация
за строежи, съоръжения, сервитути, подземна и надземна инженерна инфраструктура, водни източници, трайни насаждения, подземни богатства, релеф и др.
„Важно и необходимо е да има конструктивен диалог между институциите
и бизнеса, още по-важно е да обменяме
идеи, мнения и опит“, каза още на форума
инж. Йовев и подчерта, че приоритет в
работата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
е развитието на строителната индустрия и инвестиционните процеси в регионите.

ɋɨɮɢɹɭɥÄɇɏɚɣɬɨɜ³Ⱥ
Ɍɟɥ
HPDLOVUDGHYD#GLDQLFQHW
ɐɹɥɚɬɚɝɚɦɚɩɪɨɞɭɤɬɢɧɚ
ZZZVRPLUDEJ
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¯ÂÚÊáÔÓÔÒÇÎÇÈÇ³ÐÖÊáÆÂÓÔÂÄÂ
Тази година ще ремонтираме и обновим над 130 детски площадки във

Снимки Столична община и в. „Строител“

Росица Георгиева
Г-жо Христова, бихте ли разказали кои ще
са значимите обекти,
които ще се изпълняват
през това лято?
Продължаваме с изпълнението на два от найголемите обекти, които
стартирахме през 2018 г.
- Южен парк - III част, и
Западния парк. През миналата година ремонтирахме входа на Южния парк
откъм бул. „Гоце Делчев“ и
прилежащите алеи, като
подменихме съществуващото осветление и добавихме ново. През 2019 г.
ще обновим още 5 км осветени асфалтови алеи.
Основни ят ремонт на
Западния парк, по който
работим сега, е най-големият проект. Вече е
изпълнена инженерната
инфраструктура на над
500 дка. В момента строителните дейности продължават, като се работи
по изграждането на езерото с алпинеума, сухия фонтан, зеленото училище и
др. В идните дни предстои
поставяне на осветление.
В следващите седмици ще открием градината
„Кюлуците“, където са възстановени 3 дка тревни
масиви, засадени са жив
плет и декоративни дървета, изградени са алеи
и детска площадка с две
зони – до 3 г. и от 3 до 12 г.
Предстои и откриването
на Розариума в Борисовата градина, който е с възстановена алейна мрежа
от гранитни павета, нова
асфалтова настилка и осветление. Посетителите
ще имат възможност да
се насладят на над 2000
броя красиви и уханни рози
- чайно-хибридни, полиан-

тови, миниатюрни, щамбови, увивни и катерливи,
естетично композирани с
възстановен фонтан.
Столичани ще могат
да се разхождат и отдъхват и в обновената
градинка на ул. „Черковна“. Там вече е положена
1600 кв. м нова настилка
от унипаваж, върху 280
кв. м е изградена детска
площадка, монтирани са
30 нови пейки и са поста-

Розариумът в Борисовата градина

вени 12 кошчета за отпадъци. Засадени са 60 дървета, храсти и жив плет
и са възстановени 6 дка
тревни площи.
Про д ъ л ж ава р емон тът на входа на Северния
парк откъм ул. „Народни
будители“. Изгражда се
електрозахранване и ще
се постави осветление.
Ще се направи нова ВиК
мрежа и поливна система.
Ще се обособят детски

площадки, зона за разходка на кучета и такава за
активен отдих, декоративен фонтан с водна площ,
паркови алеи и зелени и
цветни площи. Неразделна
част от усилията ни през
тази година ще бъдат насочени към ремонтиране и
обновяване на детски площадки, като се предвижда
над 130 във всички райони
на Столичната община
(СО) да бъдат изградени и
реконструирани.
По отношение на локалните градини и междублоковите пространства какви средства се
отделят и къде се предвижда да се работи?
В бюджета на СО за
2019 г. има увеличение от
2,3 млн. лв. за поддръжка
на зелени площи и възстановяване на междублоковите пространства.
Общите средства за
зелените площи са в размер на 21,6 млн. лв., като
8,6 млн. лв. са предназначени за локалните градини
и междублоковите пространства към районните
администрации. Всяка от
тях приоритизира нуждите си и работи по собствени планове в изпълнение
на общата ни цел – за позелен, по-красив и още побезопасен град.

А през тази година ще
се работи ли в зоопарка?
В зоопарка и през
2019 г. продължаваме да
работим по изпълнението на втория мащабен
ремонт, който реализираме там за последните
две години. Първо ремонтирахме сектора на големите котки, а сега се
обновява този на приматите. Проектът включва
разширение на площите на
външните местообитания
с цел създаване на нови
експозиционни пространства и увеличаване многообразието на животинските видове, създаване
на зони за наблюдение на
животните, на комфортна и безопасна среда за
посетителите и експониращите се животни. За
различните видове маймуни местообитанията ще
бъдат увеличени от 5 до
10 пъти.
Отделно от това вече
се съгласува и предстои
да бъде обявен за обществено обсъждане идейният
проект за цялостна реконструкция на зоологическата градина. Това ще бъде
един мащабен ремонт. Реализацията му ще отнеме
години и затова предвиждаме да се извършва на
етапи, без да затваряме
зоопарка. Идеята е след

ремонта животните да
живеят в големи общи
местообитания, които
са максимално близки до
естествената им среда.
По-голямата част от територията ще бъде обособена в зоогеографски
зони. В „Африка” (Савана)
ще са настанени жирафи,
носорози, зебри, антилопи и др. В зона „Южна
Америка” ще са капибари,
нанду, мравояди, патагонски мари и алпаки, а в „Северна Америка” – бизони и
прерийни кучета. Елените,
муфлоните, дивите кози,
камилите и мечките, както и 3 големи волиери за
брадати и черни лешояди
ще са в „Евро-азиатската” зона. В „Антарктическата” ще са пингвините
и тюлените, а в „Северната” - полярната сова и
снежният леопард. Всички
зони ще бъдат проектирани и изградени според
съвременните изисквания
за модерен зоопарк, отглеждащ животните си в
среда, близка до естествената, с грижа за тяхното физическо и психическо
здраве. Ще се ремонтира
и инфраструктурата, която е над 30-годишна.
На какви средства се
разчита през това лято
за почистване на речни
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ÑÐÉÇÍÇÏÂÑÐÌÒÂÓÊÄÂÊÕàÔÏÂ
всички райони на СО

корита на територията
на СО?
Имаме изготвена програма за планово почистване на речните корита,
преминаващи през урбанизираната територия
на СО, която включва 183
речни участъци с обща
дължина над 105 км на
стойност близо 3 млн. лв.
От общинския бюджет
сме осигурили финансиране от 6 млн. лв., с което
ще се почистят 114 участъка с дължина 70 км. За
останалата необходима
сума сме внесли проект в
Междуведомствената комисия за възстановяване
и подпомагане към Министерския съвет с искане
за допълнително финансиране, съгласно Закона
за водите. Към момента
провеждаме и процедура,
без да са осигурени средства по реда на Закона за
обществените поръчки за
избор на изпълнител, на
проект за почистване на
10 км от речното корито
на р. Искър. Стойността
на проекта е 2,3 млн. лв.
През 2019 г. ни предстои
да реализираме и ремонт
на лявата дига на р. Лесновска с дължина близо
2 км и бюджет от около
1 млн. лв.
Как продължават дейностите по реновирането на старите депа за
битови отпадъци?
И към момента успоредно се извършва рекултивацията на 3 депа –
„Суходол“, „Долни Богров“
и „Садината“. За всяко от
тях дейностите са на различен етап от изпълнение.
Така например на 96% са
извършени работите по
депото в Суходол. В найначална фаза сме на „Садината“, тъй като то беше
активно експлоатирано
до 2013 г. Рекултивацията на „Долни Богров“ се
осъществява на два етапа: първият е завършен с
изпълнена техническа ре-

култивация върху тялото
на старото депо.
А как се развива проектът за оползотворяване на RDF горивото?
В момента тече оценка на проекта от службите на Европейската комисия (ЕК). Той вече получи
одобрение на национално
ниво и от инструмента
„Джаспърс“ на ЕК. Проектът е голям и затова се
изисква преминаване през
тази двустепенна система на одобрение. Междувременно подготвяме
тръжната документация
за изграждането на инсталацията, за надзора и
за информационната кампания. Съгласно сроковете
тази година предвиждаме
да стартираме процедурата за избор на изпълнител.
Няма как да не попитам как в последната година се промени качеството на атмосферния
въздух в София?
Данните показват, че
всяка следваща година
качеството на въздуха
в града ни се подобрява.
Броят на превишенията,
отчетени от автоматичните станции на Изпълнителната агенция по
околна среда, през 2018 г. е
със 17% по-малък от тези
през 2017 г. По предварителни данни през зимните
месеци на 2019 г. имаме
15% по-малко превишения
в сравнение със зимните
месеци на 2018 г. Тези данни очертават една положителна тенденция, която обаче не трябва да ни
успокоява. Напротив, продължаваме приоритетно
да работим за подобряване качеството на въздуха,
изпълнявайки актуализираната програма от над
100 мерки. Знаете, че 35%
от замърсяването на въздуха идват от твърдото
битово отопление, което
се използва от 55 000 до-

Нова детска площадка е изградена в жк „Надежда“

макинства в СО.
В края на март
2019 г. стартирахме Кампания за безплатна подмяна на отоплителни уреди на дърва и въглища. С
това целим да подменим
безплатно печките на
една трета от тези домакинства, което със сигурност ще даде сериозно
отражение върху намаляването на замърсяването
на въздуха. Очакваме чрез
кампанията за 3 години да
подменим старите печки
на 20 хил. домакинства.
Това ще бъде сложна за
реализация инициатива, но
със сигурност след края й
ще имаме съществена
разлика в качеството на
въздуха. Искам да припомня на всички собственици
на жилища в СО, които
се отопляват на твърдо
битово гориво, че имат
възможност да подадат
заявленията си за участие в кампанията ни до 13
юни. Молбите се подават
в районната администрация по адрес на жилището
– вкл. по район, кметство
или кметски наместник.

Зам.-кметът по време на връчването на дипломите на випуск 2018-2019 на Лидерската академия

За да улесним процеса,
формулярите могат да бъдат свалени и от интернет страницата на СО
– sofia.bg/bitovootoplenie.
Предстоят и образователни кампании.
През тази година какво се предвижда по отношение на залесявания?

Озеленяването, освен
че прави града ни красив, е важна мярка за почист въздух, която и през
2019 г. продължаваме да
изпълняваме приоритетно.
Предстои да засадим нови
над 2500 едроразмерни
дървета в градска среда –
покрай булеварди, основни
улици, в градинки. Работи

граждани, на 18 април Столичният общински съвет
одобри предложение за
провеждане на конкурс за
облагородяване на пространствата към жилищни
и бизнес сгради, фасадно
и покривно озеленяване на
територията на СО „Зелени решения за София“. За
да стимулираме участие-

Коритото на р. Искър в участъка от летище София до моста на Чепинско шосе беше коригирано през 2017 г.

се и по засаждането на
новия зелен филтър край
Суходол – Новата гора на
София. Инициативата се
реализира изцяло от доброволци. Броят на участниците с всеки залесителен сезон расте, което
превръща този проект в
една от най-мащабните
доброволчески инициативи
в рамките на Столичната
община. Продължаваме и
с проекта „Моето зелено
училище/детска градина“,
в рамките на който предоставяме дървета, храсти и цветя на детските
градини и училищата за
залесяване на дворовете
им. За да включим повече

то в конкурса, ще въведем
и награден фонд, който
ще се разпредели в четири категории – най-добре
озеленена тераса на жилищна сграда, най-добре
озеленено предблоково
пространство, най-добро
озеленяване на дворно
пространство на офис
сграда и най-добро екстериорно вертикално или
покривно озеленяване на
сграда. Въведохме и редица нови акценти в озеленяването на София – цветни
композиции, разнообразни
дървесни и храстови видове, които подобряват
естетическия облик на
града ни.
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ǹȚțȌȍȕȚȐȖȚȁțȚȋȈȘȚșȍȏȈȗȖȏȕȈȝȈș
ȐȏȋȘȈȎȌȈȕȍȚȖȕȈțȟȈșȚȢȒȖȚǨǴÄǽȍȔțș´
„Хидрострой“ АД организира интересно практическо
обучение за бъдещите строителни инженери
Снимки авторът

Георги Сотиров
Никой от групата студенти от Строителния
факултет на Техническия
университет в германския град Щутгарт не е
предполагал, че може да
разгледа отблизо строителството на участък на
един от ключовите пътни
обекти в България – автомагистрала „Хемус“. Това
стана реалност благодарение на изп. директор
на „Хидрострой“ АД инж.
Живко Недев, който е и
зам.-председател на секция
„Транспортна инфраструктура“ към Камарата на
строителите в България.
Той организира интересна
практическа среща за запознаване на германските
младежи с изграждащия се
участък от АМ „Хемус“, от
км. 78+500 до км. 87+800,
който „Хидрострой“ АД изпълнява в консорциум „ХВП
Ябланица“. На събитието
по покана на инж. Недев
присъства и екип на вестник „Строител“, за да проследи обучението, което
се оказа изключително полезно за студентите благодарение на перфектната
подготовка. То се проведе в

Инж. Живко Недев разказа подробно за строителството на обекта

и преподаватели да видят
отблизо строителството
на различни мащабни обекти в България. Те влязоха
във връзка с нас и ние ги
поканихме да разгледат
участъка от АМ „Хемус“,
кой то из г ра жда ме от
Ябланица до п.в. „Боаза“,
разказа инж. Живко Недев.
Общата дължина на

Проф. д-р инж. Лейла Шакар от университета в Щутгарт

един от най-горещите майски дни, но това не се отрази на ентусиазма на групата германски студенти,
които бяха придружени от
техните преподаватели.
Техническият университет в Щутгарт е основан през 1829 г. Неговата
190-годишна история се
характеризира с изследователски дейности в различни интердисциплинарни области. Сред тях са
„Моделиране и симулиране
на технологиите“, „Нови
материали“, „Енергетика
и околна среда“, „ Строителство на съоръжения и
жилищни сгради“. Висшето
училище има интересно
мото - „Технология, знания
и образование на хората“.
„Идеята да осъществим този професионален
контакт се роди от желанието на ръководството
на Строителния факултет
от Техническия университет в Щутгарт студенти

трасето от км. 78+500
до км. 87+800 е 9,3 км. В
рамките на проекта се изграждат 5 селскостопански
подлеза, 2 селскостопански надлеза, както и подлез при общинския път от
Брестница към пещерата
Съева дупка. Автомагистралната отсечка ще бъде
с по две ленти за движение
в посока по 4 м, две ленти
за спиране по 3 м, средна
разделителна ивица – 2 м,
водещи ивици и банкети.

Инж. Недев разказа за началото на строителството
на тази част от на автомагистралата. „Стартирахме дейностите през
март 2018 г. Надяваме се
да приключим успешно до
края на този строителен
сезон - през септември.
На 100% сме завършили
земните работи – изкопи и насипи, готови са и
съоръженията. В момен-

та правим циментовата
стабилизация и проби на
асфалтовата база. Започваме и полагането на
асфалта. Остава да изградим отводнителните
канали и т.нар. заешка
ограда, която определя
сервитута на магистралата и предпазва от преминаването на животни“,
обясни изп. директор на
„Хидрострой“ АД.
Първата интересна
спирка бе в района на армонасип 4, който е с дължина 310 м и е един от

най-големите в България.
Домакините информираха
още, че заедно с настилката общата височина е
37 м. Студентите бяха
впечатлени от армонасипите под краката им
и напълно за млъкна ха,
когато научиха, че цялото количество насипи по
трасето на обекта на
„Хидрострой“ АД е приблизително 1 000 000 куб. м.
По време на обиколката стана ясно, че на
участъка работят около
180 - 200 машини и над 250

души. Строителството на
отсечката от „Хемус“ е на
такъв етап, когато се увеличава ръчната работа и
това обуславя броя на заетите в момента.
Любопитство на бъдещите строителни инженери от Щутгарт предизвикаха и завършените
водосточни съоръжения
под трасето на автомагистралата. В стройна колона, под светлината на прожекторите от мобилните
телефони цялата група
заедно с придружаващите
я инженери от фирмата
преминахме под най-голямото от тези особено важни за експлоатацията на
магистралата отводнителни конструкции. Никак
не е лесно придвижването
по правоъгълен стоманобетонов водосток, състоящ се от 62 елемента,
всеки от тях с тежина
от 15 тона, а денивелацията между втока и отока
е 20 м. Преди да тръгнем
обратно през водостока,
инж. Андрей Андреев, ръководител направление „Инфраструктура“ от „Ви Джи
Еф” ООД, поясни, че те са
проектирали и доставили
всички системи за подпорни стени, аргонасипи и
др. Инж. Андреев посочи и
какви ангажименти е имала фирмата му по организацията – офериране, конструиране, количествени
сметки, строителни дейности, следене за качеството и гаранцията, които
дават на конструкциите.

Обиколката завърши при
изключително модерна
асфалтова база с производителност 300 т/час,
където ни посрещна
инж. Калин Борисов, ръководителят на обекта. Той
е завършил специалността
„Транспортно строителство“ в Университета по
архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) и
повече от 7 години трупа
опит с изпълнението на
различни проекти из цялата страна. Започва работа още като студент.
Това е младият строител,

когото на два пъти при
обиколките и проверките
на изграждащия се участък
от АМ „Хемус“ премиерът
Бойко Борисов похвали
за отговорната работа,
която той ежедневно извършва. „Радвам се, че хората оценяват усилията
ми. Когато оставяш следа
след себе си, имаш стимул
да продължаваш напред“,
посочи младият инженер.
„Колкото е по-голяма следата, толкова по-добре“, допълни инж. Калин Борисов.
Ръководител на германските студенти е проф.
д-р инж. Лейла Шакар от
университета в Щутгарт.
Тя е българка. Завършила е
УАСГ, специалност „Транспортно строителство“,
випуск 1998 г. От 2000 г.
прави специализаци я в
Техническия университет
в Карлсруе и придобива
докторска степен. От
зимния семестър е професор в университета в
Шутгарт. „Тук сме на своеобразна обмяна на опит
с моите студенти от
Строителния факултет в
Шутгарт. Избрахме този
обект на домакините ни
„Хидрострой“, защото моите студенти са на етап,
в който трябва да изберат специализациите си
по-нататък. Искаме да им
покажем конкретни обекти
от пътното и тунелното
строителство, земна механика и някои други, за да
могат да получат по-пълна
представа за възможностите, които предлага строителният бранш. Това е
свързано и с полагането на
задължителната практика
от тяхна страна“, посочи
Лейла Шакар.
Саймър Алешаир, студент III семестър, сподели,
че е доста впечатлен от
възможностите, които
българските строители
имат, от полезната информация за изпълнението на трасето и от това,
което са им показали на
магистралата, особено за
укрепването на скалните
маси. Твърди, че след България твърдо смята да се
насочи към пътното строителство, защото мащабите на работа, които е
видял, са смайващи.
Инж. Димитър Димитров, технически ръководител на строежа на
участъка от магистралата, каза на финала, че
на обекта ден с ден не си
приличат. „Тежък релеф,
много изкопни работи, но
автомагистралата, на
която работим, ще бъде
източно-западната връзка
на България и с пристанище Варна, което е ключово място за стокообмен
с Украйна, Русия, Турция и
Близкия изток“.
Разделяме се, като
приемаме предложението
есента да се срещнем отново - на откриването на
новопостроения участък
от АМ „Хемус“.

СПЕЦИАЛЕН ГОСТ
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Тихомир Станев, ген. мениджър „ТТ Инс“ ЕООД:

ǩȖȕȌȋȈȘȈȕȞȐȧȚȈȍȈȓȚȍȘȕȈȚȐȊȈ
ȕȈȉȈȕȒȖȊȈȚȈȋȈȘȈȕȞȐȧ
Продуктът дава сигурност на възложителя, че изразходените средства по проекта са
гарантирани и изпълнителят е максимално ангажиран да свърши своята работа
Мирослав Еленков

Снимка Румен Добрев

Г-н Станев, бихте ли обяснили какво е бонд гаранция?
Бонд гаранцията е метод,
който се използва отдавна в Европа и беше време да се появи
на пазара в България. Накратко
това е алтернатива на банковата гаранция. Изпълнява абсолютно същите функции, но се
конструира, подготвя и издава
от различна институция – застраховател. Тя гарантира пред
възложител или инвеститор, че
изпълнителят на даден проект,
в случая на обществена поръчка,
тъй като бонд гаранцията е вменена в Закона за обществените
поръчки (ЗОП), ще свърши своята работа, без да застрашава
отпуснатите средства от възложителя.
Разликата е, че не се блокират парични средства, активи
или земя, с които да се гарантира съответното реализиране
на проекта. Така изпълнителят
разполага с оборотен капитал и
по този начин може да участва в
много повече проекти, отколкото иначе би могъл. Това важи в
особена сила за малките и средните предприятия, които много
често след поемането на един
по-голям обект тотално блокират възможностите си да работят и по-други проекти.
Продуктът е силно развит в
цяла Западна Европа, особено в
Италия и Англия. На Албиона има
бондинг компании, които оперират само с такива застраховки.
Има ли други предимства
пред банковата гаранция и какви са разликите между двата
продукта?
Да, бонд предлага още преимущества извън възможността
да не се задържат финансови
средства. Самият застраховател също прави доста сериозен
одит на дружеството, на което
ще издава бонд гаранцията. С
него се проверява стабилността
на компанията, какъв е лимитът,
който може да се отпусне за даден проект, и съответно какъв
лимит може да се отпусне през
годината и за други проекти, тъй
като бонд гаранциите са няколко вида – основните са за добро
изпълнение, за следгаранционен
период и за авансово плащане. В
тази връзка застрахователят,
правейки одит, разбира силата
и устойчивостта на фирмата и
става неин партньор чрез своите активи. Защо? Тъй като не се
изисква от изпълнителя да блокира никакви средства, той ползва косвено активите и мощта на
застрахователя.
Бонд гаранциите биват безусловни (там имаме претендиране и изплащане на сумата веднага) и условни. При първия вид,
каквито са всички гаранции в
обществените поръчки по ЗОП,
застрахователят е длъжен да изплати обезщетението безусловно. Това не изисква доказване от
страна на възложителя за осно-

ръководство на дадена компания
виждаше ползите от този продукт и дори някои бяха готови
да се откажат от банковите
гаранции.
Моят съвет е, а и този на
колеги от чужбина, да се намери златната среда и да се ползват и двата продукта. Защото
компанията ще има по-големи
възможности да борави със съответните инструментариуми.
Банковата гаранция си има своята сила в една посока, бондът
– в друга. Препоръката ми е поетапно да се намалят задълженията и активите, които са блокирани към банките за гаранции,
до достигне до баланс 50% банкови гаранции, 50% - бондове. При
различните компании процентът
може да варира. Понякога при определени бондове има специфични изисквания по договорите и е
възможно да се откаже такава
гаранция на дадена фирма. Затова е добре да се работи и с
двата вида инструменти.
Какъв е интересът на фирмите, започнаха ли да сключват такъв тип гаранции?
Има търсене, защото ползите са доста и са комплексни.
Както споменах, не се блокират
активи, след като компанията
премине оценка, самото издаване става бързо и това им дава
свобода за действие и развитие.
Как популяризирате продукта?
Чрез постоянни срещи с настоящите ми клиенти. В нашия
сайт има много информация. В
личния ми блог също качвам статии, посветени на бонд гаранциите. Така че вече се шуми - има
коментари, препоръки и познаваемост.

ванията за претенцията.
При условната гаранция възложителят трябва да докаже пред
застрахователя, че има основания
за претенция по гаранцията. Необходимо е да докаже валидност
на щетата. Оттук и самата гаранция се нарича „условна“, т.е. тя
е под условие за доказване. Така
изпълнителят има сериозен партньор в лицето на застрахователя,
който няма да направи плащане,
ако претенцията е неоснователна
и/или има злоупотреба от страна
на възложителя.
И при двата вида гаранции
след изплащане на обезщетението към възложителя средствата
на застрахователя трябва да се
възстановят от изпълнителя,
т.е. активира се правото на
застрахователя на суброгация
спрямо изпълнителя.
Кой може да се възползва от

този продукт?
Могат да го използват всички компании, които участват в
обществени поръчки. Най-често
това са строителни компании,
проектанти, архитектурни бюра,
ИТ компании, дизайнерски фирми,
доставчици на услуги по ЗОП.
Какви са изискванията за
получаването на бонд гаранция?
Може да се издава на фирми и
дружества, които са си създали
добро име на пазара и финансовосчетоводните им документи са
наред. Условията при различните
застрахователи за бонд гаранции не са едни и същи, но в повечето случаи компанията трябва
да има две години история – да
има изпълнени обекти. Има едно
изключение – когато фирмата е
нова и няма опит, но е част от
холдингова структура. В тези

случаи гаранциите към застрахователя идват от фирмата
майка.
Ког а з ас т ра хова т ел я т
може да откаже вече сключена
бонд гаранция?
Застрахователят издаде ли
веднъж бонд гаранция, няма връщане назад. Тя се гарантира и не
може да бъде прекъсвана, връщана. Този инструмент има своята
сила и действие до срока, който
е посочен в договора. Особено
при безусловните.
Каква политика трябва да
имат фирмите при ползване
на гаранции?
В самото начало - при навлизането на бонд беше много интересно, защото като изключително нов продукт се приемаше с
недоверие. Но още след първите
издадени гаранции почти всяко

Коя е първата бонд гаранция, която сте издали, и има ли
големи проекти, при които е
използвана?
Когато влязохме на пазара,
лимитите, които ни бяха отпуснати от презастрахователите,
бяха в диапазона от 5 хил. евро
до 5 млн. евро. Те са напълно достатъчни за 95% от фирмите.
Да, имаме големи компании,
които участват в мащабни проекти. А първата бонд гаранция,
която издадохме, беше за реконструкцията на голяма институция от ранга на Върховен съд,
Парламент, Президентство.
Какво бихте препоръчали на
фирмите?
Съветвам компаниите да се
интересуват повече и да задават въпроси, за да разберат как
работи продуктът. Каква е неговата роля и да бъдат активни
в желанието да боравят с бонд
гаранциите, защото чрез тях
могат да се развиват. Всички по
веригата имат плюсове от използването на продукта, а това
допринася за растежа на българската икономика, тъй като не се
блокират средства.
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Министър Петя Аврамова провери строително-монтажните работи
Страницата
подготви
Десислава
Бакърджиева
За улеснение на трафика до 1 юли ще бъде пуснато движението по виадукта „Разлив“ на 51-ви км на
автомагистрала „Хемус“.
Това стана ясно след инспекция на строителномонтажните работи на
обекта от министъра на
регионалното развитие и
благоустройството Петя
Аврамова.
При проверката е установено, че в момента в
ремонт са връхната конструкция и долното строене на дясното платно.
Предстои полагането на

хидроизолация и асфалт.
След 1 юли остават довършителни работи от долната страна на съоръжението, които ще приключат в

края на годината. Те няма
да затрудняват трафика.
За възстановяване на
състоянието на виадукта,
който в резултат на дъл-

гогодишната си експлоатация е силно амортизиран, държавна компания
„Автомагистрали“ ЕАД
изгражда нови стоманобе-

тонови плочи и тротоари,
монтира дилатационни
фуги, чугунени отводнители и колекторна система.
Лявото платно на съоръжението е ремонтирано
през 2017 г.
В н ача лото н а юли
тряб ва да при к л ю чат
дейностите по пътното
платно по още един от
виадуктите на АМ „Хемус“
– при км. 37+920.
Движението по други
два виадукта на АМ „Хемус“ - „Потоп“ и „Коренишки дол“, ще бъде възстановено до края на ноември
2019 г. Дейностите на
„Потоп“ се изпълняват заради цялостното му лошо
състояние. Строителните работи включват
премахване на съществу-

ващата настилка и пластовете под нея до горния
ръб на стоманобетонната плоча. Изграждат се
нов изравнителен бетон и
тротоарни блокове, както
и хидроизолация. На „Коренишки дол“ е в ход спешен ремонт, като СМР се
правят на двете платна,
носещите стълбове и основите.
От Министерството
на регионалното развитие
и благоустройството посочват, че след приключване на дейностите по
виадуктите ще се осигури не само комфорт при
пътуване, но и ще се отговори на най-високите
европейски критерии за
устойчивост при земетресение.

ǐǺȊǷǴǽǱǻǼǴǱǸǬǾǺȀǱǼǾǴǮǾȆǼǯǬ ǶȒȖȓȖȔȓȕȓȊșȈȕȍȖȉȝȖȌȐȔȐȏȈ
ǳǬǹǬǰǳǺǼǻǼǴǴǳǯǼǬǲǰǬǹǱǾǺǹǬǷǺǾ ȖșȕȖȊȍȕȘȍȔȖȕȚȕȈǨșȗȈȘțȝȖȊȐȧȔȖșȚ
ǖǼǿǻǹǴǶ²ǖǼǱǽǹǬǺǾǌǘÅǝǾǼǿǸǬ´
„Изграждането на моАгенция „Пътна инфраструктура“
(АПИ) стартира обществената поръчка
за избор на изпълнител на строителния
надзор при проектирането и изграждането на платното за София на АМ „Струма“ в участъка Крупник - Кресна. Това е
новото трасе от лот 3.2 на автомагистралата, което ще преминава източно
от Кресненското дефиле. Кандидатите
за извършване на строителния надзор
могат да подават офертите си до 4 юли.
Индикативната стойност на търга
за надзор е 21 883 037 лв. без ДДС. Проектът се съфинансира от Кохезионния
фонд на ЕС и националния бюджет чрез
ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“.
В момента АПИ провежда обществените поръчки за избор на изпълнители на
проектирането и строителството на
двата участъка - лот 3.2.1 и лот 3.2.2,
от Крупник - Кресна от АМ „Струма“ и
тръжната комисия разглежда документите на кандидатите. Общата дължина
на отсечката Крупник – Кресна е 23,6 км.

Ще бъдат изградени 7 тунела, 21 виадукта, 4 пътни възела, 12 надлеза и подлеза.

Чрез сайта на в. „Строител“ www.vestnikstroitel.bg можете да изпратите
Вашето запитване и да бъдете консултирани от Тихомир Станев.
Следете и новата ни рубрика с полезни съвети и примери от практиката.

дерна инфраструктура
продължава да бъде приоритет, защото удобните
пътища привличат нови
инвестиции, правят хората гъвкави и мобилни,
подобряват качеството
на живот. Затова се ускорява строителството
на АМ „Хемус“. Предвижда
се връзката между София
и морската ни столица
да бъде готова до края
на 2023 г.“ Това е казала
във Варна министърът на
регионалното развитие и
благоустройството Петя
Аврамова по време на дискусия на тема „Образцова
община“.
„Внимание се обръща
и на по-малките пътни
артерии, които също са
важни за икономическото развитие на региона.
Със средства от ОП
„Региони в растеж“ вече
е напълно ремонтиран
второкласният път Варна – Добрич – Кардам,
който е най-кратката
връзка от Румъния към
курортите по Българското Черноморие“, е заявила още Аврамова и е допълнила, че със средства
от бюджета на Агенция
„Пътна инфраструктура“
(АПИ) в размер на близо
26 млн. лв. са обновени
виадукт „Звездица“ и 8 км
от АМ „Черно море“. СМР
са изпълнени и на 12 км от

първокласния път Златни
пясъци – Варна.
В отговор на въпрос от
медии за изграждането на
АМ „Черно море“ министър
Аврамова е коментирала,
че магистралният пръстен е приоритет на правителството, но се работи
според възможностите на
бюджета и средствата от ЕС. „Обсъждани
са различни варианти,
включително концесия.
В момента с европейско
финансиране се изгражда
автомагистрала „Струма“,
като тече тръжна процедура за участъка през
Кресненското дефиле. От
бюджета бяха осигурени
112 млн. лв. без ДДС за
134 км от АМ „Хемус“. Работи се по изготвянето на
всички проекти, ПУП-ове и
парцеларни планове за последния участък от 90 км
между Велико Търново и Буховци на магистралата“, е

припомнила тя.
По думите на Петя
А в р а м ов а о коло 2 4 0
млн. лв. са необходими за
основен ремонт на долно
и горно строене, подмяна
на пътната плоча и асфалтовата настилка на
Аспаруховия мост, защото
съоръжението е подобно
на виадуктите по магистралите. За него ще се
търсят целеви средства,
а текущите СМР се изпълняват от общината по
споразумение с АПИ.
„Сред важните за Варна проекти е и този
за ВиК инфраструктура на стойност близо
140 млн. лв. Над 80 млн. лв.
ще бъдат предоставени
безвъзмездно от Оперативна програма „Околна
среда 2014 - 2020“. ВиК
дружеството вече входира проекта в Управляващия орган“, е информирала
още министър Аврамова.

ǙǌǔǘǻǼǴǍǌǙǱǱǰǴǹǽǾǮǱǹǶǬǹǰǴǰǬǾǳǬǻǼǺǿȃǮǬǹǱ
ǹǬǾǼǬǽǱǾǺǹǬǌǘǜǿǽǱ²ǎǱǷǴǶǺǞȆǼǹǺǮǺ´
Една оферта е отворена в обществената поръчка за издирването на
археологически обекти
по трасето на бъдещата
автомагистрала „Русе
- Велико Търново“, съобщиха от Агенция „Пътна

инфраструктура“. Тя е на
Националния археологически институт с музей
при Българска академия
на науките (НАИМ при
БАН). Осигурените средства са 102 000 лв. без
ДДС, а срокът за извърш-

ването им е 35 календарни дни.
Издирването е начален етап от археологическото проучване, в който
чрез теренни изследвания се разпознават ценностите от миналото.
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ȋȖȓȍȔȐȗȢȚȕȐȖȉȍȒȚȈȡȍȉȢȌȈȚ
ȘȍȔȖȕȚȐȘȈȕȐȗȘȍȏȓȧȚȖȚȖȊșȚȖȓȐȞȈȚȈ
Снимка в. „Строител“

Страницата
подготви
Росица Георгиева
„Това лято в София сме
предвидили да се ремонтират 10 големи пътни трасета”. Това каза кметът
на Столичната община
(СО) Йорданка Фандъкова пред журналисти. Тя
обясни, че дейностите
ще се финансират от бюджета на СО. Успоредно
с тези инфраструктурни
обекти ще продължат да
се изпълняват проектите за обновяването на
две от зоните на централната градска част,
както и реновирането на
ул.„Каменоделска”, средствата за които са осигурени от Оперативна програма „Региони в растеж“.
Кметът Фандъкова
обяви, че СМР по някои от
10-те инфраструктурни
обекта вече са старти-

рали. Работи се по бул.
„Президент Линкълн” в кв.
„Овча купел”, като строителните дейности са
започнали от ул. „Карел
Трънка“ до ул. „Сребърни
звънчета“. Проектът обхваща 3,24 км и включва
подмяна на асфалтовата настилка на пътните
платна, изграждане на
тротоари там, където
липсват, и ремонт на съществуващите. Предвидено е още обновяване на
бордюрите, уличното осветление и антипаркинг
колчетата по цялата дължина на двата тротоара.
На трите регулирани кръстовища ще се поставят
нови светофарни уредби.
Стойността на инвестицията е 4,8 млн. лв., а срокът на реализация по договора е 168 дни. Изпълнител
е „ГБС – Инфраструктурно
строителство“ АД.
В ход е и разширение-

В бъдеще разширената ул. „Филип Кутев” ще стане част от вътрешния ринг на София

то на ул. „Филип Кутев”
в кв. „Лозенец”. „Предвиждаме ремонт на бул.
„България” от бул. „Черни

връх” до бул. „Академик Ив.
Евст. Гешов”, като това
ще се случи през юли и
август, когато очакваме

трафикът да е по-редуциран”, посочи Йорданка
Фандъкова. По думите й
други обекти за изпълне-

ние са бул. „Монтевидео” и
тунелът на бул. „Ал. Малинов” в жк „Младост”.
„Започнахме изграждането на главен колектор
по ул. „Сребърна”, като
това е важен обект за отводняването на бул. „Тодор
Каблешков” и на кв. „Кръстова вада”. Очаквам да
завърши проектирането
на бул. „Ген. М. Скобелев”
и на тунела при НДК, за
да проведем обществена
поръчка и да стартираме
дейностите“, съобщи още
кметът на СО и допълни,
че приключват отчужденията на имоти, които
са необходими за изграждането на Източната
тангента на Софийския
околовръстен път. Йорданка Фандъкова уточни,
че Столичната община
има готовност да стартира проекта веднага
щом тежките процедури
приключат.

ǚǭȋǮǴȁǬǺǭȅǱǽǾǮǱǹǬǻǺǼȆȃǶǬ
ǪȓȈȋȈȚȉȓȐȏȖȔȓȕȓȊȊȢȊ
ȊȢȏșȚȈȕȖȊȧȊȈȕȍȚȖȕȈȏȍȓȍȕȐȗȓȖȡȐ ǳǬǻǬǼǶÅǐǼǿǲǭǬ´
„През тази година влагаме близо 20 млн. лв. във
възстановяването на паркове и градини. В ремонта
на Розариума в Борисовата градина сме инвестирали 780 хил. лв.“ Това
заяви кметът на Столичната община Йорданка
Фандъкова, която заедно
със зам.-кмета по направление „Зелена система,
екология и земеползване”
Йоана Христова посети
обновеното пространство.
„Възстановен е старият блясък на Розариума.
Обновени са алеите, парковото осветление и обзавеждане, засадени са 7000
растения, от които 2000

Снимка в. „Строител“

рози. Общо ремонтираното пространство е 3 дка“,
информира Фандъкова. Тя
припомни, че Розариумът
е създаден в началото на

XX в. по замисъл на Йосиф
Фрай, по чиято идея е изградено и езерото Ариана.
Ремонтът е извършен по
проект от 1984 г.

„В ход е обсъждане на
изработения Подробен устройствен план на Борисовата градина. Журито
е избрало най-консервативния вариант. Планът
е гаранция за това, че и
в бъдеще паркът няма да
бъде застрояван”, каза
кметът. Фандъкова посочи, че не приема предложението за изграждане на
климатично училище. „Ще
настоявам да се запазят
обектите на „Спортна
София“ и Конната база на
мястото, на което са в
момента“, допълни тя. По
думите й съществуващите стадиони трябва да
бъдат реконструирани, но
не и разширявани.

ǹǶșȚȘȖȐșȍȌȍȔșȋȘȈȌȐȏȈțȟȐȓȐȡȕȐȕțȎȌȐ
„В момента се строят седем нови сгради за
училищни нужди, като четири от тях се намират
в малки населени места
– в район „Нови Искър“, в
с. Мрамор в р-н „Връбница“, кв. „Симеоново“ във
„Витоша“ и в кв. „Требич“
в р-н „Надежда“. В тези
обекти строим спортни
зали и класни стаи, за
да разширим съществуващата база”. Това каза
кметът на Столичната
община (СО) Йорданка
Ф ан д ъкова, сле д като
провери строителните
дейности на нова сграда
на 175 ОУ „Васил Левски“
в с. Мрамор. Тя беше придружена от зам.-кмета
на СО по направление
„Инвестиции и строителство” Ирина Савина,
кмета на район „Връбница” Младен Младенов и
общинския съветник Татяна Георгиева.
„Обектът в с. Мрамор

ще включва физкултурен
салон и две класни стаи.
Очакваме да бъде завършен до началото на следващата учебна година. С
изграждането на новата
сграда ще бъде осигурена
и столова за хранене на децата. За строителството
й са отпуснати 1,2 млн. лв.
от Столичния общински
приватизационен фонд“,
информира кметът Фандъкова и допълни, че в с. Мрамор предстои и ремонт на
ДГ 176 „Зорница”.
Тя обясни, че в 30 СУ
„Братя Миладинови” в р-н
„Възраждане” плувният
басейн е занемарен и не
се използва. Предстои да
бъде ремонтирано зданието, където той се намира,
като то ще бъде трансформирано във физкултурен салон. „1,5 млн. лв. сме
отпуснали за обособяването на салон и кухня в 100
ОУ „Найден Геров”. Друг
обект е изграждането на

Снимка Румен Добрев

сграда в 28 СУ „Алеко Константинов”, допълни Фандъкова и припомни, че в СО
се обновяват 26 учебни заведения със средства от
ОП „Региони в растеж 2014
– 2020“.
Зам.-кметът Ирина
Савина обяви, че са предвидени летни ремонти в
28 учебни заведения на
територията на общината. За осигуряване на нужните пари е внесен доклад

в Специализирания общински приватизационен фонд.
„Ако одобрят отпускането
на около 5 млн. лв., районите ще може да започнат
работите в началото на
лятната ваканция. Планирани са конструктивни
дейности укрепвания и въвеждане на мерки за енергийна ефективност, за да
постигнем икономия на
топло- и електроенергия”,
каза още Савина.

Столичната община обяви обществена поръчка за
изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за обект „Обновяване на зони и
подобекти от парк „Дружба“ – етап I“. Индикативната
стойност е 1 млн. лв. без ДДС.
Предмет на поръчката е парк „Дружба“ с езерото,
разположен в район „Искър“ на площ около 15 ха. Ограничен е от ул. „Кръстю Пастухов“, ул. „Искърско шосе“,
ул. „Канала” и ул. „Тирана“. Срокът за изпълнение ще носи
тежест 20 т., а предложената цена – 80 т. Оферти се
подават до 1 юли.

ǞȆǼǽȋǾǴǳǻȆǷǹǴǾǱǷǳǬǼǱǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴȋ
ǹǬǐǏÅǛǼǴǶǬǳǱǹǽǮȋǾµ
Столичната община обяви обществена поръчка за
реконструкция, основен ремонт на съществуваща сграда и разширение с едноетажно и двуетажно пристрояване на ДГ 16 „Приказен свят“ в „Студентски град”.
Индикативната стойност е 3 466 666 лв. без ДДС. При
определяне на крайната оценка цената ще има тежест
60 т., а техническото предложение за изпълнение на
строителството - 40 т. Продължителността за реализация на дейностите е 540 дни. Оферти може да се
подават до 11 юни.

ǝǬǹǴǼǬǾǭǷǺǶǮǲǶÅǚǮȃǬ
ǶǿǻǱǷµǻǺǙǛǑǑǘǒǝ
Обявиха търг на инженеринг (проектиране и строителство) за блок 1 в жк „Овча купел 2“. Дейностите
се финансират по Националната програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради
(НПЕЕМЖС). Зданието е въведено в експлоатация през
1988 г. Състои се от 213 апартамента, а общата разгърната застроена площ е 16 773,93 кв. м.
Поръчката е в три обособени позиции. Първата
включва извършване на топлинно изолиране на външни
стени, на покрив и под, подмяна на съществуваща стара дограма, хоризонтална и вертикална тръбна мрежа
на водоснабдителна инсталация. Индикативната стойност е 2 322 347 лв. без ДДС, а продължителността
на дейностите – 220 дни. Техническите показатели ще
имат тежест 40 т., а предложената цена – 60 т.
Позиция две е свързана с изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на
строителен надзор. Прогнозната цена е 43 611 лв. без
ДДС. Предложената стойност на дейностите ще има
тежест 100 т.
Третата обособена позиция е за инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството.
Индикативната стойност е 14 257 лв. без ДДС. Предложената цена ще бъде с тежест 100 т.
Оферти се приемат до 25 юни.
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ǶȉȡȐȕȈǺȘȖȧȕȖȚȟȐȚȈȈȒȚȐȊȍȕșȚȘȖȐȚȍȓȍȕșȍȏȖȕ
Акцент са ВиК и пътните ремонти, финансирани от местния бюджет и ПРСР
Страницата
подготви
Елица Илчева
Държавен фонд „Земеделие“ е одобрил за финансиране проекта на община
Троян за дългоочаквания
ремонт на улиците „Стефан Караджа“ и „Захари Зограф“, съобщиха от пресцентъра на местната
администрация. Размерът
на безвъзмездната помощ
е 895 405 лв., които ще бъдат инвестирани в реконструкциите на 3708 кв. м
от ул. „Захари Зограф“ и

2119 кв. м от тротоарите към нея и на 5870 кв. м

ǴȍȕȐȌȎȢȘȐȊǷȓȖȊȌȐȊșȍȏȈȗȖȏȕȈȝȈ
șȉȐȏȕȍșȜȐȓȖșȖȜȐȧȚȈ/($1
Снимка авторът

Инж. Галя Узунова, ОП на КСБ – Пловдив
Семинар на тема „Основи на LEAN в строителството и при управление на проекти“ се проведе в Залата
за обучение на Областното представителство на Камарата на строителите в България (ОП на КСБ) в Пловдив. Инициативата бе организирана от консултантска
фирма „БГ Алтернатива“ ЕООД. Тя бе първата от поредица семинари, които предстоят. В резултат на сътрудничеството с ОП на КСБ – Пловдив, членовете на
местната структура се възползваха от изключително
преференциални условия за участие. Събитието се радва на огромен интерес от страна на бранша, поради което след още няколко въвеждащи семинара се предвижда
развитие на темата.
Лекторът инж. Матея Фратев представи LEAN системата като инструмент за управление на бизнеса, чиито методи се възприемат от компании по целия свят.
„За да могат топ мениджърите да се възползват от
предимствата, които може да им даде тази система,
те трябва да имат представа от общите й принципи
и методики и как могат да ги прилагат на практика.
Да разберат как да направят процесите си по-прости,
по-бързи и по-ефективни и къде имат потенциал за подобрения”, сподели инж. Фратев.
В строителния бранш LEAN навлиза и започва да
се развива след 2006 г., когато големите компании от
сектора разглеждат строителството като проектно
базиран производствен процес, където продуктът обикновено е прототип. Този подход се опитва да управлява
и подобрява строителните процеси с минимални разходи
и стойност, като отчита нуждите на клиентите. Тук
LEAN се отнася за целия процес, а не само за фазата,
през която се извършва строителството. По този начин
LEAN методиките могат да бъдат използвани от собствениците, архитектите, дизайнерите, инженерите,
строителите, доставчиците и крайните потребители.

ǸǷǹǷǮǳǬǿǷǴȂǴǮǚǸǿǼǾǬǯ
Снежана Гечева, ОП на КСБ - Търговище
Cъc coбcтвeни, цeлeви и eвpoпeйcки cpeдcтвa – общо
4,3 млн. лв., в oбщинa Oмypтaг щe ce pexaбилитиpaт
27 yлици и отсечки oт пътищa в гpaдa и нaceлeнитe
мecтa. Cpeд пpeдвидeнитe зa чacтичнo възcтaнoвявaнe ca артерии в селата Гoлямo Цъpквищe, Kaмбypoвo,
Пeтpинo, Дoлнo Hoвкoвo, Koзмa Пpeзвитep, Moгилeц и др.
В града рехабилитаци я ще се извършва и пo
eвpoпeйcки пpoeкт на стойност oкoлo 1,8 млн. лв.
Отделно пpeдcтoи изгoтвянeтo нa тexничecки задания зa peкoнcтpyкция нa мocт в c. Tъпчилeщoвo,
реновация на yлици в c. Kecтeновo, Oмypтaг и в дpyги
нaceлeни мecтa, чиятo peaлизaция щe ce ocъщecтви
пpeз cлeдвaщaтa гoдинa.

от ул. „Стефан Караджа“ и
3660 кв. м от тротоарите

към нея.
Пътните отсечки са
останали с кръпки след
изпълнението на проекта
за водния цикъл в града.
Обновяването им е особено важно, защото чрез
ул . „Сте ф ан Карад ж а“
се осигурява директна
транспортна свързаност
с Републикански път II-35.
Междувременно общината реализира и ремонт
на канализация с дължина
285 м на ул. „Хан Аспарух”.
Първи етап на проекта
се изпълнява от „Прима
Инженеринг“ ООД – Кър-

джали. Готови са 220 м,
на които са положени
полипропиленови тръби
I400. Поставени са 4 ревизионни шахти и 12 дворищни ревизионни шахти.
Очаква се обектът да
бъде завършен до края на
юни, като стойността на
строително-монтажните
работи е 147 723 лв.
От април е в ход и изграждането на ограждаща дига на клетки 1 и 2 на
Депо за неопасни отпадъци в Троян и Априлци. Изпълнител е „Транспортно
строителство и възста-

новяване“ ДП. Към момента са направени 120 м от
съоръжението с височина
85 см и широчина в основата 20 м. Годишната задача
е реализиране на цялата
дига с дължина 420 м и височина около 1,60 м. Стойността на инвестицията
е 250 000 лв.
Община Троян съобщава още, че е проведен търг
за ремонт и поддръжка на
междуселски пътища по
две обособени позиции.
Определени са изпълнители и тече срокът за
обжалване на решението.

ǶȉȓȈȋȖȘȖȌȧȊȈȚȗȘȖșȚȘȈȕșȚȊȈȊǫȈȉȘȖȊȖșȢșșȘȍȌșȚȊȈȖȚȌȈȕȢȞȐ
1 700 00 лв. от събраните от гражданите данъци в Габрово ще бъдат
инвестирани в ремонти
на улици и междублокови
пространства в кварталите, съобщиха от пресцентъра на местната администрация. Без да влизат
в конкретика къде какъв
ресурс ще бъде вложен, от
общината информираха, че
става въпрос за отсечки в
кв. „Борово“ и междублокови пространства край бул.
„Столетов“. Предвижда се
още отводняване на ул.
„Изток“ и ул. „Тригьово кладенче“ за кв. „Радичевец”, а
в кв. „Тончевци“ ще се обновят 4 пътни участъка.
Строителни дейности са
заложени и за Северната

индустриална зона - на
трасета от ул. „Ген. Николов“ и ул. „Индустриална“,
както и за тротоари по
ул. „Н. Войновски“.
Основните дейности
ще включват подсилване, ремонт или направа
на нова трошенокаменна
пътна основа, преасфалтиране, тротоарни настилки, монтаж и демонтаж на улични и градински
бордюри, отводняване,
подмяна на сградни водопроводни отклонения при
необходимост. Предстои
избор на изпълнители.
„В началото на юни
стартират и строителните дейности за реконструкцията на кръстовището при ул. „Орловска“,

ул.„Търновско шосе“, ул. „Лазурна“ и бул. „Бойката“ в
кръгово“, информират още
от администрацията в
Габрово и допълват, че съоръжението ще се изгради
със средства от Агенция
„Пътна инфраструкту-

ра“. Инвестицията е за
1 683 000 лв.
От пресцентъра припомнят също, че
11 138 023 лв. са вложени в
обекти на Колелото, Шиваров мост и Източна градска улица.

ǪǺȢȘȋȖȊȐȡȍșȚȈȘȚȐȘȈȚȢȘȋȏȈȗȘȖȍȒȚȐȘȈȕȍȊȌȊȈȒȊȈȘȚȈȓȈ
Снежана Гечева, ОП
на КСБ - Търговище
Община Търговище обяви обществена поръчка за
изготвяне на технически
инвестиционни проекти
за благоустрояване на два
квартала на територията
на града.
Чрез открита процедура ще бъде възложено
проектиране на квартал
8, УПИ I - между бул. „Митрополит Андрей“ от север, ул. „Скопие“ от запад,
проектна улица от юг и

общински поземлени имоти от изток. Теренът е с
площ от 26 дка. Другият
проект, който трябва да

бъде изготвен, е за благоустрояване на част от
квартал 95, УПИ I - между
ул. „Братя Миладинови“ от

ХАСКОВО

ǞȆǼǽȋǾǴǳǻȆǷǹǴǾǱǷǴǳǬǼǱȁǬǭǴǷǴǾǬȂǴȋ
ǹǬǽǻǺǼǾǹǴǻǷǺȅǬǰǶǴ
Община Хасково обяви обществена поръчка за ремонт на спортни площадки на три училища, информираха от кметството. За целта от местния бюджет са отделени близо половин милион лева.
Съоръженията са игрища за футбол, волейбол и баскетбол. Срокът
за подаване на оферти от участниците в търга е 24 юни 2019 г.,
допълниха от общината.

ǚǭȋǮǴȁǬǻǺǼȆȃǶǬǳǬȁǴǷǷǮ
Местната администрация на Хасково обяви тръжна процедура
за обновяване на общински сгради за 554 395 лв. Търгът е разделен
в четири позиции, които обхващат текущи ремонти на 11 сгради на
кметства в селата, читалища, здравни служби, детски градини. В
Хасково ще се реновира сградата, в която се помещава дружеството на военноинвалидите.
Дейности са предвидени и за залата на танцовия спортен клуб
„Тангра“, три читалища, училища, детска градина и др. Планирано е
и ремонт на бунгала на почивната станция „Смокиня“ край Созопол.
Кандидатите могат да подават документи за участие до 13 юни.

север, ул. „Дамян Груев“ от
запад, „Средна гора“ от юг
и частни поземлени имоти
от изток. Той трябва да
обхване площ от 9,6 дка.
Целта е по оптимален
начин да бъдат оформени
места за паркиране на леки
автомобили, обслужващи
алеи, тротоари и озеленяване. При необходимост ще
се предвиди реконструкция
на съществуващите инженерни мрежи и съоръжения.
Ще се проектира ново осветление, а в първото задание – и детска площадка.

ǷȘȍȌȗȘȐȍȚȐșȈȈȊȈȘȐȑȕȐ
ȌȍȑȕȖșȚȐȕȈȧȏȖȊȐȘÄǶȋȖșȚȈ´
„Ремонтът на язовир „Огоста“ започва“, съобщи областният управител
на Монтана Росен Белчев. Негов възложител е Министерството на земеделието, храните и горите, което вече е
избрало изпълнител за строителните
работи. Чака се разрешително от общината.
В края на миналата година правителството включи съоръжението в
списъка на обекти, подлежащи на ремонт, след като по преценка на Окръжна прокуратура състоянието на водоема бе определено като „опасно”.
Предвидено е да бъде направена рехабилитация на каменната облицовка
на мокрия откос на стената и на повредените участъци от облицовката
на канала след основния изпускател.
Стойността на строителството е
64 000 лв. В момента водоемът е завирен на половината от обема си. Свободният капацитет е 256 млн. куб. метра вода.
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Предстои да се реализира проект за автоматизация на мрежата
Страницата
подготви
Елица Илчева
По време на редовната
си дискусия с местните
власти в област Перник
регионалният мениджър
на ЧЕЗ за България Карел
Крал запозна представителите на общините с
приоритетите на компанията, а изп. директор на
„ЧЕЗ Разпределение България“ Петър Холаковски
представи направените
инвестиции през 2018 г.,
както и планираните за
2019 г. Специален акцент
в разговорите беше авто-

Областният управител на Перник Ирена Соколова и изп.
директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ Петър Холаковски

матизацията на мрежата.
„Перник е общината,

където „ЧЕЗ Разпределение България“ проведе пи-

лотния си проект за внедряване на дистанционно
обслужвани електромери
в Западна България. През
миналата година са монтирани близо 63 000 електромера, като за тяхното
внедряване в реконструкция на мрежата са вложени
7 млн. лв. Още 650 хил. лв.
са инвестирани в присъединяването на нови клиенти в областта“, съобщиха от ЧЕЗ. През 2019 г.
предстои да се реализира
проект за автоматизация
на мрежата средно напрежение чрез монтиране на
дистанционно управляеми
елементи, които ще поз-

воляват по-бърза реакция
в случай на необходимост,
допълват от компанията.
Тази година в електроразпределителната
мрежа на област Перник
ще бъдат вложени общо
2,31 млн. лв. Планирано е
да бъдат изградени нови
трафопостове в с. Рударци и с. Драгичево. Заложена е и реконструкция на
електропровод 20 киловолта, който захранва с. Рударци и комплекса „Делта
хил“, като в района ще се
изгради и нов електропровод. Така ще се повиши
сигурността на захранването. Предстои реха-

билитация на електропроводите, които захранват
Земен, Трън, с. Кладница и
редица радомирски села. В
реконструкция на мрежите ниско напрежение в областта ще бъдат вложени
над 700 хил. лв.
„Посещението на ръководството на ЧЕЗ в Перник е част от поредица
срещи с представители
на общините в Западна
България и поддържането
на открита, активна и диалогична комуникация на
компанията с местните
власти на съответната
територия“, съобщават
от дружеството.

ǘǺǰǱǼǹǴǳǴǼǬǾǱǷǱǶǾǼǺǳǬȁǼǬǹǮǬǹǱǾǺ
ǔǹǮǱǽǾǴǼǬǾǸǷǹǷǮǮ
ǳǬǹǺǮǬǻǼǺǸǴȄǷǱǹǬǳǺǹǬǮǘǺǹǾǬǹǬ
ǽȆǺǼȆǲǱǹǴȋǹǬǣǑǓǮȆǮǎǴǰǴǹǽǶǺ ǴǻǱǾǽǱǷǬ
През изминалата година на
територията на област Видин
е извършена рехабилитация на
въздушни и кабелни линии средно
напрежение за 630 000 лв. Това
стана ясно на среща на ръководството на ЧЕЗ Разпределение
с кметове на общини и техни
представители от област Видин. Реконструкция на мрежа ниско напрежение за 220 000 лв. е
изпълнена в селата Кошава, Акациево, Иново, Капитановци, Буковец и Динковица в община Видин,
в с. Подгоре (Макреш), в с. Извос

(Белоградчик), както и в Брегово. 50 000 лв. са инвестирани в
нов трафопост в с. Покрайна.
Други 90 000 лв. дружеството
е вложило в автоматизирани
съоръжения, които съкращават
времето за локализиране на аварии и подобряват качеството на
електрозахранването.
През 2019 г. „ЧЕЗ Разпределение България” ще инвестира още
1 млн. лв. в областта. За реконструкция, ремонт и хидроизолация на съоръжения са заделени
143 000 лв., с които ще се пови-

ши сигурността на електроподаването в селата Ракитица,
Рупци, Синаговци, Г. Мариново,
Дружба, Каленик, Слана бара,
Кошава, Бело поле в община Белоградчик, както и в градовете
Димово, Видин, Белоградчик и
Кула. За мрежи ниско напрежение ще бъдат вложени 70 000 лв.
50 000 лв. са предвидени за изграждането на нов трафопост
в Кула. С други 256 000 лв. ще се
осъществи рехабилитацията на
електропровод, който захранва
Кула и Грамада.

„ЧЕЗ Разпределение България” стартира модернизация на
електропровода, който захранва селата Липен, Стубел, Трифоново, Сумер, Крапчене и Николово в община Монтана, която
има важно значение и за сигурността на електрозахранването на нова промишлена зона в
гр. Монтана. „Компанията съобразява инвестиционните си
намерения с тези на общините,
за да бъдат успешно и навременно реализирани проектите,

които допринасят за икономическото развитие на регионите
чрез привличане на вложения и
разкриване на работни места“,
съобщават от компанията.
Инвестицията в модернизацията на електропровода е над
200 000 лв. С изпълнението й ще
се подобри качеството на предлаганата услуга за над 2000
клиенти на дружеството. От
ЧЕЗ информират, че дейностите ще бъдат съпътствани с
временни планирани прекъсвания на електрозахранването
през юни.

ǯȈȗȖȟȊȈȘȍȒȖȕșȚȘțȒȞȐȧȕȈțȟȐȓȐȡȍȚȖ
ǴȐȕȐșȚȢȘǲȘȈșȍȕǲȘȈȓȍȊȗȘȍȘȧȏȈȓȍȕȚȈȚȈ ȏȈȜȖȓȒȓȖȘȕȐȐȏȒțșȚȊȈȊǲȖȚȍȓ
Министерството на културата дава
старт на проекта „Реконструкция и нова
ȕȈȖȉȕȖȊȍȕȈȗȐșȚȈȏȈȓȍȒȈȈȚȓȍȚȐȒȈ
многофункционална зала на НационалноКЮСТЕНДИЛ

Снимка авторът

Роза Никова, ОП на
КСБ - Кюстендил
Министърът на младежта и спорта Красен
Кралев и кметът на Кюсте н ди л П етъ р Пау н ов
преряза ха лентата на
обновената закрита лекоатлетическа писта в

спортен комплекс „Осогово“ в града. Сред официалните гости на церемонията бяха областният
управител на Кюстендил
Виктор Янев, народните
представители Кирил Калфин и Радослава Чеканска,
спортисти и треньори.
Стойността на дейност-

ите е 381 640 лв., като
средствата са осигурени от Министерството
на младежта и спорта. В
залата за лека атлетика
са ремонтирани стените,
положена е нова настилка
върху пистата и са разчертани коридорите за
бягане.
„Много съм щастлив
да съм сред Вас. Спомням си в какво състояние
беше залата и знам колко
голяма нужда имате от
нея. Дай Боже, и някои от
Вас да влязат в националния отбор и да прославят
България. Имате примери
като Цвети Кирилова. Ние
с кмета ще продължим
разговорите за това какви
други спортни обекти ще
можем да направим за децата на Кюстендил”, каза
министър Красен Кралев.

ǙǬǻǼǬǮǴȁǬǻȆǼǮǬǶǺǻǶǬǹǬǢǱǹǾȆǼǳǬǼǬǭǺǾǬǽǰǱȂǬǹǬǿǷǴȂǬǾǬ
Снимка авторът

Роза Никова, ОП на
КСБ - Кюстендил
З апоч н а с трои тел ството на Център за работа с деца на улицата
в Кюстендил. Той ще се
намира на ул. „Власина” в
кв. „Могилата“. Проектът
се изпълнява по Оперативна програма „Региони
в растеж 2014 – 2020“.
Той е на обща стойност
921 604 лв., от които

783 364 лв. са от ЕС, а
138 240 лв. са национално
финансиране. Това съобщи
в изявление пред медии
ръководителят на проекта инж. Илиян Фусков.
Крайни ят срок за
приключване на обекта
е 4 ноември. Предвидено
е строителство на едноетажна сграда - около
650 хил. лв., както и благоустрояване на терена.
В рамките на проекта ще

бъде осигурено и оборудването за центъра, който
ще обслужва около 30 потребители на възраст от
7 до 18 години.

то училище за фолклорни изкуства „Филип Кутев“ – гр. Котел“, финансиран по
Оперативна програма „Региони в растеж
2014 – 2020“. Общата му стойност е 3,8
млн. лв. Предвидена е цялостна модернизация на образователната среда, като
ще бъде реновирана съществуващата
материална база, включително дворното
пространство. Ще бъде изградена и нова
многофункционална зала.
Проектът включва още подмяна на
дограма, нова осветителна инсталация и
мерки за подобряване на енергийна ефективност на учебното заведение, както

и осигуряване на достъпна среда за хора
в неравностойно положение. Предвидено
е закупуването и доставката на специализирано оборудване в съответствие с
нуждите на учениците.

ǎǜǿǽǱǺǾǮǬǼȋǾǬǼȁǴǾǱǶǾǿǼǹǺǽǾǼǺǴǾǱǷǹǬ
ǼǬǭǺǾǴǷǹǴȂǬǳǬǻǺǰǼǬǽǾǮǬȅǴ
Регионалната библиотека „Любен Каравелов“ в Русе стартира проект „Архитектурно-строителна работилница за
деца. От играта към знанието”. Целта е
да се изгради експериментална среда за
деца от 8 до 12 г. за придобиване на знания и информация за професии - с акцент
архитектура и строителство, чрез игри,

практически занимания и средствата на
съвременните технологии.
Работилницата ще е активна през
юни, юли и август с две ателиета – „Млад
архитект” и „Строя, играя, зная”. В тях
малчуганите ще се докоснат до историята на архитектурата, ще получат знания
за строителни обекти в България и по
света и ще създадат свои проекти,
като експериментират с различни
техники и материали. Участниците
ще се запознаят с емблематични за
града сгради и ще открият връзката
между минало и настояще.
Реализацията на проекта ще продължи със съботни септемврийски
ателиета. Специалисти ще разказват за своите професии, като: геодезист, интериорен и ландшафтен
дизайнер, специалист в областта на
3D визуализацията и технологиите,
както и кофражист, зидар, бояджия
и др.
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ”

¬²ª¹ª®xÒÂÉÍÊÙÏÊáÔÅÒÂÆx
Георги Сотиров

Община Кричим е част от Пловдивска област. Първите данни за наличие на
селище по тези земи датират от древността. Открити са оброчни плочки
на Зевс, Хера и тракийски конник. През

Ранното Средновековие Кричим играе
важна роля поради стратегическото си
разположение в граничната зона между
България и Византия. От този период са
Малкото и Иванковото кале.
За величието на Кричим, за будното
население със запазена вяра и традиции

говорят и двата манастира от Средновековието – „Свети Врач” и „Рождество Богородично“. На територията
на общината се намира и резерватът
Изгорялото гюне, където е второто по
значимост естествено находище на
дървовидна хвойна в България.

Общината и хората в Кричим съхраняват традициите си, но работят
активно и за утрешния ден. За по-интересните неща от съвремието ни
разказа кметът Атанас Калчев, който
управлява местната администрация от
2007 г.
Снимки авторът

Кметът Атанас Калчев:

ǵȈȌȖȚ
țȓȐȞȐȚȍȕȐșȈ
ȘȍȔȖȕȚȐȘȈȕȐ
Г-н Калчев, като издание на Камарата на
строителите в България, което само преди
ме с ец о т б ел я з а с во я
десетгодишен юбилей,
имаме особен интерес
към дейността на българските фирми от сектора в цялата страна.
Бе з с п о рн о о б щ и н и т е
реализират най-много
проекти с европейско
финансиране. Разкажете
какви обекти се изпълняват в Кричим със средства от ЕС?
Първо, позволете ми
да честитя заслужения
десетгодишен юбилей на
вестник „Строител“. За
периода изданието доказа, че има важна роля за
строителния бранш в найновата история на България.
П о сле дн и те н и д ва
одобрени европроекта са
по Програмата за развитие на селските райони.
Единият е за ремонт, оборудване и обзавеждане на
комбинирана спортна площадка в нашето Средно
училище „П. Р. Славейков“.
О т пус н ат ат а б е з въ з мездна финансова помощ
е 97 7 4 7 лв. б е з Д ДС.
Предстои провеждане на
обществена поръчка за
избор на изпълнител.
Вт ор и я т п р о е к т е
за генерален ремонт на
основния корпус на същото учебно заведение.
Чрез него ще преобразим
напълно визи ята на 28
класни стаи и ще благоустроим дворното пространство пред СУ „П. Р.
Славейков“, което кореспондира с републиканския
път Кричим – Девин. За
тази реконструкция безвъзмездното финансиране
е 940 874 лв. без ДДС.
На дневен ред е рехабилитацията и на част
от първостепенната и
второстепенната пътна
мрежа на общината. Ня-

кои улици ще имат нова
асфалтова настилка, а
други - частична. Проекта го бяхме подали още
през октомври 2016 г.,
а договора го подписахме през ноември 2017 г.
Сега предстоят още административни процеАтанас Калчев е роден през 1970 г. Завършва висшето
си образование в Пловдивския университет „Паисий
Хилендарски“, специалност „Български език и история”.
От 1992 до 2007 г. работи в системата на МВР. От
2007 г. е кмет на община Кричим.

дури. Стойността му е
1 496 600 лв. и се надявам
скоро реалната работа да
започне.
Кой строителен проект можете да отличите като изключително
значим?
Може би този за подмяната на основния напорен водопровод, финансиран от Министерството
на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Той започва
от помпената станция
за питейна вода до резервоара и от там по гра-

витачен път се захранва
водопроводната мрежа
на града. Има избран изпълнител, а стойността на дейностите е към
672 000 лв., като повече
от половината е преведена от МРРБ по сметките
на общината. Подмяната
на този водопровод по
неизвестни за нас причини беше изключена от
големия проект за водния
цикъл, когато построихме
ПСОВ и цялата канализация на гр. Кричим.
Работим и по ремонта на пътя от Кричим
до с. Козарско в частта

н а н а ш ат а о б щ и н а по
одобрено финансиране за
1 251 500 лв.
Тов а с а о с н ов н и т е
про е к т и, кои то б я х ме
набелязали за мандата,
и вече ги финализираме.
Доволни сме и от взаимодействието с контролиращите органи на оперативните програми, които
имат отношение по нашата дейност преди всяко плащане, за да могат
да признаят перфектно
и з въ р ш е н ат а р аб о т а.
Всичко, което местната
администрация и ангажираните строителни фирми правят, е кристално
чисто, прегледно и ясно.

Какво е състоянието
на образователната инфраструктура, нейния
сграден фонд, спортните терени?
С две думи, мога да
кажа, че се грижим добре.
И за децата, и за учениците се полага необходимото, за да могат да
растат и да се образоват
при максимално добри условия.
Кричим е сред най
к р а сив и т е о б щ и н и в
подножието на Родопите. Имате ли проблеми с
водоснабдяването?
Ще започна с двата
големи язовира „Въча“ и
„Кричим“, които отчасти
са и на нашата територия. Те са публично-държ ав н а с о б с тве н о с т и
там тежката дума има
НЕК. Част от техните
стени и от водните площи попадат на територията на община Кричим.
В официалните документи
пише, че целият яз. „Кричим“ е наш, но това не е
вярно, защото влиза и в
територията на община
Брацигово, в Пазарджишка област. А това пречи
на моя екип да си върши
работата.
Предстои реализацията на един огромен проект за снабдяването на
Пловдив с питейна вода
от яз. „Кричим“, за който
се правят предпроектни
проучвания. Ние по всякакъв начин подпомагаме
този много важен воден

проект, който в близкото бъдеще да стане реалност, но трябва да се
знае, че всичките съпътстващи дейности по изграждането - изравнителни басейни, отчуждителни
процедури, пунктове за
водовземане, площадки за
изграждане на съоръженията - ПСПВ и водоеми,
трасета за водопроводи
и прочие тежки намеси,
са в землището на община Кричим. И съпътстващите строителството
неуд о б с тва щ е б ъ дат
понесени от нашето население. Яз. „Кричим“ е
построен през 1972 г. с
цел генериране на електроенергия. Той влиза в
състава на водноелектрическата каскада „Доспат
-Въча“. Към него са построени 3 водноелектрически централи - „Кричим“,
„Въча I“ и „Въча II“.
Иначе в задълженията
ни влиза и следенето за
правилното изпускане на
водите от яз. „Кричим“,
оводняването на коритото на реката и др. Защото със своите действия
НЕК трябва да поддържа
санитарния минимум по
руслото на р. Въча. От
там нашата община има
пряка хидравлична връзка с дълбоките сондажни
кладенци, от които сега
захранваме града с питейна вода.
При яз. „Въча“ сме в същата хипотеза. Част от
стената и част от водното огледало попада в
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Пазарджишка област, община Кричим, а другата – в
Пловдивска област, община
Брацигово. По-нагоре язовирът се намира в Смолянска област, община Девин.
Искам чрез вестника
на българските строители да уверя гражданите
на Кричим, че ръководството на общината ще
положи всички възможни
усилия да бъде един активен партньор по този отговорен за целия регион
воден проект. В същото
време ще отстояваме, и

щината ни тя до известна степен е изкуствена.
Защо? Поради факта, че
голям процент от населението е ромско. То или
не работи, или мигрира
към Германия и Франция.
Но се води като трайно
безработно към Бюрото
по труда.
Ще дам един фрапиращ
пример – сега, в сезона на
черешите и ягодите, на
които сме голям производител, арендаторите са
принудени да превозват
хора от смолянските села

не и т.н. Неотдавна се
появи руски инвеститор,
който изгради винарска
изба и към 500 дка лозови насаждения, има и още
няколко „бели лястовички“
в общината, които предлагат работни места, но
проблемът е в квалификацията на хората.

Вие сте една от найгъсто населените общини в Пловдивска област…
Така е. Бих искал да
изтъкна плюсовете за об-

то във възможно максимална степен, интересите на хората от нашата
община по отношение на
провеждането в бъдеще
на отчуждителни процедури на земи общинска
собственост, също така
и на частни терени с
установени собственици или съсобственици за
местата на планираните
дейности.

Реновираното начално училище

и от района на Юндола с
автобуси, за да могат те
да приберат плодовете,
въпреки че имаме безработни. Те обаче разчитат
на социалните помощи.
Разбира се, ние не сме
община, която има развита икономика, както е
пловдивската „Марица“
с модерните европейски
заводи и логистични центрове например. Нашата
територия основно е гори
държавна собственост,
но все пак поддържаме
и подпомагаме отделни
производства. Някои от
икономическите субекти
даже разшириха дейността си в последните години. Това се дължи и на развитата инфраструктура,
на газификацията, редовното електроснабдява-

Имате ли проблеми с
чистотата на въздуха и
с битовите отпадъци на
терените около жилищата и кварталите, а и на
земята, която е определяща за бита на хората?
Под Родопската яка
хората дишат неповторимия планински въздух, а
това е и предпоставка да
се грижат за земята си.
Защото какво по-хубаво
от чист въздух, чиста
почва, планинска вода.
Декларирал съм пред
моите съграждани, че докато съм кмет, поддържането на чистотата
ще бъде общинско задължение. Закупили сме
техника, служителите
са на трудов договор към
общината. Успяваме да
не повишаваме данъците
за сметопочистването и
сметоизвозването и съответно да ги събираме
регулярно на 98%
Какъв е капацитетът
на администрацията да
осъществява проекти по
различните оперативни
програми?
Хората ми се справят
добре. С повечето от колегите работим от началото на моя първи мандат
през 2007 г., познаваме се.
Те натрупаха професионален и управленски опит по
отношение на оперативните програми, основно по
ОП „Околна среда“ и ПРСР.

Родопите – в дъното е железният мост

Развитието на
транспортната инфраструктура е ключово за
всяко населено място.
От него зависи икономиката на региона и оказва
влияние на миграцията.
В тази връзка какви проекти реализирате?
Над 85% от улиците
ни са ремонтирани и обновени още при голямото
строителство на подземната канализационна
система и ПСОВ. За някои
имаме спечелени проекти
по ПРСР и основно разчитаме на това. Ние сме
малка община и цялостна
рехабилитация на улиците
не е във възможностите
на бюджета ни.
Що се касае за миграцията на хората към големите областни центрове и чужбина, и при нас е
както навсякъде в страната. Основната причина
е безработицата, но в об-

места и търсят начин за
трайно устройване там.
Наистина ние сме гъсто населена община, а
това най-вече идва от
хората, които живеят
в т.нар. Родопска яка и
харесват Кричим за понататъшно постоянно
установяване на семействата им при нас.

щина Кричим от близостта ни до Пловдив и Пазарджик. Това дава по-големи
шансове за намиране на
работа, но повтарям - за
квалифицирани и грамотни хора. Има по-добри
възможности за обучение
на децата ни в средните
профилирани училища и
във висшите заведения,
без да се налагат допълнителни разходи за квартири, отопление и т.н.
Това се дължи на удобните транспортни връзки
от общината до областния град.
Ра з б и р а с е, съ с е д ството с Пловдив и Пазарджик има и своите
минуси. Основните са,
че част от младите хора
предпочитат удобствата на големите населени

Разбира се, трябва да
призная, че промените в
документацията на брюкселската администрация
са доста чести, но каква
да се прави? Работата на
кметската администраци я е много стресова,
но хората разбират, че
всичко, което правят, е
за техния град. За децата
им, за бъдещето на Кричим. Това ги мотивира.
Какво може да кажете за туризма и развитието на съпътстващи
го дейности? Строят ли
се къщи за гости, екопътеки и прочие?
Географското разположение и благоприятните
планински условия наистина са важен фактор за
развитието на сектора в
общината. Инвестициите
в тази сфера ще бъдат

от голяма полза за целия
район, защото Родопите
са много подходящи за
селски и екотуризъм. В непосредствена близост до
града ни се намира резерватът Изгорялото гюне,
екопътеката Кричим - Черешово, както и защитената местност Козница.
Туристическите дейности ще бъдат изведени
в приоритет в близкото
бъдеще. Природни дадености имаме предостатъчно, но те се намират
в държавния горски фонд.
Имаме добра комуникация
със съответните ведомства, но тази тематика е
въпрос в развитие. Веднага ще попитате защо не
строим около язовирите?
И отговарям - там ние
нямаме собственост. Но
за любознателните само
ще кажа, че архитектурните и археологическите
находки дават основание
да се смята, че нашето
селище - крепост върху
десния бряг на р. Въча, е
средновековният Кричим.
В близост до него се намира изключително ценният средновековен надпис
- Асеневият камък, известен като Кричимският
надпис. В новобългарски
превод той гласи: „На
този камък седя цар Асен,
когато превзе Кричим“...
В заключение – как
се променя Кричим в последните години?
За моите 12 години на
кметския стол смея да
мисля, че Кричим стана
различният град. Чист,
зелен, подреден, като един
двор на добър стопанин.
Защото местната администрация има опита,
куража и най-важното
- желанието да подобряваме живота на нашите
съграждани.
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ИНТЕРРЕГ V-A „Румъния – България“ и ИНТЕРРЕГ - ИПП „България – Турция“

Десислава
Бакърджиева
Програмите за трансгранично сътрудничество (ТГС) за периода
2014 – 2020 г., които се
финансират от Европейския съюз (ЕС) със средства по Инструмента
за предприсъединителна
помощ (ИПП II), навлизат
в решителни я си етап
на изпълнение. В тази
връзка вестник „Строител“ изпрати запитване
до Министерството на
регионалното развитие
и б ла го ус трой с твото
(МРРБ) за информация за
постигнатото до момента по петте програми,
които България реализира
с партниращи държави.
Ведомството предостави на изданието не само
справка за напредъка им,
но и добри примери от успешно изпълнени проекти
и какво предстои през настоящата година. В този
брой публикуваме официалните данни за програмите за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ
V-A „Румъния – България“
и ИНТЕРРЕГ - ИПП „България – Турция“. В следващото издание на в. „Строител“ ще Ви запознаем с
актуалното състояние
на ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция
– България“, ИНТЕРРЕГ ИПП „България – Сърбия“ и
ИНТЕРРЕГ – ИПП „България
– Македония“.

ИНТЕРРЕГ V-A „Румъния –
България“
Общи ят бюджет на
програмата за ТГС между Румъния и България е
258 504 125 евро, от които
85% са от ЕС, 13% национално съфинансиране от
двете партниращи държави и 2% собствен принос. Допустимият регион
обхваща областите от
ниво NUTS III, разположени по границата на двете
страни. За България това
са Видин, Враца, Монтана,
Плевен, Велико Търново,
Русе, Силистра, Добрич, а
тези в Румъния – Мехединци, Долж, Олт, Телеорман,
Гюргево, Кълъраш, Констанца.
По ИНТЕРРЕГ V-A „Румъния – България“ се фин ан с и рат т . н ар. мек и
мерки и инфраструктурни проекти в тематични
области, свързани с превенцията и управлението
на риска, опазването на
околната среда, съхраняването и устойчивото
използване на природното
и културното наследство,
насърчаването на заетостта и мобилността
на работната сила, развитието на пътната инфраструктура и устойчивия
транспорт, повишаването
на институционалния капацитет чрез подобрява-

Бюджет на община Генерал Тошево – 3 048 157
евро
Пр о е к т ъ т в к л ю ч в а
рехабилитация/основен
ремонт на 26 км пътища
и разработване на един
общ механизъм (проучване на управлението на
трафика) за подобряване
на свързването на третичните възли с TEN-T
инфраструктурата. Двата града – Генерал Тошево
и Черна гора, са свързани чрез европейския път
Е675 и митническия пункт
Черна Вода – Кардам. От
данните, предоставени
от румънския генерален
инспекторат на гранич-

По ИНТЕРРЕГ - ИПП „България - Турция“ е създадена „Зелена
къща” в град Средец

не на сътрудничеството
между гражданите и институциите. Избраните
тематични цели са формулирани в пет приоритетни
оси (ПО): „Добре свързан
регион“, „Зелен регион“,
„Безопасен регион“, „Квалифициран и приобщаващ
регион“ и „Ефикасен регион“, които отговарят
на нуждите и предизвикателствата на трансграничния регион.

Финансов напредък
До момента по програмата са обявени три покани за проектни предложения, в рамките на които са
одобрени за финансиране
и сключени 164 договора
за субсидия на обща стойност 254 197 832 eвро. В
изпълнение са 105 проекта за 207 619 383 евро.
Успешно приключени са
58 проекта за 45 281 024
евро. За периода от стартирането на програмата
до юни 2019 г. са извършени плащания по сключени
договори за национално
съфинансиране в размер
на 18 085 566 лв. От МРРБ
отчитат, че степента на
усвояемост на средствата на програмно ниво към
настоящия момент е близо 17%.

Какво предстои
През 2019 г. ще се приключат проекти по първата и втората покана и
ще се извършват финални
плащания по договори за
национално съфинансиране. Планирано е да се
сключват договори за национално съфинансиране
с български партньори в
проекти по третата покана и да се осъществяват
авансови плащания.
От МРРБ съобщиха,
че през настоящата година ще продължи и вече
стартиралият процес на
програмиране за периода
2021 – 2027 г. „През август
2018 г. между министъра

на регионалното развитие
и публичната администрация на Румъния и министъра на регионалното развитие и благоустройството
на Република България бяха
разменени официални писма относно съгласуване на
предварителен график за
подготовка на бъдещата
програма за трансгранично сътрудничество
ИНТЕРРЕГ VI-A „Румъния –
България 2021 – 2027“. На
първата двустранна среща на политическо ниво
в Букурещ на 18 декември
2018 г. бяха представени
новите моменти в политиката на сближаване, съгласуван предварителен график и основните етапи в
процеса на програмиране.
Изразено бе съгласие за
навременното стартиране на обществена поръчка
за изработване на териториален анализ на трансграничната територия,
както и за провеждане
на поредица регионални
срещи за програмиране с
цел включване на всички
заинтересовани страни
в подготовката й“, уточни ха от ведомството.
От МРРБ обясниха още,
че през следващия период
2021 – 2027 г. все по-голямо значение ще придобива
стратегическото направление при провеждане на
регионалната политика,
най-вече при изпълнението
на програмите за ТГС между България и съседните й
държави (в т.ч. Румъния).
„В тази връзка подготовката на новите програми
за трансгранично сътрудничество ще бъде тясно
обвързана с прилагане на
стратегически подход,
насочен към специфичните нужди и особености на
регионите, при засилено
участие на Регионалните
съвети за развитие на Република България в стратегическото планиране,
подготовката и изпълнението на програмите за
сътрудничество, в т.ч.
предварително съгласува-

не/ подкрепа на проектни
идеи за финансиране преди
етапа на кандидатстване“, информираха още от
министерството.

Проекти
Проект „Долж - Монтана: съвместни стъпки
за по-добра свързаност”
(ROBG 193)
Партньори са Агенция
„Пътна инфраструктура“
(АПИ) и община Долж
Общ бюджет –
7 689 269 евро
Б ю д же т н а А П И –
2 989 269 евро
Основната дейност
включва рехабилитация
на 12 км път на румънска
територия и 8 км на българска – II-81 Костинброд
– Берковица – Монтана от
км. 86+289 до км. 94+000. С
реализирането на проекта
ще се постигне по-добра
свързаност – от румънска
страна – с КПП Бекет –
Оряхово и с новия Дунав
мост между Калафат и
Видин. Модернизацията на
участък II-81 Костинброд
- Берковица - Монтана ще
допринесе и за подобряване на връзката с TEN-T
мрежата.
Продължителността е
36 месеца, като крайният
срок за изпълнение е средата на 2021 г.
Проект „Подобряване
на достъпа до ТЕN-Т мрежата в граничната зона
Черна Вода - Генерал Тошево“ (ROBG 133 )
Партньори са община
Генерал Тошево и Местен
съвет Черна гора
Общ бюджет –
7 937 427 евро

ната полици я, 94% от
тежкотоварния трафик
в трансграничния регион
Констанца –Добрич минават през митническия
пункт Черна Вода. Все
още някои от пътищата
от Черна Вода и Генерал
Тошево са в лошо състояние и не са подходящи да
поемат автомобилното
натоварване.
Продължителността е
36 месеца, като крайният
срок за изпълнение на дейностите е през първата
половина на 2020 г.
Проект „Мостовете
на времето: интегриран
подход за подобряване
на устойчивото използване на трансгранично
културно наследство Никопол – Турну Мъгуреле“
(ROBG 128 )
Партньори са общините Никопол и Турну Мъгуреле
Общ бюджет –
5 836 226 евро
Бюджет на община Никопол – 3 374 528 евро
По проекта ще се извъ р ш в а т с т р о и т ел н и
работи за възстановяване на крепостта „Турну
Мъгуреле“, изграждане на
археологически парк „Никопол“ с достъп до Скалната църква. Той включва
и провеждане на три семинара за разработване
на девет интегрирани
туристически продукта/
услуги, на съвместна маркетингова стратегия и
информационен уеб портал, онлайн кампания за
популяризиране и повишаване на осведомеността,
информационни и рекламни
материали и др.

Продължителността е
28 месеца, като крайният
срок за изпълнение на дейностите е през лятото на
2020 г.

Програма за трансгранично сътрудничество
ИНТЕРРЕГ - ИПП „България
- Турция“
Общият й разполагаем
бюджет е 29 642 896 евро
(85% от ЕС и 15% национално съфинансиране от
двете партниращи държави). Тя обхваща региони
на административно ниво
NUTS III или региони, еквивалент на NUTS III, намиращи се на границата между двете партниращи си
страни:
9 в България: област
Бургас (общините Айтос,
Бургас, Камено, Карнобат,
Малко Търново, Несебър,
Поморие, Приморско, Руен,
Созопол, Средец, Сунгурларе и Царево), област Ямбол (общините Болярово,
Елхово, Стралджа, Тунджа
и Ямбол) и област Хасково
(общините Димитровград,
Харманли, Хасково, Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Симеоновград, Стамболово,
Свиленград и Тополовград);
9 в Турция: провинция
Одрин (околии/каймаканства Одрин, Енез, Хавса,
Ипсала, Кешан, Лалапаша,
Мерич, Сулоглу и Узункьопрю) и провинция Къркларели (околии/каймаканства)
Бабаески, Демиркьой, Къркларели, Кофчаз, Люлебургаз, Пехливанкьой, Пинархисар и Визе).
Общата стратегическа цел на програмата е
укрепване на капацитета
за трансгранично сътрудничество между България
и Турция в областта на
опазването на природата
и устойчивото развитие
на туризма. Тя има 3 приоритетни оси, като по 2
от тях – „Околна среда“
и „Устойчив туризъм“, се
финансират проекти, а
третата – „Техническа
помощ“, е изцяло насочена
към подпомагане управлението на програмата.
Обявени са две покани
за набиране на проектни
предложения, като одобрените за финансиране проекти по втората изчерпват финансовия ресурс на
програмата и следващи не
се предвиждат.
Справката на МРРБ
показва, че по първата
покана, публикувана на 16
ноември 2015 г. и с краен
срок 16 март 2016 г., са
получени 195 проектни
предложения. Одобрени за
финансиране са 43 от тях
с общ бюджет 9 992 285
евро. По Приоритетна ос 1
„Околна среда“ са финансирани 16 проекта – 10 инвестиционни и 6 от типа
„меки мерки“. По Приоритетна ос 2 „Устойчив ту-
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се развиват с добри темпове

ризъм“ проектите са 27,
от които 6 са инвестиционни и 21 от типа „меки
мерки“. Основните области на инвестиции са:
9 Предотвратяване
и смекчаване на последиците от природните и
предизвиканите от човека бедствия в трансграничния район – финансирани са 6 проекта с общ
бюджет 3 246 226 евро,
които включват: доставка на 18 специализирани
автомобила за защита
от бедствия и аварии в
Ямбол, Хасково, Сунгурларе, Одрин и Къркларели;
ремонтно-възстановителни работи за подобряване
проводимостта на речните корита на р. Синаповска в община Тополовград и на р. Панкаркьой в
община Алпуллу; доставка
на 7 броя летателни системи за въздушно наблюдение, 4 безпилотни самолета, спасителна моторна
лодка, подводен робот и
специализирана екипировка за регионалните дирекции ПБЗН в Ямбол и Хасково и на службите в Одрин и
Къркларели; изграждане на
наблюдателна кула в Димитровград и доставка на
информационна система в
Одрин за предотвратяване на наводнения и пожари.
9 Подобряване на капацитета за опазване
на природата, устойчиво
използване и управление
на общите ресурси чрез
съвместни инициативи в
трансграничния район –
финансирани са 4 проекта
с общ бюджет 1 638 548
евро. Със средствата са
доставени: 6 машини за
сметосъбиране, вкл. на
зелени отпадъци, за Маджарово, Айтос и Одрин;
вертикална система за
мониторинг на водите на
езерото Гала и е извършено почистване на канал

Изпълнена е реставрация, консервиране и създаване на
туристическа инфраструктура към археологическите
разкопки в средновековната крепост „Акве Калиде Терма“

структура - финансирани
са 6 проекта с общ бюджет 2 724 711 евро, които включват: изграждане
на два нови парка в Царево
и Къркларели; подмяна на
уличните и тротоарните
настилки в Стария град на
Несебър, строителство
на съоръжения - велоалеи,
площадка със спортни уреди, монтаж на соларно осветление на парк в Одрин;
реконструкция на градски
мост и парк в Ямбол, обновяване на историческа
сграда за създаването на
Туристически информационен център в Одрин;
доставка на системи от
павилиони и монтиране на
3D прожекционни системи
в Несебър и Одрин; изграждане на туристическа инфраструктура към археологическите разкопки в
средновековната крепост
„Акве Калиде Терма” край
Бургас и изпълнение на довеждащ път с прилежащи
съоръжения до изсечения
в скалите манастир „Св.
Никола” в Къикьой.
Втората покана по
програмата е обявена на
10 януари 2018 г. с краен
срок 11 април 2018 г. Подаването на проектните
предложения е извършено изцяло по електронен

път. Постъпили са общо
130 проекта, от които са
предложени за финансиране 42 на обща стойност
12 839 666 евро. Очаква се
до края на юни да бъдат
подписани договорите за
субсидия. Проектите са
със срок на изпълнение
между 12 и 24 месеца, а
бенефициенти са общини,
неправителствени организации, асоциации, туристически дружества,
училища, университети,
читалища, културни центрове, администрации на
природни паркове и др. от
двете партниращи държави.
Статистиката на
МРРБ показва, че до началото на юни 2019 г. по първата покана са приключени общо 41 проекта, един
е в процес на изпълнение
и ще приключи до края на
юли и един е прекратен.

Примери за успешно
приключени проекти
Проект CB005.1.12.149
„GREEN: Растеж, Отговорност, Партньорство,
Екология, Природа“ по
Приоритетна ос 1
По проекта е създадена „Зелена къща” в град
Средец като място за обу-

чение и работа в мрежа за
целите на устойчивото
развитие в региона. След
реконструкцията първи
етаж на „Зелената къща“
разполага с една мултифункционална зала „Трансграничен зелен коридор“
(144 кв. м), с малък склад и
работен кабинет. На второто ниво са обособени 4
еко клуба, включващи „Еко
академия“ (33,9 кв. м), „Зелено злато от Странджа“
(52,7 кв. м), „Бял щъркел“
(21,9 кв. м) и „Еко патрули“
(41,7 кв. м), както и офис
стая за ментори и малък
склад. Сградата е достъпна за хора с увреждания.
Проект CB005.1.21.139
„Общо културно наследство без граници“ по Приоритетна ос 2
Чрез него е създаден
общ туристически продукт в полза на трансграничния регион и е подобрен
достъпът до културно-историческите забележителности в два ключови
обекта в с. Ветрен, България, и в Къикьой, Турция.

Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG - ИПП „България - Турция“
Финансово изпълнение към 06.06.2019 г. в лева
Приоритетна ос

Общ бюджет

Сключени
договори

Обща стойност на
договорите

Общо
плащания

% на плащанията
спрямо бюджета на
програмата

Сертифицирани
средства от ЕК

ПО 1

26 089 409

16

10 634 875

7 143 020

27%

4 721 138

ПО 2

26 089 409

27

8 908 336

6 828 859

26%

5 183 999

„Езеро Вая – Черно море“ в
Бургас; 2 специализирани
автомобила за превоз на
подвижни метеорологични станции и 4 подвижни
станции за мониторинг на
горската екосистема за
РДГ в Бургас и Демиркьой;
автомобил за наблюдение
за екосистеми в Демиркьой. Един от проектите
включва създаване на „Зелена къща” в Средец и „Еко
център“ в Пинархисар.
9 Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро
използване на природното, културното и историческото наследство и
свързаната с него инфра-

Основните дейности по
проекта включват реставрация, консервиране и
създаване на туристическа инфраструктура към
археологическите разкопки в средновековната крепост „Акве Калиде Терма”
край Бургас и изграждането на довеждащ път с прилежащи съоръжения – тротоари, паркинг и улично
осветление до изсечения в
скалите манастир „Св. Никола” в Къикьой. Изпълнени
са и иновативни дейности
по дигитализация на артефакти и археологически
находки с цел осигуряване
на максимален достъп до
културно-историческото
наследство с въвеждането на информационни и комуникационни технологии.

Какво предстои
До 24.07.2019 г. в рамките на първата покана
ще бъде завършен един
проект. По втората покана се очаква да бъдат
подписани договорите за
субсидия с партньорите
по одобрените проектни
предложения. „След анализиране на изпълнението на
индикаторите на програмата с финансираните по
първата покана проекти
и очакваните да бъдат
финансирани проекти по

втората покана ще бъде
дискутирана възможността за пренасочване на
средства между приоритетните оси „Околна среда“ и „Устойчив туризъм“,
съобщиха от МРРБ. Към
момента от ведомството не са идентифицирали
рискове по отношение на
реализирането на бюджета на ИНТЕРРЕГ - ИПП
„България - Турция“.
„През 2019 г. ще стартира процесът на програмиране чрез сформиране
на съвместни работни
групи и провеждане на регионални дискусии (фокус
групи). Предмет на обсъждания с партниращите
държави е възможността
за частично прилагане на
стратегически подход
при подготовката и изпълнението на бъдещата
програма, което да допринесе за по-тясното й
обвързване с политиката
за регионално развитие,
основаваща се на принципа „нужди на региона –
постигнати резултати”.
Отчитайки резултатите
и натрупания опит, ще
бъде приложен засилен
регионален подход, залагащ в по-голяма степен
на нуждите и спецификите на отделните райони“,
информираха още от министерството.

До изсечения в скалите „Манастир Св. Никола” в Къикьой е изграден довеждащ път с прилежащи съоръжения – тротоари, паркинг и улично осветление
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BG20102

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

BG.121357Q/U

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

ÄǪǭǹǺǵǰǲǹǺǸǶǰǺǭǳ´ǭǨǬ
ǶǸǫǨǵǰǯǰǸǨ
Ƕǩǻǿǭǵǰǭ

ǲǶǴǻǵǰǲǨǾǰǰ
ǰǴǭǬǰǱǵǶǷǶǪǭǬǭǵǰǭ
ǷȘȈȒȚȐȟȍșȒȐȒțȘșȖȊȍȗȖȔȍȌȐȑȕȖȗȘȍȌșȚȈȊȧȕȍ
ȗȖȊȍȌȍȕȐȍȗȘȍȌȒȈȔȍȘȈȘȍȈȒȞȐȧȗȘȐȒȘȐȏȐșȕȐșȐȚțȈȞȐȐ
ЦЕЛИ НА ТРЕЙНИНГА:
Участниците да придобият знания и практически умения
за това: как да се представят пред радио, телевизия, вестник, информационна агенция, как да се държат пред камера;
Основни правила за дрескод и грим в телевизия, правила
за добра комуникация с медиите.
В програмата на семинара е включена и информация за
актуалната нормативна уредба, касаеща медийния сектор,
етичния кодекс, правото на отговор.
Обучението е интерактивно с поставяне в реална среда,
заснемане на интервюта в различни ситуации, анализ на
реакциите и поведението.
Като лектори ще бъдат привлечени водещи журналисти
и медийни експерти.
Продължителност на курса: 1 ден с вкл. лекции, тв екип,
кафе паузи, материали.
НАЧАЛО: 27 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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ЧЕТЕТЕ АКТУАЛНИТЕ НОВИНИ НА САЙТА НИ

www.vestnikstroitel.bg
И ВЪВ ФЕЙСБУК
https://www.facebook.com/vestnik.stroitel09/

?

ǰȏȘȈȏȍȚȍǪȈȠȍȚȖȔȕȍȕȐȍ
ȊȈȕȒȍȚȈȚȈȕȈȊÄǹȚȘȖȐȚȍȓ´
През 2019 г. изданието на КСБ – вестник „Строител“, отбелязва 10 години от създаването си. Основна цел на
вестника е да бъде максимално полезен на строителния бранш – да информира обективно и професионално Вас, както и
всички институции на държавната власт – министерства, агенции, комисии в НС, общини, браншови, бизнес и синдикални
организации, всички участници в строително-инвестиционния процес, за работата и дейностите, реализирани от ръководството на КСБ, за проблемите и предизвикателствата пред бранша, за постиженията и успехите на българските
строители, както и за държавната политика в сектора, изпълнението на оперативните програми, обявени обществени
поръчки, стартиращи или реализирани проекти.
За екипа на изданието от основно значение е доколко успяваме да сме полезни и дали съответстваме на очакванията
и нуждите Ви. Затова ще Ви бъдем много благодарни, ако отговорите на няколко въпроса в нашата анкета. Тя е изпратена на всички 5200 регистрирани в ЦПРС фирми, както и до всички общини, институции и организации, с които работим.
Получените резултати ще бъдат обобщени и представени на страниците на изданието.

Анкетата е качена и на уебсайта на медията
www.vestnikstroitel.bg
и на Фейсбук страницата
https://www.facebook.com/vestnik.stroitel09/
и може да бъде попълнена онлайн
Очакваме отговорите Ви до 11 юни 2019 г. Вашето мнение е ценно за нас!
В интернет платформите на в. „Строител” може да следите и най-важните новини от страната и всички водещи
международни теми. В сайта на изданието ежедневно се публикува актуална информация, в това число законодателна, обявления за обществени поръчки в сферата на строителството, проектирането и строителния надзор, интервюта с водещи
специалисти в областта на строителството, архитектурата, благоустройството, транспорта, инфраструктурата, екологията, информация за българските общини, както и преглед на печата.
www.vestnikstroitel.bg има и функция за излъчване на видео „На живо“ в реално време. Чрез интернет изданието си
в. „Строител“ много често пръв от всички български медии съобщава новини от света и у нас. Публикациите от уебсайта
се качват и на Фейсбук страницата на медията, където събитията от деня също се излъчват на живо.

20

Ñòðîèòåë

ЕДНО ВРЕМЕ...

петък, 7 юни 2019

±ÍÐÛÂÆf³ÍÂÄÇËÌÐÄuxÑÐÅÍÇÆ
ÌÜÎÓÅÒÂÆÊÔÇ
Снимки stara-sofia.com и Румен Добрев

Площадът окончателно придобива съвременния си монолитен
вид през 30-те и 40-те на ХХ в.

Елица Илчева
Емблематичната софийска улица „Граф Николай
Игнатиев“ дължи своята
популярност на богатата
си история. Още в миналото това е една от най-оживените градски артерии,
която съчетава множество
функции – транспортна,
търговска, административна. Носи името на родения в Петербург граф
Николай Павлович Игнатиев
(1832 - 1908 г.), който обвързва дипломатическата
си дейност с България в
годините преди Освобождението. Безспорно е, че
„Графа“ илюстрира срещата на „вчерашния и утрешния ден“ на града и днес има
определяща роля за съхранението на културната
му идентичност, която е
невъзможна без основните
забележителности – символи на пространството.
Централното място
на улицата се пада на пл.
„Славейков“. Със своята правилна правоъгълна
форма той отговаря на
определението за затворен площад. Освен това
„Славейков“ напълно се
вписва и в представата
на известния австрийски
архитект и урбанист Камило Зите, който казва:
„На площада трябва да се
гледа като на стая: той
трябва да формира затворено пространство.”
Окончателно сегашният си монолитен вид и
роля на важен комуникативен център в сърцето
на града пространството придобива през 30-те
и 40-те години на ХХ в.
Създадените в миналото
функции – комуникационна, културно-просветна,
търговска, мемориална,
архитектурно-декоративна, съществуват и сега.
На мястото му още през
ХVII в. е имало важно градско кръстовище –

площад Кафене баши.
Бил е украсен с водоскок с мраморни глави на
птици. Имало и чешма,
която обаче не се използвала за пиене. Четири били
забележителните сгради в
онези години – кафенето,
което събирало османски
първенци, Едрилез джамия,
богаташката къща Си-

Сградата на „Алианс Франсез” на пл. „Славейков“ в
първоначалния и вид

Министерството на обществените сгради, пътищата и
благоустройството е дело на архитект Виктория Ангелова.
Строежът продължава от 1928 до 1932 г., а в края на 30-те
години е построено допълнително крило към ул. „Раковска“
Предосвобожденската сграда, намирала се на мястото на
Учителската каса на пресечката на улиците „Солунска“ и
„Граф Игнатиев“, първите години на ХХ в. Според различните
източници това е един от двата конака на площад Кафене
баши. Посочва се също и като зданието на Султана Христова,
в което се е намирала обществена телефонна кабина, и като
градската пощенска митница

ният конак и истинският
конак. В навечерието на
Освобождението къщата
била подпалена от разбойници и изгоряла, а 1878 г.
полицейското станало
пансион на учениците от
I софийска мъжка гимназия.
По-късно през 1879 г. джамията била преобразена в
печатница. Тя била на Янко
С. Ковачев, играла ролята
на държавна. В същата
година Петко Славейков,
премествайки се да живее
в София, купил къща зад
джамията, която Тодор
Влайков описва като „нисичка, ала гиздава с много
прозорци”.
Няколкото емблематични здания станали впоследствие основни репери в
градското пространство.
Другите многоетажни
жилищни кооперации, запазили се и до днес, са
строени в междувоенния
период, когато площадът
започнал да носи името на
Петко Славейков. Първи се
появили Министерството
на обществените сгра-

ди, пътищата и благоустройството, Френският
институт и Учителската
каса.
Една от най-добре поддържаните днес постройки на пл. „Славейков“, реставрирана в продължение
на две години до 2014 г., е
тази на Френския културен институт –

„Алианс Франсез“
Тя е построена през
1924 г. по проект на арх.
Станчо Белковски като
институция за разпространение на френския език
и култура. Зданието било
истинско културно средище – в голямата и богата
библиотека често прекарвали с часове Елисавета
Багряна, Николай Лилиев,
юристът Петко Стайнов,
проф. Богдан Филов. Концертната зала с 450 места била място за вълнуващи спектакли. През 1948 г.
сградата е национализирана, а богатата библиотека
– предадена на Софийския

Снимка от 20-те години на
ХХ в., вижда се и декоративният фонтан ХХ в.

университет. През 1957 г.
в зданието отварят „Център за изучаване на чужди
езици”, който съществува
до декември 1992 г., когато
с декрет на Министерския
съвет се възстановява
собствеността на алианса. Обектът е паметник
на недвижимото културно
наследство.
Същия статут има и
сградата на някогашната Учителска каса, която
затваря пространството откъм ул. „Солунска“.
Тя е била завършена през
1924 г., доста след започването й, като заела
мястото на конака, който се намирал на ъгъла на
площада. Първоначалният
проект е на арх. Никола
Лазаров, който заради войните се забавя с две десетилетия. Впоследствие
през 30-те години е реализиран нов проект на архитектите Георги Овчаров
и Йордан Йорданов. И там
имало концертна зала, в

която са се устройвали
литературни четения, вечеринки и танцови забави.
Голяма панорамна тераса
радвала посетителите някога, днес вече е покрита
и се използва за офиси. В
партерната част сега има
търговски помещения.
Откъм страната на
ул. „Георги С. Раковски“ е
било Министерството
на обществените сгради, пътищата и благоустройството. Сега там
е настанена Столичната
библиотека. Зданието е
проект и изпълнение на
арх. Виктория Ангелова
(1902 - 1947 г.), поради което днес една от залите
носи името „Виктория“.
За строителството й тя
печели вътрешен конкурс
на министерството през
1926 г. и става първата
жена, завоювала подобен
успех. Смята се обаче,
че върху проекта личат
творческите виждания и
на тандема Овчаров – Йорданов и безспорно това е
най-монументални ят
обект на площада.
Фасадата е вертикално разчленена с голям ред
пиластри и подчертано
представителна. Входът
е разположен централно
в ризалит и оформен от
троен мотив чрез апликирани квадратни колони и

атика. Разчленен касетъчен корниз завършва петия
етаж. Пространството
над вратите е украсено
с три каменни глави и монументална композиция
от две седящи фигури –
жена, олицетворяваща
архитектурата, и мъж
– строител. Автори на
скулптурата са М. Иванов,
К. Шиваров и Ст. Пейчев.
Според изследователи на
зданието в интериора се
забелязват сецесионови
моменти, като са оставени видими и конструктивни елементи – колони
от мраморизиран варовик
и греди с вити декорирани конзоли. Официалното
стълбище е трираменно,
монументално, с парапет
в комбинация от камък и
месинг. Стените са с мраморна облицовка. Покрай
касите на вратите също
има мрамор, а подовите
настилки са с красиви
цветни мозайки. Стъклописите са на Харалампи
Тачев и са изработени в
Мюнхен. В края на 30-те
години на ХХ в. сградата
е достроена с крило, обърнато към ул. „Георги С. Раковски“.
Дълго време там е бил
Градският комитет на
БКП. Обектът функционира като Столична библиотека от 1990 г. Днес
в зданието се помещават
също така детският отдел и библиотечното книгохранилище, театър „Възраждане”, ДКЦ-2, фирмени
и партийни офиси, както
и Комисията за защита
на потребителите. През
1978 г. сградата е обявена
за архитектурен паметник.
През 1920 г. на североизточния край на карето

израства Домът на изкуствата и печата.
Той имал основна задача да даде на софийските
интелектуалци уютно убежище. В зданието се организирали изложби, маскени
балове и др. Проектът бил
на архитект Петко Момчилов, а стилът неокласически. За съжаление обектът
е разрушен от бомба на съюзническата авиация през
Втората световна война.
На мястото на Дома на
изкуствата и печата сега
има жилищна кооперация.
Днес площад „Славейков” е запазил в най-общи
линии вида, който придобива в средата на миналия
век. Също както и в миналото, в центъра има фонтан, който беше поставен
през 1998 г. и затворен
до реализираната реконструкция. Заедно с фонтана на площада „седят“
Славейкови - баща и син,
в обичаната скулптурна
композиция с пейка на Георги Чапкънов.
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Доц. д-р инж. геол. Ивайло Иванов, зам.-декан по учебната дейност
на Факултета по транспортно строителство в УАСГ:

ǵȧȔȈȗȘȍȗȖȌȈȊȈȚȍȓȖȚȒȈȚȍȌȘȈÄǫȍȖȚȍȝȕȐȒȈ´
ȒȖȑȚȖȌȈȕȍȍȈȕȋȈȎȐȘȈȕȊȗȘȈȒȚȐȒȈȚȈ
Снимка авторът

Георги Сотиров
Доц. Иванов, ежегодно в
катедра „Геотехника“, в която
преподавате, се връчват стипендии на студенти, изявили се
в изучаването на инженерната
геология, земната механика и
фундирането. Какви други стимули предлага Факултетът по
транспортно строителство?
С какво ще привличате внимание през новата кандидатстудентска кампания?
Интересно е да се знае, че
тези стипендии са от дарители - бивши наши професори,
които се връчват на изявени
студенти в областта на инженерната геология, земната
механика и фундирането. Те се
дават на младежи със задълбочени интереси и отличен успех
по дисциплината „Земна механика и фундиране”, номинирани от
катедра „Геотехника“. Изисква
се носителите на стипендията
да разработят дипломната си
работа към катедра „Геотехника”. За отблязване е, че някои от
носителите на тези престижни
стипендии остават в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) и се
развиват като преподаватели.
Другите ни стимули са свързани с начина на преподаване.
Всичките факултети, без Архитектурен и Геодезически, изучават дисциплините на катедра
„Геотехника“ - инженерна геология, земна механика и фундиране.
Няма голямо строителство без
част „Земна основа“, а много от
хората в катедрата са с голям
практически опит и именно чрез
това се опитват да привлекат
интереса на студентите. Бъдещите инженери научават много
примери от практиката. Ние
осигуряваме и регулярна посешения на нашите възпитаници
по строителните обекти. Това
става в рамките на лекционния
курс, а и не само на него. Самите студенти искат да видят
какво е фундиране, как се сондира, да видят пилотни машини,
анкери. Всичко това ги пленява.
Но веднага ще кажа, че това
не е добър избор за 100% от
младите хора. Студентите от
специалността „Транспортно
строителство“ в последните
години са малко, и то не само
заради проблемите на демографската криза. Възпитанието
в семейството и приятелското
обкръжение ги запознава с това,
че нашата специалност е извън
София, по калните пътища, с
ботушите и фургоните, в пек и
студ, а не си по цял ден на компютъра в уюта на офиса...
По повод предстоящата нова
кампания за привличане на следващия випуск няма нищо различно. УАСГ е утвърдено учебно заведение с дълголетни традиции,
осъвременяваме програми, дисциплини и т.н. и правим една активна рекламна кампания. Тази
година дори имаме три рекламни
билборда на автомагистралите.
Преподавателите от катедра „Геотехника“ участват
в проучването и проектира-

нето на стотици отговорни
обекти в България и чужбина.
Бихте ли посочили някои по-интересни.
Няма преподавател от нашата катедра, който да не е
ангажиран в практиката, в проектирането и проучването на
строителни обекти. Както споменах, земната механика, инженерната геология са към част
„Земна основа“ във всеки проект. За големите обекти тази
част е задължителна в проектната документация. И това не
е от днес. Нашите учители –
професорите и доцентите, които вече са се пенсионирали, са
работили по специалността си
още по времето, когато в държавата се е развивало крупното
строителство.
Днес всеки от катедра „Геотехника“ може да назове много
обекти в България и в чужбина,
на които е работил – молове,
практически всичките високи
сгради и т.н. Много от нашите
възпитаници се реализират професионално в пътностроителни фирми, придобиват опит и в
чужбина - Сърбия, Гърция, Германия, Австрия, в САЩ.
В изграждането на столичното метро се съчетават
всички наши специалности, които се изучават във Факултета по транспортно строителство - „Пътно строителство“,
„Железопътно строителство“,
„Строителство на транспортни
съоръжения“, като катедра „Геотехника“ е подготвителна за
всички тях. Метрото е сложна
транспортна инфраструктура
и за него се изискват сериозни
геоложки проучвания, отводнявания - борба с подземните води,
укрепване на изкопи и на откоси,
отговорно тунелно строителство, сложни конструктивни решения, пътища и подходите към
метростанциите. Много наши
възпитаници намират професионална реализация в изпълнението на проектите за метрото, а
и редица колеги са ангажирани
по един или друг начин в този
процес.
Водите лекционни курсове,
упражнения и практически занятия по „Инженерна геология
и хидрогеология” за различни
специалности. Сериозен ли е
интересът към Вашата дисциплина?
За да станеш специалист в
областта на инженерната геология и хидрогеология, трябва
да завършиш Минно-геоложкия
университет. И двамата преподаватели, които четем лекции
по този предмет, сме завършили именно МГУ. Акцентираме на
строителството, тъй както
дисциплината се учи от всички
студенти от инженерно-строителните специалности, без
тези, които следват „Архитектура” и „Геодезия”. Даваме
общите неща – за подземните
води, устойчивост и свойства
на скали и почви, но наблягаме
как това във всеки един вид
строителство може да бъде използвано. Кое свойство за къде е
важно, кое за какво пречи или по-

мага и всичко това съчетаваме
с примери от практиката. Геологията се учи на терен, с много
снимки и диапозитиви, като по
този начин се стремим да задържаме интереса на младите
колеги към дисциплината.
И едно интригуващо наблюдение от последните години
– наши възпитаници, мнозина
от тях на ръководни позиции в
големи фирми, декларират, че
без сериозно геоложко проучване няма да проектират. Защо?
Защото строителите искат да
са сигурни в работата си, искат
тяхната сграда да стои вечно...
Разкажете за съвместната
си работа с Българската федерация по спелеология, с която
сте правили различни проучвания в Албания, Китай, Италия.
Дори имате Почетен знак от
организацията за заслуги към
спелеологията и изучаването
на карста в България.
Аз станах геолог заради пещерите. Още като ученик, на 16
г., бях спелеолог и през 2019 г.
правя 40 години, откакто съм
започнал това занимание. Каква
наука може да се занимава с пещерите? Хидрогеологията.
Член съм на един от големи-

те клубове в София - „Хеликтит“
(в превод от гръцки – пещерно
цвете), на който дълги години
бях и председател. Това е много
красив вид пещерно образование
от калцит, което расте срещу
законите на природата.
Сега чета на младите пещерняци курсове за подготовка за това иначе прекрасно, но
сложно и опасно хоби.
Особен интерес за строи т ел н и я бр ан ш в е р о я т н о
представляват Вашите изследвания за качествата на
подземните води под бъдещи
територии на големи строежи, на проекти за изграждане
на сондажни кладенци за техническо и питейно-битово водоснабдяване...
Подземните води са обединени от дисциплината „Хидрогеология“. Аз водя лекции на
студентите от ВиК в Хидротехническия факултет и на
студентите от Транспортния
факултет. Опитвам се по всякакъв начин по инженерна геология и хидрогеология да съчетая
познанията си за подземните
води, за свойствата на почвите и карста. Тук използвам и опита си от пещернячеството с

това как всичко може да повлияе
в процеса на дадено строителство. Специално за студентите
от ВиК особено внимание обръщам на добива на подземни води,
каква е ползата от извличането
им, както и за вредата от тях
– високи нива, отводнявания, изплуване и т.н.
Два пъти сте били избиран
за „Преподавател на годината“
от Факултета по транспортно строителство, приз, връчен от Студентския съвет на
УАСГ на прекрасните празници ХАОС. Тази година нашият
вестник отрази събитието, на
което и Вие бяхте премирани с
благодарствена грамота.
Наистина, прекрасно мероприятие в зала „Максима“.
Личното ми мнение е, че няма
по-престижна награда за един
преподавател по сложните инженерни дисциплини, които се
изучават в Университета по
архитектура, строителство и
геодезия, от това препълнената
зала да го аплодира като „Преподавател на годината“. Бил съм
удостояван с тази висока чест
два пъти. Какво повече му трябва на един университетски преподавател…
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ǷȘȖȜǪȍșȍȓȐȕǪȍȕȒȖȊȕȈȋȖȌȐȕȐ
Проф. Добрин Денев
На 10.6.2019 проф. д-р инж. Веселин Стефанов Венков, дългогодишен преподавател към катедра
„Геотехника” на Университета по
архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), заслужил деятел на
българското образование, наука и
култура, навършва 95 години. За
него юбилеят със сигурност е добър повод за равносметка, а за нас
– да го почетем и поздравим.
Мнозина са онези тук и извън
страната, които лично го познават, срещали са се с неговото
творчество, били са негови студенти, работили са с него, по различни
поводи са се доближили до него и са
почувствали подкрепата му. За тях
проф. Венков е човек с особено присъствие и благородство, внушаващ
доверие и оптимизъм. Защото той
е една рядко срещана всеотдайна
енциклопедична, забележителна и
завършена личност – личност от,

в истинския смисъл на понятието,
възрожденски тип, каквито все потрудно могат да се срещнат.
Проф. Венков е един от онези,
чиито имена се свързват с израстването на няколко поколения строителни специалисти. Лекциите му
се помнят, неговите книги и учебни
помагала продължават да се четат и да са настолни за немалко

от практикуващите проектанти и
строители. Неговите експертизи,
рецензии и технически становища,
научните му постижения и особено приносът му към строителната
практика са изключително много
– те са добре известни на всички
специалисти в сферата на строителството и трудно могат да бъдат изброени.
Проф. Веселин Венков е име с
широка обществена известност
и признание. Неговите отличия
и награди са толкова много, че
всичките също няма как да бъдат
изброени. Той е част от онова знаменито поколение учени и преподаватели на УАСГ, които издигнаха
нивото на строителната наука,
внесоха особена дълбочина и мащабност в научните изследвания,
подготвиха квалифицирани кадри и
които пряко участваха в подема на
строителното дело в България. Той
подпомогна и продължава да подпомага професионалното израстване
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УВАЖАЕМИ ПРОФ. ВЕНКОВ,
Имаме удоволствието от името на Съвета на директорите и екипа на
в. „Строител“ да отправим нашите най-сърдечни благопожелания по повод Вашия
юбилей.
Като дългогодишен преподавател и учен винаги сте бил полезен на строителния бранш, което е основна задача и на вестник „Строител“. Във Ваше лице виждаме единомишленик. Изказваме нашата признателност за работата Ви, свързана
с развитието и повишаването на качеството на висшето строително образование
– ключова тема за изданието на КСБ. За нас е чест да Ви поздравим за богатия професионален път, който сте изминал, и за всичко направено за бъдещите поколения.
Пожелаваме Ви от сърце много здраве, дълголетие, сили и късмет! Хубав
празник!
С уважение,
Ренета Николова
Прокурист и гл. редактор,
ПР на КСБ
София, 10 юни 2019 г.

Инж. Пламен Пергелов
Председател на СД
на „Вестник Строител“ ЕАД

на плеяда млади преподаватели и
докторанти. Направи и продължава да прави много за развитието
и издигането на авторитета на
Университета по архитектура,
строителство и геодезия.
Като проектант той има определено участие в изграждането на
някои от най-големите за времето
си промишлени и хидротехнически
обекти в България, на Софийското метро, Рибното пристанище
в Бургас, редица транспортни и
подпорни съоръжения, укрепването
на свлачища и пр. Член бе до неотдавна на много академични, научни
и експертни съвети.
Проф. Венков е професионално
компетентен не само в областта на строителната наука, но и в
музиката, живописта, архитектурата, в историята и какво ли не
още. Той е личността, благодарение на която не само се създадоха, но и много от паметниците на
българската архитектура, исто-

рия и култура остават съхранени
за поколенията. Достатъчно е да
споменем проектирането на НДК,
реконструкцията на Народния театър, възстановителните работи
по Мадара и Плиска, издигането
на крепостната стена във Велико
Търново, стабилизирането на много
църкви, на първо място от които
„Света София“, и пр.
Благодарение на дарителство
от негова страна и сега се отпускат стипендии за отлични студенти както на собственото му име,
така и на името на проф. Балуш Балушев и на проф. Пейо Бербенлиев.
Проф. Веселин Венков е същевременно и великолепен събеседник,
от когото човек има какво да научи
и да се поучи. Той е - и винаги ще
бъде - изключително вдъхновяващ
пример за всички ни! Пример за почтеност, благородство и духовна
възвишеност!
Честит юбилей, скъпи професоре!

ТЪРГОВЕ & ОБЯВИ

петък, 7 юни 2019

КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ОТПРАВЯ ПОКАНА
КЪМ КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
„ЕКСПЕРТ „РЕГИСТЪР“ В ЦЕНТРАЛНО ЗВЕНО „РЕГИСТЪР“
ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА:
• Извършва преглед и анализ на заявления, подадени на хартиен носител или
по електронен път към системата на Централния професионален регистър на
строителя.
• Изготвя доклади до Комисията за воденето, поддържането и ползването
на Централния професионален регистър на строителя във връзка с подадените
заявления.
• Оказва методическа помощ на експертите от Областните представителства на Камарата.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
• Образование: висше техническо образование, образователно-квалификационна степен „магистър“;
• Професионален опит: минимум 2 г.;
• Добро познаване на нормативни документи в сектор „Строителство“: Закон
за устройство на територията; Закон за Камарата на строителите в България;
Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи; актовете и протоколите,
съставяни по време на строителството;
• Много добра компютърна грамотност;
• Умения за работа в екип.
НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:
• Сигурна и стабилна работна среда;
• Динамична работа;
• Отлични условия на труд.
Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, моля в срок до 5.07.2019 г.
изпратете подробна автобиография и мотивационно писмо на e-mail: office@ksb.bg.
Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Кандидатурите ще се разглеждат при спазване на стриктна конфиденциалност. Съгласно Общия Регламент за защита на личните данни, Камарата на строителите в България е Администратор на лични данни. Във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 13 от Регламента с подаването
на кандидатурата си всеки кандидат е информиран и се съгласява със следното:
1. Целта на обработването, за което личните данни, посочени в приложените от кандидатите
документи, са предназначени, е извършване на предварителен подбор и преценка за покриване на
изискванията за заемане на обявената свободна позиция.
2. Администраторът декларира, че личните данни, получени с настоящото съгласие, няма да
бъдат обработвани с други цели.
3. Срокът за съхранение на предоставените лични данни е до приключване на подбора по обявената позиция и сключване на трудов договор с избрания кандидат, но не повече от три месеца
след изтичане на срока на настоящото обявление за свободна позиция.
4. След изтичане на този срок личните данни, получени с настоящото съгласие, ще бъдат
унищожени (хартиените носители чрез шредиране, а на техническия носител – чрез заличаване и
изтриване на съответните файлове от компютрите на Дружеството).
5. Администраторът не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, по отношение на лични данни.
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Всеки клиент, който се регистрира за електронна
фактура в периода 1 - 30 юни 2019 г., ще получи като
подарък себестойността на 20 kWh
От 1 до 30 юни 2019 г. всеки
клиент на „ЧЕЗ Електро България“
АД, който заяви услугата „Електронна фактура“, ще получи като
подарък от компанията себестойността на 20 kWh електроенергия.
В кампанията могат да участват
всички клиенти на „ЧЕЗ Електро
България“ АД, които не са регистрирани за е-фактура. Регистрация може да се направи безплатно
онлайн на www.cez.bg, в Център
за обслужване на клиенти на „ЧЕЗ
Електро България“ АД или в каса
на Изипей. Необходимо е да се предостави клиентски номер, оторизационен код и актуален имейл адрес. Потребителят ще получи своя
подарък от 20 kWh под формата на
приспаднатата им себестойност
от втората му електронна фактура, издадена след регистрацията.
20 kWh се равняват на консумирана електроенергия, необходима
за приготвянето на 4363 еспресо
кафета или на 88 ч използване на
осветление. 20 kWh осигуряват на всяко
домакинство 50 изпирания с автоматична пералня. 20 kWh са достатъчни за 178 ч
видео игри или 81 ч от любимия семеен сериал.
Електронната фактура е напълно безплатна услуга. След регистрацията клиентите могат да следят документите
си както в електронния архив на сайта
cez.bg, така и на посочения от тях имейл
адрес. Електронната фактура гарантира
защита на личните данни, спестява време
и дава възможност за лесно и практично
контролиране на разходите. Тя е валиден,
електронно подписан данъчен документ,

който е напълно идентичен с хартиената
версия.
„Над 420 000 клиенти на „ЧЕЗ Електро
България“ АД вече оцениха удобството,
сигурността и екологичните ползи на
електронната фактура, като с избора си
спасиха от изсичане над 7000 дървета и
намалиха използването на хартия с близо
10 милиона листа годишно, с което всяка
година спестяват 215 мегаватчаса електроенергия, необходима за производството им“, посочват от ЧЕЗ.
Правилата на кампанията „20 kWh подарък“ са публикувани на корпоративния сайт
www.cez.bg.

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
3Наименование: Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в местност
Възложител: Община Несебър
Oсн. предмет: 45112350
Прогнозна стойност: 3 090 736.90 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност
в месеци: 48
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 17/06/2019 Местно време: 17:00
Отваряне на офертите: гр. Несебър, ул.
„Еделвайс“ №10, заседателна зала

Дата: 18/06/2019 Местно време: 10:00
За контакти: Сюрея Исуф
Факс: +359 55429399
Адрес: ул. „Еделвайс“ №10
Адрес на възложителя: www.nessebarinfo.com
Телефон: +359 55429399
E-mail: uopnesebar@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=913671&mode=view

3Наименование: Извършване на строително-монтажни работи
на обект: „Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови
отпадъци на Община Самоков”
Възложител: Община Самоков
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 2 022 314.45 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в месеци: 6
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 20/06/2019 Местно време:
17:30
Отваряне на офертите: гр. Самоков, ул.
„Македония” №34 , сградта на Община Самоков, заседателна зала - втори/или трети

етаж.
Дата: 21/06/2019 Местно време: 14:00
За контакти: Красимира Костадинова - директор дирекция ТСУЕП
Факс: +359 73266650
Адрес: ул. „Македония“№34
Адрес на възложителя: http://samokov.bg/
Телефон: +359 835840410
E-mail: obsamop.nov1@mail.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=913907&mode=view

3Наименование: Основен ремонт на улици на територията на
Община Асеновград
Възложител: Община Асеновград
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 748 541.67 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 90
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 20/06/2019 Местно време: 17:00
Отваряне на офертите: административната
сграда на Община Асеновград, гр. Асеновград,
пл. „Академик Николай Хайтов“ №9, зала 517

Дата: 21/06/2019 Местно време: 10:00
За контакти: инж. Атанас Тошев
Факс: +359 33165156
Адрес: пл. „Академик Николай Хайтов“ №9
А д р е с н а в ъ з л ож и т е л я : h t t p : / / w w w .
assenovgrad.com/
Телефон: +359 33120238
E-mail: obstina@assenovgrad.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=914126&mode=view

3Наименование: Смяна на водопроводната мрежа по улици в северозападната част (Гл. клон IV, клон 52, 53, 55-58, 67, 69, 70, 76, 80 и 84)
на с. Микрево, Община Струмяни, област Благоевград
Възложител: Община Струмяни
Oсн. предмет: 45232151
Прогнозна стойност: 481 976.73 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 20/06/2019
Местно време: 17:00
Отваряне на офертите: с. Струмяяни, пл.
„7 - ми Април“ №1, залата на общински съвет

Дата: 03/07/2019 Местно време: 10:30
За контакти: Василка Панкова
Факс: +359 07434-3105
Адрес: пл. „7 - ми Април“ №1
Адрес на възложителя: www.strumyani.org
Телефон: +359 07434-3108
E-mail: strumyani_oba@yahoo.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_201
4&id=914044&mode=view

3Наименование: Механизирано пресяване, поправяне по ос и ниво
на жп коловози
Възложител: ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
Oсн. предмет: 45234000
Прогнозна стойност: 273 400.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в месеци: 24
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 27/06/2019 Местно време:
16:00
Отваряне на офертите: заседателна зала

на ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
Дата: 28/06/2019 Местно време: 09:20
За контакти: Хр. Димитрова
Факс: +359 42662507
Адрес на възложителя: www.tpp2.com
Телефон: +359 42662717
E-mail: h.dimitrova@tpp2.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014
&id=914231&mode=view

3Наименование: Монтаж на OPGW на ВЛ 110 кV „Светкавица“,
ВЛ 110 кV „Поройна“ и ВЛ 110 кV „Въбел”
Възложител: Електроенергиен системен
оператор ЕАД
Oсн. предмет: 45231400
Прогнозна стойност: 207 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност
в дни: 100
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 24/06/2019 Местно време: 17:00
Отваряне на офертите: на адреса на възложителя: гр. София 1618, бул. „Цар Борис III“
№201, партер, заседателна зала Обществе-

ни поръчки
Дата: 25/06/2019 Местно време: 10:30
За контакти: Елена Маврова по процедурни
въпроси; Никола Новев по технически въпроси
Факс: +359 29626189
Адрес: бул. „Цар Борис III“ №201
Адрес на възложителя: www.еso.bg
Телефон: +359 29691352
E-mail: op@eso.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014
&id=913767&mode=view

Още на: http://vestnikstroitel.bg/category/public_orders/
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ǴȐȒȍȓȍǶȒȈǬȖȕȍȘ±șȒțȓȗȚȖȘȢȚȕȈȔȍȉȍȓȐ
Елица Илчева
В последните години
активно се говори, че
предметите за дома и
обзавеждането все повече губят своята функционалност за сметка на
скулптурния си характер.
Много преди това да се
превърне в мода и трайно
налагаща се тенденция,
една американка твори
именно в тази посока.
За европейската публика
Микеле Ока Донер е отвъд морска дива, която
прави лампи под формата
на гигантски насекоми
или снопчета черни клони,
маси и пейки, изработени
от патиниран бронз, вази
и подноси от сребро (925
проба) – и всичко е закачливо, бляскаво привлекателно за очите и дори
малко шокиращо. Американските любители на
съвременното изкуство
познават Ока Донер с
работата й Radiant Site
на нюйоркската метростанция Herald Square и
инсталацията A Walk on
the Beach на летището в
Маями.

експерименталната площадка на Музея на модерното изкуство там.
1981 е го дината, в
която дизайнерката се
з ас ел в а тр ай н о в Н ю
Йорк, където кариерата
й стартира със серия от
улични инсталации. Тя печели националния конкурс
за създаване на интериорни обекти за станцията на метрото Herald
Square в Ню Йорк.
университет в
град Ан Арбър,
където години по-късно
руският поет
Йосиф Бродски
се обръща към
студентите с
прочутата си
прощална реч.
В допълнение младата
жена е добре
обучена светс ка лъ ви ц а.
Баща й Кенет Купа за шампанско Bark Lightning,
Ока е бил съ- сребро 925. 2015 г. Галерия на Дейвид Гил

Ваза „Океански риф”. Бронз, стъкло. 2005 г. Тираж: 50 екземпляра

по-късно заедно с Мичъл
Улфсън

да напише книгата
„Маями Бийч: скица на
Едем”,
която е разказ за истори ята и живота на
града между 20-те и 60те години, видяна през
призмата на елитните
семейства.

показана през 1970 г. на
първата изложба на холографското изкуство в
Академията в Кранбрук.
В началото на 70-те
години Ока Донер се премества в Детройт. През
1977 г. в Института по
изкуствата в Детройт е
подредена

първата й самостоятелна експозиция,

Проектът Radiant Site
представлява 11 000
позлатени керамични
плочки,
които тя самата нарича „улична скулптура“.
Почти веднага след това
получава поръчка за инсталации на „Скай Плаза“
за Хайден Планетариум,
к лон н а А мери кан с к и я
п ри р о д он ау че н муз ей .
Та м съ з д ав а б е т о н е н
под с бронзови елементи
под формата на небесни
тела.
След това Ока Донер

Художник и скулптор,
но преди всичко дизайнер,
в различни години от
дългия си професионален
живот тя ту се занимава с монументално изкуство, ту прави мебели,
бижута или други функционални обекти. Днес
е на 74 г. и въпреки че
нейната многогодишна
и ползотворна кариера е
преполовила цял век, не
спира да твори.
Микеле е родена в Маями Бийч, Флорида, САЩ.
Изкуството е в кръвта й
– внучка е на известния
художник Самюел Келер,
който завършва Одеската рисувателна школа,
преди да емигрира в Ню
Йорк. Така че уроците
по изкуство за малкото
момиче започват още
преди то да тръгне на
училище. От детството
си американката наблюдава богатата, опасна и
екзотична Флорида и се
интересува от природните науки. Тя рисува с
невиждана страст растения, цветя, животни,
насекоми и дори вкаменелости – всичко, което се
откроява в този кът от
земното кълбо.
През 1963 г. влиза в
престижния Мичигански

Инсталация A Walk on the Beach, теракот,
бронз. 1992 г. Маями

„Ужасен стол“, бронз със злато. 1990 г.

Креслото „Лейди“

През 1968 г. Донер
открива собствена работилница в центъра на Ан
Арбър, Мичиган, където
наред със скулптурните
си творби създава и предметите за бита, с които
става широко известна.
По това време холографията владее умовете
на местните художници.
Най-популярната й работа от този ранен период
в кариерата й е скулптурата „Керамична кукла“,

озаглавена „Процесът
на работата“.
Друго важно събитие
е участието й в груповата изложба „Образи и
вещи в модерната скулптура”, в която работите
на Микеле са поставени
редом до опусите на Скот
Бъртън, Денис Опенхайм
и Тери Елън. Уникалната
сбирка след това „отива”
на турне в Ню Йорк и е успешно показана в PS1 на

Бутикът на „Тифани“ в Женева. Предното стълбище е
украсено с лампа от Ока Донер. Кост и керамика. 1977 г.

дия в Маями Бийч в началото на кариерата си, а
по-късно е избиран и за
кмет на града. И от мал-

Лъчиста маса за хранене, бронз. 1995 г. Галерия на
Дейвид Гил

ка дизайнерката се върти
във вихъра на светския
и политически живот.
Това й дава възможност

Съдове на щанд Spirograph II,
бронз, стъкло. 2008. Галерия на Дейвид Гил

Ока Донер по време на създаването на проекта в
метростанция Herald Square. Площадката там е облицована с
11 000 позлатени керамични плочки. 1990 г.

работи в Тексас, Вашингтон, Мисисипи, като нейните творби звучат като
г ран ди о з н и с и м ф он и и,
очароващи обществеността с мащаб, блясък
и почти универсално покритие. Не е случайно, че
инсталацията

A Walk on the Beach
за летище Маями е
включена в почетния
списък на чудесата на
града.
Последните го дини
творбите й са представени в нюйоркската
Marlborough Gallery.
Друго, с което е популярна американката, е
това, че в продължение
на много години тя носи
еднотипни дрехи – широки рокли с широки ръкави,
черни или бели, изработени от коприна, кадифе и
кашмир. Сама обаче признава, че в гардероба й
могат да бъдат открити
и много дизайнерски шедьоври – гащеризони от
Оскар де ла Рента, дрехи
от Жан-Пол Готие или Йоджи Ямамото.
„Ако всяка година купувате по един продукт
от елитна модна марка,
след 45 години ще имате голям гардероб, който няма да е излязъл от
мода“, казва Микеле. Въпреки възрастта си тя и
днес живее изключително
интензивно.

СВЯТ & ИНОВАЦИИ
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ǶȚȒȘȐȝȈșȚȈȌȐȖȕȈȊǲȈȚȈȘȗȘȖȍȒȚȐȘȈȕȖȚǯȈȝȈǽȈȌȐȌ
Това е първото съоръжение, специално изпълнено за Световното първенство по футбол през 2022 г.
Страницата
подготви
Емил Христов
Откриха първия специално изграден стадион
в Катар за Световното
първенство по футбол
през 2022 г. „Ал Джануб”,
проектиран от архитектите на Заха Хадид в сътрудничество с AECOM,
отвори врати след шест
години строителство.
Обектът привлича погледа със своята нагъната
форма, вдъхновена от корпусите на традиционната
лодка за региона на Азия.
„Ал Джануб” е разположен
в град Ал Вакра, който се
намира на 20 км южно от
Доха. За да се гарантира
дългосрочното използване на съоръжението, то
разполага с разглобяеми

седалки и временни трибуни, които могат да бъдат
премахнати за събитията
след Световното. Капацитетът му е 40 000 места,
той може да се намалява
до 20 000. Премахнатите
седалки могат да бъдат
транспортирани до развиваща се страна, която
се нуждае от спортна инфраструктура.
„Стадионът е проектиран съвместно с нов
участък, така че той се
намира в сърцето на разширението на града, като
дава повод за дейности в

общността и около стадиона в дните без събития”, обясняват архитектите на Заха Хадид. Те
споделят, че обектът ще
бъде запомнящо се място
и дестинация по време на
Световното първенство.
„Ал Джануб” разполага
с функционален покрив,
проектиран от Schlaich
Bergermann Partner. Той
имитира платно и е изграден от плисирани PTFE
тъкани и кабели, така че
да съответства на облицовката. Бялата и лъскава
повърхност на стадиона

се допълва от морските
мотиви, които приличат

на раковини. Чрез система за охлаждане е сигурен

комфортът и за играчите,
и за зрителите.

ǷȖșȚȘȖȐȝȈȉȐȏȕȍșșȋȘȈȌȈȊȀȈȕȝȈȑ ǰȏȋȘȈȌȐȝȈȍȕȍȘȋȐȑȕȖȕȍȏȈȊȐșȐȔȈ
ȖȚȒȖȘȈȉȕȐȒȖȕȚȍȑȕȍȘȈ
ȈȊȚȖȋȈȘȈȊǽȖȓȈȕȌȐȧ
Десет корабни контейнера са били превърнати
в ефирна бизнес сграда
на три нива със смесена
употреба. Тя се издига на
шанхайския остров Чонгминг в Китай и е наречена „Твърдото и празното”
заради разположението
на контейнерите, които
формират редица външни
пространства, оградени
от ъглови дървени елементи. За обвързването
на обекта с откритото
пространство архитектите от Yiduan Shanghai
Interior Design са използвали предимно естествени
материали и стени в бяло.
По този начин постройката се вписва перфектно в
пейзажа.
Предизвикани от отдалеченото местоположение
на парцела и ограничени
от тесните интериори на
контейнерите, проектантите са заложили на нестандартното. Те са успели
да разширят използваемата застроена площ на про-

екта до близо 20 000 кв. м,
добавяйки външни платформи, оградени от дървени ламели, които разгръщат интериора на
контейнерите към откритото пространство.
„Слънчевите лъчи могат да се филтрират през
решетките, с което се
създава игра на светлината и сенките. Контейнерите и новите обеми,
формирани от тях, заедно създават осезаема и
припокриваща се архитектурна форма, което
прави сградата модерна и
футуристична“, споделят

архитектите.
Обектът се състои от
изложбена площ на първия
етаж, кафене и ресторант
на втория и офис площи
със заседателни зали на
третия.
Докато хората се движат из сградата, пред
тях се разкриват различни гледки към пейзажа.
Интериорът е модерен и
минималистичен. Различни природни елементи формират пространствата
вътре, като например изкусно поставените късове скали, които ограждат
пътеките.

Завърши строителството на първата енергийно независима автогара в Холандия, в южния
град Тилбург. Тя разполага
с масивен навес, покрит
със слънчеви панели, който едновременно осигурява цялата енергия, от
която се нуждае обектът, сянка за автобусите и пътниците и дава
модерен външен вид на
автогарата. Обектът е
построен като част от
мащабен проект за съживяване на градския обществен транспорт. От
станцията има и лесен
достъп до съседната жп
гара и паркинга за велосипеди в железопътната
зона.
Новата автогара е
проектирана от студио
cepezed. Те обясняват, че
стоманената тента е с
вградено осветление и
е покрита с ETFE фолио,
така че през деня да пропуска филтрирана слънчева светлина и да осветя-

ва пространството през
нощта. Гарата е оборудвана с рампи за трудно
подвижни хора и перила с
Брайлов текст.
Дизайнът й е минималистичен и с високоефективни компоненти –
стоманени плочи и ивици,
тънки колони, които поддържат големия навес. В
колоните са вградени и
система със S.O.S. бутони и интерком. В допълнение към повдигнатите
седалки от черен бетон
архитектите са включи-

ли и седалки с облегалки.
Слънчевите панели,
които покриват навеса, са с площ от около
270 кв. м. Има и лампи
със соларно захранване,
които се задействат от
енергоспестяващи сензори за движение, интегрирани в стоманения ръб
на тентата. За по-голяма
устойчивост архитектите са предвидили конструкцията да изисква
минимална поддръжка – с
малко разходи за почистване.

ǭȒȖȓȖȋȐȟȕȐȓȖȌȒȐȡȍȊȖȏȧȚ ǷȈȘȐȎșȕȖȊȕȍȉȖșȚȢȘȋȈȟȊȞȍȕȚȢȘȈ
ȋȖșȚȐȐȏǵȐȈȋȈȘșȒȐȧȊȖȌȖȗȈȌ
От години посетителите на Ниагарския водопад се приближават до
него, за да му се насладят,
с туристически лодки, които имат негативен ефект
върху околната среда. Скоро гостите ще могат да

се приближават до природната хубост по по-екологичен начин. Туристическата компания Maid of the
Mist ще пусне транспорт с
нулеви емисии – двойка изцяло електрически лодки.
Те ще са с вградени

литиево-йонни батерии,
които се захранват от
система за зареждане на
сушата и ще могат да
достигат 80% от капацитета си само за седем
минути. Това позволява
бързо зареждане за времето, в което туристите
се качват на борда, за да
отидат до водопада.
Лодките се строят
на модули, които ще бъдат транспортирани и
след това сглобени в съоръжение при Ниагарския
водопад. Очаква се да влязат в експлоатация през
септември. Те ще заменят два по-стари кораба,
построени през 1990 и
1997 г.

За първи път от 1973 г. насам, когато
е построена кулата Монпарнас, в центъра на Париж ще се издигне небостъргач.
Това ще е Tour Triangle - сграда, която
според проекта на швейцарското студио
Herzog & de Meuron ще е с височина 180 м.
Планира се строителството да започне догодина и да завърши през 2024 г.,
когато френската столица ще е домакин
на Летните олимпийски игри. Tour Triangle
ще е разположен до площад Порт дьо Версай и ще е с уникална триъгълна форма
и според гледната точка ще изглежда
различно. Oт страна на центъра на столицата сградата ще прилича на тънка
кула, а от изток и запад ще изглежда
като триъгълник.
Интересно е, че небостъргачът е
проектиран така, че да се минимизира
сянката, която ще хвърля. Архитектите
са убедени, че всяка от околните зони
ще е без слънце не повече от 40 минути
дневно. Предвидено е вътрешността на
кулата да получава максимално количество естествена светлина, тъй като

в нея ще има споделени пространства
за работа за 5000 души. Tour Triangle ще
разполага и с хотел със 120 стаи, медицински център и детска градина.
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За втора поредна година най-престижната награда е за
азиатски филм
Страницата
подготви
Мартин Динчев
Южнокорейски ят
режисьор Хон Д жу н-хо
(Mother) спечели престижната „Златна палма“
на тазгодишното издание
на кинофестивала в Кан.
Той бе отличен за своята
драматична черна комедия
The Parasite.
„Всички споделяме мистерията на неочаквания
начин, по който този филм
ни преведе през различни
жанрове и засегна по забавен и нежен начин, без да
съди, нещо толкова актуално, толкова глобално в
един локален филм“, заяви
прочутият мексикански
режисьор Алехандро Гонзалес Иняриту, който бе
председател на журито на
най-престижния европейски кинофорум. „Всички бяхме впечатлени, след като
го гледахме, и мнението
ни само се затвърждаваше с времето - затова и
решението да го отличим
със „Златна палма“ беше
единодушно“, допълни той.
Любопитно е, че за
втора поредна година найценната статуетка в Кан
– „Златна палма“, отива
при азиатски филм след

миналогодишния успех на
японската семейна драма
„Джебчии“.
Французойката със сенегалски произход Мати
Диоп заслужи отличието
„Гран при“ за своя дебют
Atlantics, благодарение на
който се превърна и в първата чернокожа режисьорка в официалния конкурс.
За най-добра актриса
бе определена британската изгряваща звезда
Емили Бийчъм за изпълнението й в Little Joe на
Джесика Хаузнер. Антонио
Бандерас пък получи приза
за най-добър актьор за

ролята си в полуавтобиографичния филм на Педро
Алмодовар Pain and glory.
Той посвети наградата
на легендарния режисьор.
„Хората си мислят, че ние
живеем на червения килим,
но това не е така. Ние
страдаме много, правим
жертви и като цяло е доста тежко да си актьор. Но
същото така има и триумфи и това е моята триумфална нощ. Най-доброто
предстои“, каза Бандерас.
Фаворитите на фестивала в Кан - братята
Жан-Пиер и Люк Дарден,
които са печелили два

пъти „Златна палма“, отново бяха отличени. Този
път те получиха наградата за режисура за Young
Ahmed - портрет на тийнейджър мюсюлманин в
модерна Белгия, който се
опитва да убие своя учител.
З а м н о з и н а н ови я т
филм на Куентин Тарантино Once Upon a Time ...
in Hollywood бе най-очакваното събитие на фестивала, но той остана без
награда. Въпреки това кинолентата вече е спрягана за основен фаворит за
„Оскар“-ите през 2020 г.

КНИГА НА СЕДМИЦАТА

Вдъхновен от
р е а лн и съ б и т и я
и разкрития, романът печели
р е ди ц а ф р е н с к и
литературни награди. Причината
за това съвсем не
е случайна. Никола
Бьогле разказва
смразяваща история за човешката
лудост и за това
колко опасна може
да бъде науката,
когато е превърната във фатално
оръжие от извратени умове.
Действието в „Пациент 488“ се развива в психиатрична болница „Гаустад“ в норвежката столица
Осло. В едно мразовито утро тялото на пациент е
открито мъртво, а устните му са застинали сякаш
в нечовешки вик. С разследването се заема инспектор Сара Геринген, която веднага усеща, че случаят
не е класически…
Необичайните обстоятелства около вероятното самоубийство нямат край: Защо жертвата има
белег с числото 488 на челото? Какво означават
тайнствените рисунки на стената на стаята й?
Защо болничният персонал отказва да разкрие истинската самоличност на покойника, настанен в
„Гаустад“ преди повече от тридесет години?
За Сара Геринген това е началото на едно ужасяващо разследване, което започва в Осло, минава
през Париж, остров Възнесение, мините на Минесота и стига до покрайнините на Ница. И докато реди
този мистериозен пъзел, Сара свързва съдбата си
с разследващия журналист Кристофър Кларънс. С
негова помощ инспектор Геринген стига до тайни
лаборатории, създадени от американското правителство, и открива строго секретни досиета на
ЦРУ, за чието съдържание никой не е подготвен...
Никола Бьогле е френски писател и сценарист.
Започва кариерата си като водещ, редактор и артистичен директор в телевизия М6. Бестселърът
„Пациент 488“ е неговият най-успешен роман.

ÄǳȧȚȕȈșȞȍȕȈ±ǵǬǲ´±ȕȖȊȖȒțȓȚțȘȕȖȗȘȖșȚȘȈȕșȚȊȖȕȈȖȚȒȘȐȚȖ
През юли на нея ще излязат някои от най-добрите спектакли на Софийската опера и балет
Следвайки страте гическата си визи я за
развитие, Националният
дворец на културата обогати своите пространства с постоянна „Лятна
сцена – НДК“, която е разположена зад знаковата
сграда.
„През слънчевите месеци от годината паркът
на НДК, който Столичната община превърна в
много приветливо място
през последните години, е
предпочитан от мнозина
софиянци и от непрекъс-

нато увеличаващите се
чуждестранни туристи в

София. Затова ние решихме НДК през лятото да

излезе навън при хората.
Създавайки тази открита
сцена, ние ще я превърнем
в своеобразна платформа
за общуване с публиката“,
коментира председателят на Съвета на директорите на НДК Борислав
Велков.
Официалното откриване на лятната сцена бе
на 24 май с тазгодишното издание на „Празник на
буквите“. Кино под звездите, както и концерти на
утвърдени и начинаещи
изпълнители са сред иде-

ите за предстоящи проекти там. Засега е ясно, че
на 14, 15 и 16 юли Софийската опера и балет ще
представи едни от найдобрите си спектакли.
Лятната сцена на НДК
е с капацитет от минимум 450 седящи места с
възможност за допълване на поне още толкова
мобилни седящи, както и
правостоящи. Освен че
ще използва пространството за представяне
на събити ята на своя
продуцентски център,

както и за партньорски
продукции, НДК съвсем
скоро ще започне да предлага пространството и
на свои клиенти. Сцената позволява на нея да се
провеждат мероприятия
с продажба на билети и
такива със свободен достъп. От ръководството
на НДК са решени да инвестират специално и в
серия от инициативи с
безплатен вход, които да
дават възможност за изява на прохождащи млади
таланти.

всички те съдържат едно
и също предупреждение: че
ако експлоатирате прека-

лено много природата, тя
ще ви го върне тъпкано“,
допълва той.

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

ǏǺǰǳǴǷǬǖǼǬǷȋǾǹǬȃǿǰǺǮǴȅǬǾǬ
След успеха по целия
свят на „Годзила“ и „Конг:
Островът на черепа“ режисьорът и съсценарист
Майкъл Дохърти събира
някои от най-големите
и най-свирепи чудовища
в историята на киното.
Сред тях е могъщата Годзила, която се изправя
срещу Мотра, Родан и своя
вечен противник – триглавия Кинг Гидора. Когато
тези древни супервидове

– смятани само за митове – се появяват отново,
всички те се опитват да
вземат превес, поставяйки на карта съществуването на човечеството…
„Годзила винаги е бил
един митичен символ“,
казва Дохърти, който от
дете е фен на чудовището. „Продукциите за Годзила са епични и забавни,
но като оставим настрана мегаразрушенията и

представения апокалипсис
на екрана, тези филми са
алегории. Така японците
замислят и представят
популярното чудовище и
според мен това е една
от причините Годзила да
издържи на проверката на
времето“.
От експлозивното си
пробуждане през 1954 г.
до епичното ново начало
през 2014 г. Годзила винаги е бил нещо повече от

чудовище. Разрушител,
спасител, икона, крал, той
еволюира през десетилетия на социални, политически и екологични промени от подвижно природно
бедствие до последния
самотен самурай. „Това са
типичните комерсиални
филми, но те са изпълнени с метафори“, споделя
режисьорът. „И въпреки
че темите в тях са се
променяли през годините,

ÞĂûćĀùÿ
МАРШРУТИ
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ǲȈȘȐȉșȒȐȧȚȖșȚȘȖȊ
ȕȈȓȧșȚȖȊȐȞȐȚȍ

Светослав Загорски
През летния сезон всеки мечтае да посети тропически остров с прозрачни
океански води и изключително красива природа.
Козумел е перфектното
място за почивка и може да
отговори на всички очаквания за морско приключение.
Този остров в Карибско
море е световно известен
със своята девствена природа, изпълнени с живот рифове и прекрасни бели плажове. Намира се в близост
до източния бряг на Мексико, полуостров Юкатан,
до оживената дестинация
Канкун. Той е с размери 48
на 16 км и е равнинен, като
най-високата му точка е
15 м над морското равнище.
На езика на маите Козумел означава остров на
лястовиците. Те са населявали този природен рай
още през I век. Първият испанец стъпва на него през
1518 г.
Козумел е популярен и
с перфектните си условия
за дайвинг. Това става известно благодарение на
прочутия океанограф, журналист и режисьор Жак-Ив
Кусто, който през 1959 г.
се гмурка до южната част
на острова и заявява, че
това е едно от най-добрите места в света.
През 1990 г. в района е
открита петата по големина подводна пещера в
света.
Друга гордост на Козумел е

Плажът до рифовете Паланкар

Красивият югоизточен бряг

Баракуда до кораловия риф Мая

от тях включват плуване
с делфини, което е много
атрактивно.
В непосредствена близост до рифа Паланкар в
западната част на острова се намира и едноименният плаж Козумел. Най-големият обаче е Рай и на него
има различни атракции, водни пързалки, батути.
Много младоженци прекарват своя меден месец
на Козумел не само заради
красивата природа. Място-

Круизни кораби на брега на Сан Мигел

Променадата до пристанището на Сан Мигел

рифът Мая,
то отдавна е смятано за
дължината на който
надвишава 700 км. Това го
прави втория по-големина
коралов риф на планетата.
Водолази от цял свят
посещават това място,
за да се гмуркат и при
рифа Паланкар сред неговите пещери и корали. Козумел се възприема като
идеалното място за начинаещите любители на
подводните спортове. Те
могат да се възползват
от отличното водолазно училище с опитни инструктори. Освен това
Козумел предлага и нощни
приключения под вода. А за
тези, които не се решават
да опознаят морската флора и фауна, потапяйки се в
лазурните води, но искат
да видят цялото великолепие на крайбрежието,
има разходка с лодка със
стъклено дъно. Има и различни предложения за организирани екскурзии от
круизни компании. Някои

дом на богинята Иш чел.
Според древните местни легенди тя е била богиня
на плодородието, медицината, любовта и изобилието. На острова има храм
на Иш чел, който в продължение на векове е централната точка на религиозния
живот и място на поклонение за маите. Учените
са открили сред руините
няколко статуи на богинята, направени от камък.
Светилището е разрушено
от испанците, а днес останките му са исторически паметник. Всъщност
на Козумел има повече от
30 находки на светилища
на маите. Най-важното
е това на Сан Гервасио,
построено през 800 г. и
разположено на 16 км от
столицата на острова Сан
Мигел де Козумел.
Интерес представляват близките руини до сел-

цето Санта Рита, а малко
по-далече са останките
край Санта Пилар и Кастило Реал, като при последния
е разположена най-голямата структура на маите в
Козумел. Старини от тази
древна цивилизация има и
в югоизточната част на
острова в Буенависта и на
юг в Ел Каракол.
Курортната дестинация има музей, който показва флората, фауната,
историята, геологията и
географията на Козумел. В
двора му има реконструкция на хижа на маите, изработена от слама, а вътре
са експонирани различни
артефакти на митичните
обитатели на острова.
Интерес представлява и

Руините на светилището на Сан Гервасио

Храмът на малките ръце.
Църква в столицата Сан Мигел де Козумел

Стените отвътре са
пълни с мистерии. Могат
да се видят отпечатъци
на много ръце – червени и

малки по размер.
Една от версиите на
учените е, че светилището

е издигнато в чест на бога
на войната, когото маите
нарекли Ах Хълнеб. Древ-

ното племе го считало за
покровител на острова.
Столицата Сан Мигел
де Козумел е задължителна за посещение. Градът
е основан през XIX в. На
централния площад е поставен изящен обществен
часовник.
В Сан Мигел де Козумел
може да се опита и истинска текила, която е много по-различна от масово
произвеждания спиртен
продукт. На редица места
се предлага и безплатна
дегустация на питието,
а обиколката им може да
обогати всеки със знания
за растението, от което
се произвежда текилата
(синьо агаве) и начините
на производството й.
На 30 км южно от столицата Сан Мигел се издига

най-известният от фаровете на Козумел – Целарин.
Построен е през 1901 г.
и наскоро напълно реставриран, заедно с което
е обособен и интересен
морски музей в дома на
пазача на съоръжението.
Фарът е на най-южния
край на острова в природния резерват, известен
като Парк Пунта Сур, и си
заслужава посещението и
изкачването на 134 стъпки за прекрасната гледка
към Карибско море. Това е
забавна малка екскурзия и
е идеална за тези, които
търсят нещо по-различно.
В Пунта Сур има красиви плажове, малък музей
и кула, откъдето да се наблюдават екзотични птици. Посетителите могат
да се пуснат и с лодка из
Лагуна де Колумбия, обитавана от крокодили и водоплаващи пернати.
Интересно място на
острова е и Националният
морски парк Чанканааб, чието име се превежда като
„малко море“. Той е голям
по площ и за да се изучи,
са необходими няколко дни.
В него има и ботаническа
градина, реставрирани
праисторически сгради и
руини.
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Cross border programmes for cooperation
provide funding for more than EURO 416 Million
„Stroitel“ Newspaper will publish in two consecutive issues information about the progress
achieved until now and what is to await until the end of 2019
The cross border coo p e ra t i o n p ro g ra m m e s
INTERREG V-A „Romania
– Bulgaria“, INTERREGIPP „Bulgaria – Turkey“,
INTERREG V-A „Greece –
Bulgaria“, INTERREG-IPP
„Bulgaria – Serbia“ and
INTERREG-IPP „Bulgaria
– Macedonia“ provide funding amounting to more than
EURO 416 Million. This
shows the information officially provided by the Minis-

try of Regional Development
and Public Works (MRDPW)
to „Stroitel“ Newspaper. The
state institution had sent to
the edition not only an overview about the progress under
the five programes for cross
border cooperation for the
period 2014 – 2020, but also
some examples of successfully implemented projects
and information about what is
to be done this year.
Until the present mo-

ment three calls for project
proposals procedures had
been launched under the
INTERREG V-A „Romania –
Bulgaria“, within which the
approved to receive funding 164 contracts had been
signed at the total amount of
EURO 254,1 Million. According to the overview of the
INTERREG-IPP „Bulgaria
– Turkey“, two calls for proposals are launched, 43
contracts are signed and ad-

ditional 42 projects are approved, at the total amount of
EURO 22,8 Million. Under the
INTERREG V-A „Greece –
Bulgaria” the number of the
launched calls for proposals
is four, where the number of
signed contracts is 52 at the
amount of EURO 96,8 Million.
Under the INTERREG-IPP
„Bulgaria – Serbia“ two calls of
proposals are launched, 75 projects are approved for EURO
29,3 Million. The launched

under the INTERREG-IPP
„Bulgaria – Macedonia“ calls
for proposals are also two, the

number of approved projects
is 65, and their total amount is
EURO 15,4 Million.

Hristova, Deputy Mayor of Sofia in the
KRIB awards presented during the Yoana
field of Green System, Ecology and Land Use:
organisation’s 5th annual ceremony 2XUDPELWLRQLV6RÀDWR
Prof. DSc. Eng. Tzolo
become greener, more
Voutov received a
special award for his
beautiful and more comfortable
overall contribution to

the Bulgarian economy

The Fifth Annual Ball of the
Confederation of Employers and
Industrialists in Bulgaria (KRIB)
took place. As part of the highly esteemed ceremony, the most prestigious prizes in the field of business
„KRIB - Quality, Growth, Innovation
from Bulgaria” were bestowed. For
the fifth consecutive year, the event
was held under the patronage of
the Prime Minister Boyko Borissov
who was also in attendance. Host
of the evening was the Chairman
of KRIB’s Management Board Kiril
Domuschiev. „Stroitel“ Newspaper
was among the media partners of
the event.
„We will continue to tolerate
small, medium and large enterprises
alike“, said Prime Minister Borisov.
He shared with the business representatives his positive impressions
from visiting highly technological
and industrial factories and stated
that taxes in the country will remain
within the same range. „We won’t
change the taxes - this is the most
favourable environment. Investment
and stability - this is what credit
agencies foresee, we will maintain
predictable taxes“, added the Prime
Minister.
Among the official guests of

the event were the Deputy Prime
Minister for Juridical Reform and
Minister of Foreign Affairs Ekaterina
Zaharieva, Deputy Prime Minister on
Economic and Demographic Policy
Mariyana Nikolova, Minister of Finance Vladislav Goranov, Minister of
Economics Emil Karanikolov, Minister of Justice Danail Kirilov, Minister
of Energy Temenujka Petkova, Minister of Transport, Information Technology and Communications Rosen
Zhelyazkov, Minister of Environment
and Water Neno Dimov, Minister of
Labor and Social Policy Biser Petkov, Minister of Health Kiril Ananiev,
Minister of Interior Mladen Marinov,
Minister of Tourism Nikolina Angelkova, Minister of Culture Boil Banov,
as well as deputy ministers and
heads of institutions and state agencies. The Bulgarian Construction
Chamber (BCC) was represented by
Eng. Iliyan Terziev, Chairman of the
MB of BCC, also a board member
of KRIB Management Board, Eng.
Kalin Peshov, Deputy Chairman of
the MB of BCC, Lyubomir Peinovski,
member of the MB of BCC and the
MB of KRIB, the Executive Director
of BCC Eng. Miroslav Maznev. Also
present was Dr. Ivan Vutov, Deputy
Chair of KRIB’s MB.

At the Fifth Annual Ball of the
Confederation of Employers and
Industrialists in Bulgaria (KRIB)
the manager of Geotechmin OOD
Prof. DSc. Eng. Tzolo Voutov
received the special award of
KRIB's Chairman for his overall
contribution to the development
of Bulgarian economy. He was
awarded for achieving „longlasting investment and growth,
retaining and opening new job
positions, innovations and contribution to the scientific and public
domain“. The award was presented by the Chairman of the MB of
KRIB Kiril Domuschiev.
The manager of „Geotechmin“ thanked KRIB’s Chairman for
the award and the collaboration,
and further expressed gratitude
to the whole organisation, to the
government, to his team and his
family. „I have teams and people
working by my side, without whom
I would have never received such
recognition - I am truly grateful to
them”, said Prof. Voutov.

High-students from Stuttgart visited a section under
construction of Hemus Motorway
No one of the group of students at Construction
Department of the Technical University in the German
city of Stuttgart had been presuming the opportunity to
visit the construction site of a section from one of the
key road projects in Bulgaria - the Hemus motorway.
This possibility was realised thanks to the Executive
Director of „Hydrostroy“ AD Eng. Zhivko Nedev, who is
also a Deputy Chairman of the „Transport Infrastructure“
section within the Bulgarian Construction Chamber. He
organised this interesting practice meeting to present to
the German youths the Hemus motorway section from
km 78+500 to km 87+800, where construction works
are executed by „Hydrostroy“ AD, as a member of the
„HVP Yablanitsa“ Consortium. This event was attended
by a team from Stroitel Newspaper as well, which was

invited by Eng. Nedev to witness the training process,
that was extremely useful to the students due to the
perfect preparation. The training was carried out in one
of the hottest days of May, but this fact did not affect
the enthusiasm of the German student's group, which
were accompanied by their lecturers.

Mrs. Hristova, would
you please tell as about
the important construction
projects, that are going to
be implemented during
this summer?
We continue the implementation of two of the
most sizable construction
projects, which we have
started in 2018 - the South
park - part III, and the West
park. Within the past year
we reconstructed the entrance of the South park
from the side of Gotse Delchev
Boulevard and the adjacent lanes,
where we replaced the existing lighting and added new lighting fixtures.
During 2019 we are going to renew
another 5 km lighted asphalt-paved
lanes. The repairs of the West Park,
which we are realising now, is the
biggest project. The public physical
infrastructure is already constructed
on over 500 decares. Construction activities keep going on at this
stage, and works are being implemented at the lake with the rockery,
the dry fountain, the green school,
etc. In the next days the lighting is
to be installed.
The opening of the Kyulutsite
garden is planned to happen in the
following weeks, where 3 decares
grass areas have been rehabilitated, hedge-row and ornamental trees
have been planted, and have been
built as well lanes and an openair kindergarten with two separate
areas - for children under 3 years
and for children from 3 to 12 years.
Forthcoming is the opening of the
Rosarium in the Knyaz-Borisova
Garden, where the network of lanes
paved with granite stone has been
reconstructed, and new asphalt
pavement and lighting are installed.
The visitors will have the opportunity
to enjoy more than 2000 of beautiful and aromatic roses - hybrid tea,
polyantic, miniature, tree-roses,
climber roses, combined tastefully
with the the renovated fountain.
The citizens of the capital will
have the opportunity to walk and
take rest in the renewed garden of
Cherkovna street. At this site 1600
sq. meters new flooring of interlocking concrete pavers is laid, a
kinder playground is construced on
280 sq.meters, 30 new benches
are installed and 12 litter bins are

placed. 60 trees are planted, as
well as bushes and hedge-row, and
6 decares grass plots have been
rehabilitated.
The repair works of the North
park entrance continues on the side
of Narodni buditeli street. Electricity power supply facilities are being
constructed and the lighting will be
installed. New water and sewage
netwok and irrigation system are
going to be built. There are going
to be set apart kinder playgrounds,
dog walk area, and places for active recreation activities, a decorative fountain with a pond, park lanes
and green and flower plots. An integral part of our efforts this year will
be focused on repair and renewal
of kinder playgrounds, and it is envisaged to build and renovate more
than 130 of those across all the districts of the Sofia Municipality.
In respect to the local gardens
and the spaces around and between blocks of flats, what is the
amount of funding allocated and
where is envisaged to execute
works?
There is an increase of BGN
2,3 million in Sofia Municipality's
budget for 2019 for maintenance of
green areas and renovation of the
spaces around and between blocks
of flats. The total funds for green
areas amount to BGN 21,6 Million,
where BGN 8,6 Million is envisaged
for allocation to the district administrations for local gardens and
spaces around and between the
blocks of flats. Each administration
is to prioritise their needs and to develop their own plans to implement
our common goal - a greener, more
beautiful and ever safer city.
Превод Радостина Иванова

СПОРТ
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Головата машина заби хеттрик срещу Швейцария
Страницата
подготви
Теодор Николов
Португалия е първият финалист в турнира
на УЕФА Лига на нациите.
„Мореплавателите” спечелиха полуфиналния сблъсък
с Швейцария с 3:1, a големият герой за домакините на
„До Драгао” в Порто отново
беше Кристиано Роналдо.
Футболистът на „Ювентус“ реши изхода на срещата с паметен хеттрик.
Още в 25-ата минута
CR7 си изработи фаул пред
наказателното поле. След
това сам се нае да изпълни наказателния удар и
със страхотен шут прати
топката във вратата на
Ян Зомер. Втората част
започна със спорна ситуация в наказателното поле
на Португалия – Цубер падна след контакт с Нелсон
Семедо, но съдията Феликс Брих прецени, че няма
основание да даде дузпа.

Инж. Борис Недялков

С амо секунди по-късно
събитията се пренесоха
пред другата врата, където Фабиан Шер препъна
Кристиано Роналдо и този
път реферът посочи бялата точка, но играчите
и треньорският щаб на
„кръстоносците“ оспорваха решението. Последва
разглеждане и на двете

ситуации със системата
ВАР и в крайна сметка
дузпа бе отсъдена за отбора на Швейцария. Точен
от бялата точка за 1:1 бе
Рикардо Родригес.
Развръзката настъпи в
самия край на мача. В 88ата минута Бернардо Силва овладя перфектно една
дълга топка и подаде по

земя към Кристиано Роналдо в наказателното поле, а
той от движение заби неспасяемо за 2:1. Само две
минути по-късно Португалия организира контраатака, коженото кълбо отново
стигна до Роналдо, който
финтира двама бранители
и с диагонален удар вкара
трети гол за своя тим.

ǪǨǸȕȈȊȓȐȏȈșȗȢȓȕȈșȐȓȈȐȊȢȊǪȐșȠȈȚȈȓȐȋȈȕȈǨȕȋȓȐȧ
Тимовете от Висшата
лига на Англия гласуваха
„за“ спорните решения в
мачовете, които биват
взимани в консултация
със системата „Помощен
видео съдия“ (ВАР), да бъдат показвани на големите електронни табла по

стадионите. С решението
клубовете се надяват да
помогнат на феновете по
трибуните да разберат
какво точно се случва, тъй
като то често остава неясно за тях.
ВАР се ползва широко
във футбола от Светов-

ното първенство преди
година. Системата ще
дебютира официално в мачовете от английския футболен елит с началото на
предстоящия сезон. Ако във
Висшата лига има клуб, чието табло не е достатъчно голямо, за да се покаже

ситуацията, то тя ще бъде
обяснявана от диктора на
стадиона. ВАР вече навлезе в останалите водещи
първенства в Европа - Испания, Италия, Германия и
Франция, както и в мачовете от елиминациите в
Шампионската лига.

Тенис

ǪȖȕȌȘțșȖȊȈ ǷȘȍȌșȚȖȐȕȖȊȋȖȓȧȔșȉȓȢșȢȒ
ȗȘȖȌȢȓȎȈȊȈȌȈȗȐȠȍȐșȚȖȘȐȧȚȈ ȔȍȎȌțǼȍȌȍȘȍȘȐǵȈȌȈȓ
маестро Роджър Федерер надви
șȐȕȈÄǸȖȓȈȕǫȈȘȖș´ свояШвейцарският
сънародник Стан Вавринка на 1/4-финалите на

Една от най-приятните изненади на „Ролан Гарос” е
Маркета Вондрусова. 19-годишната чехкиня надигра със
7:6 (1), 7:5 Петра Мартич и за първи път в кариерата си
достигна до полуфиналите на турнир от Големия шлем.
В четвъртфиналния си сблъсък двете тенисистки си
размениха по един пробив в средата на първия сет, след
което Мартич се възползва от няколко непредизвикани
грешки на младата си съперничка и поведе с 5:3. Когато
сервираше за сета, хърватката имаше и предимство
от 40:0, но лековато пропиля и трите сетбола и загуби
гейма. Стигна се до тайбрек, в който Вондрусова бе
безапелационна - 7:1.
Чехкинята, заемаща 38 място в световната ранглиста, спечели 12 от първите 14 точки на старта на
втория сет. Тя дръпна с 3:0 и 5:2, но първо пропусна
мачбол на сервиса на Мартич, а след това и при собственото си подаване. Хърватката върна пробива и изравни, а при 5:6 за трети път не позволи на Вондрусова
да затвори мача. Геймът продължи и чехкинята получи
четвърта възможност, която вече не пропусна.
В спор за място на финала тя ще се изправи срещу
Джоана Конта, която сложи край на участието в Париж
на Слоун Стивънс.

„Ролан Гарос”. Носителят на рекордните 20 титли от
Големия шлем спечели със 7:6 (4), 4:6, 7:6 (5), 6:4. Двубоят бе прекъснат при 3:3 в четвъртия сет заради
прогнозите за наближаваща буря в Париж. Забавянето
обаче не бе голямо и при доиграването поставеният
под №3 Федерер надделя над 24-тия в схемата, който пък по-рано в турнира елиминира първата ракета
на България Григор Димитров. Това бе мач №26 между
двамата, като Федерер затвърди сериозното си предимство - 23:3 победи. Така Фед ще се изправи на полуфиналите срещу друг от фаворитите за спечелването
на трофея - Рафаел Надал (№2 в схемата), който от
своя страна помете с 6:1, 6:1, 6:3 японеца Кей Нишикори (№7). 11-кратният шампион в Париж Надал има 23
победи и 15 загуби срещу Федерер.
И мачът на испанеца срещу Кей Нишикори бе прекъснат при 4:2 за Матадора в третия сет поради наближаваща буря и опасност от светкавици. След като
двамата се завърнаха на корта, Надал успешно приключи двубоя в своя полза без особено забавяне, печелейки
два пъти подаването си.
Кралят на клея показа отново невероятна форма
срещу японския си противник. Испанският ас приключи
с 29 уинъра, като грешките му бяха 19, докато показателите на Нишикори заковаха 17 уинъра и 29 непредизвикани.

ФИНАЛНА ФАЗА
ВИСША ЛИГА
Поредицата от добри мачове на „Марибор строй“
продължава. Този път тяхна жертва стана селекцията на „Кордел България“. За резултата 7:5 от „Марибор“ допринесоха Николай Зайков, който се отличи с
хеттрик, а по едно попадение имаха Никола Георгиев,
Станислав Гошев, Атанас Марангозов и автогол на
Ивайло Станоев. Милен Кръстев от „Кордел“ реализира 4 пъти и излезе начело на голмайсторската позиция
във Висша лига, другият точен удар на топката във
вратата за загубилите отправи Александър Топузов.
Защитаващите титлата от миналата година
„Инфра Холдинг“ спечелиха среща с добре познатия им
отбор „Бокал“ с 2:1. Още в 5-ата мин на първата част
Владимир Василев откри за бокалци. Последва натиск
на момчетата от „холдинга“, с което започнаха пропуските пред противниковата врата. Чак в 32-рата мин
Антон Божков успя да разпечата вратата на „Бокал“,
а в последната минута на мача Георги Асенов донесе
така желаните 3 точки за „Инфра Холдинг“.
Другите претенденти за титлата - „Булстрой
груп“, безпроблемно преминаха през „Монтаж Строителни Конструкции“, като ги надиграха с 11:1. Почетния гол за домакините в този мач реализира Тодор
Талков, а за гостите точни бяха Петко Петков и Станимир Стаменов с по хеттрик, два на Руси Шутев и
по един на съименниците Младен Младенов и Младен
Русков.
След поредица
от загуби селекци ята на „Пайп
Систем“ записа
престижна победа
срещу „Каммартон
България“ с 11:2.
Денис Борисов вкара 6 гола, по два
реализираха Стефан Манджуков и Ивайло Стойчев,
а един добави Димитър Кралев. За „Каммартон България“ се отчете Кристиян Кирилов с две попадения.
„Контракт сити“ успя да направи обрат в мача си
с G.P.Group, след като губеше в резултата от 2:3 до
4:3. Това стана благодарение на Мохамед Сила и Иван
Ангелов, които бяха точни по два пъти. Головете за
победените вкараха Теодор Сърбев (2) и Александър
Пенев.
ПЪРВА ДИВИЗИЯ
Дербито на кръга бе между „Хоум Комфорт“ и „Онлайн Машини“. „Хоум“ губеше на полувремето с 1:2, но
до края на мача обърна резултата на 4:2. Това е 14-и
пореден успех за тима. Над всички отново беше Стефан Терзиев, реализирал поредния си хеттрик и гол
№100 за „Хоум Комфорт“. Другото попадение за по-добрите вкара Иван Гушков. Николай Генов и Емил Иванов
се разписаха за „Онлайн Машини“.
Основният конкурент на „Хоум Комфорт“ за първото място - „Ергодом“, продължава да се представя успешно и надделя със 7:0 над АПИ. За ергодомци точни
бяха Георги Рашев (3), Йордан Димитров (2) и по един
път Райко Глухарски и Станислав Божилов.
„Ромстал ХЕС“ разгроми „Кастело Прикаст“ с
11:0. Със своите осем успешни удара във вратата
на съперника Дилян Василев излезе начело в общото
временно класиране за голмайсторския приз на сезон
2018/2019. Другите бяха дело на Кристиян Тодоров (2)
и един на Румен Цанов.
В последния двубой Old Boys пречупиха „Кондекс“
с 10:3 след головия рецитал на Михаил Димов (6) и на
вторите цигулки
Иван Тошев и Стилян Йоцов, които
се отчетоха с по
два гола. За „Кондекс“ се разписаха Галин Галилеев,
Здравко Стойчев и
Мирослав Дерменджиев.
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ǷȖșȓȍȌȕȈȔȖȌȈ±ȋȖȓȜ
șȔȖȚȖȞȐȒȓȍȚ
Елица Илчева

ще излезе на пазара, което вече
е факт, поне за Америка.

Ако се търси новост в играта на голф този сезон, то определено тя може да бъде открита
в един различен начин на придвижване до и на терена. С новия
мотоциклет на Sun Mountain –
Finn Cycle, или с Phat Scooter.
Sun Mountain Sports е марка,
добре позната на запалените
голфъри с нейните първокласни
чанти. Скоро те ще могат да
ги хвърлят директно на мотоциклета Finn Cycle, произведен
от компанията специално за
играчите, които обичат да забързват състезанията. Новото
превозно средство, подходящо
за всяко игрище, беше представено на неотдавнашния PGA
Show Demo Day с обещание, че
още с настъпването на лятото

Машината се отличава с
минималистичен дизайн,
който напомня за велосипеда. Finn Cycle тежи много помалко от едно бъги (около 36 кг)
и вдига максимално 15 км в час.
Макар че това може да е в съответствие със скоростта, която
достига стандартната количка
за голф, усещането да се придвижвате на две колела е доста
по-различно. Той също така разполага с предно и задно окачване, дискови спирачки, сгъваеми
опори за крака. Задните колела
са подобни на тези, които се
намират на косачките, за да не
повреждат тревата. Задвижва
се от дроселна клапа с дръжка-

та на кормилото.
Нещо, което привлича вниманието към FinnCycle, е неговата
стойка за шофьорската седалка. За лесен достъп чантата за
голф си има място в центъра на
рамката. По този начин се оси-

гурява и стабилност при движение и мотопедът може лесно
да се управлява от всеки, който
може да кара колело.
Проектиран не само за разнообразяване на играта, но и за
нейното ускоряване, моделът

има електрически мотор и литиева батерия, която може да
издържи 36 дупки с едно зареждане.
Въпреки че FinnCycle ще бъде
достъпен за закупуване от физически лица, той се предлага
като оборотен мотор за голф
клубове, които търсят уникален начин за разнообразяване на
усещанията, които дава играта. Очаква се този сезон да е
на разположение в 200 комплекса
за голф в САЩ.
Скутерът Phat Scooter също е

нов и стилен вариант за
„пътуване“
на терена. Той прилича на
„магистра лен крайцер“ със
своите дебели гуми и висока
седалка. Отличава се с двойното си предназначение - движение до и на игрището, и също е
чудесен начин да ускорите състезанието. Мястото на чантата тук е в гнездо зад гърба
на шофьора. Изненадващо е, че
Phat Scooter може да достигне
скорост до 50 км в час. Единственото неудобство при двата модела е невъзможността
да се возите заедно с партньора в състезанието.

В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ

ТЕМА

МАРШРУТИ

Инж. Таня Михайлова,

Напредъкът по изпълнението на
програмите за трансгранично
сътрудничество – част II

Ческе Будейовице –
типичният чешки
град

зам.-министър на
образованието и науката

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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„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
В спортен магазин:
- Имате ли парашути?
- Да!
- Бихте ли ми обяснили как се
използват?
- Дърпате това въже и
парашутът се отваря.
- А ако не се отвори?
- Тогава дърпате това въже и се
отваря запасният.
- А ако и той не се отвори?
- Тогава го донасяте в магазина
и Ви го подменяме.

Бисери от кухнята

новоизпрания
председател

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
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