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` стр. 10-13

„Темата е важна и затова трябва
б да обединим
б
усилия“, заяви зам.-министърът на
регионалното развитие и благоустройството инж. Валентин Йовев пред в. „Строител“ ТЕМА
Емил Христов

ИНТЕРВЮ
Инж. Валентин Йовев,
зам.-министър на
регионалното развитие
и благоустройството

` стр. 6-7

„Цифровизацията на строителния сектор е
важна тема, за която трябва да обединим усилия.
Определено Министерството на регионалното
развитие и благоустройството (МРРБ) ще се
нуждае от подкрепата и експертния опит и на
Камарата на строителите в България (КСБ), за да
се случат нещата.“ Това каза в интервю за вестник „Строител“ зам.-министърът на регионалното
развитие и благоустройството инж. Валентин
Йовев. Според него много компании са започнали
активно да дигитализират своята работа. „Важно е проектантите, надзорът и строителните
фирми така да цифровизират своите дейности, че
целият процес на проектирането, изграждането
и експлоатацията на сградите да бъде подчинен
на концепцията за BIM технологиите“, заяви той
и допълни, че официалното издание на КСБ има
ключова роля за популяризирането на ползите от
дигитализацията в сектора. „Вестник „Строител“

е необходим не само на бранша, но и на обществото“, подчерта зам.-министърът.
По думите му друга важна задача за МРРБ е
одитирането на сегашната и изграждането на
нова интегрирана Информационна система на кадастъра и имотния регистър. Според инж. Йовев
вече само с надграждане няма да се постигнат
необходимите резултати. „И хардуерната, и софтуерната платформа се нуждаят от подмяна“,
коментира той. Зам.-министърът засегна и темата за утвърдената от МРРБ Методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния риск
в страната. „Картографирането на риска от земетресения винаги е стояло на дневен ред в МРРБ
и затова беше изработена и методика. Това ще
донесе една много по-голяма сигурност на жилищната среда и експлоатацията на самите сгради“,
посочи инж. Валентин Йовев.
Цялото интервю със зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството инж. Валентин Йовев четете на стр. 6-7

Столичната община
инвестира над
5 млн. лв. в ремонти
и апаратура на
лечебните заведения
` стр. 16-17

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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ǵȖȊȐȔȓȕȡȍȉȢȌȈȚ
ȐȕȊȍșȚȐȘȈȕȐȊȋȘȈȕȐȟȕȐȧȘȍȋȐȖȕ
ȔȍȎȌțǩȢȓȋȈȘȐȧȐǫȢȘȞȐȧ
Страницата
подготви
Десислава
Бакърджиева
Нови 7 млн. евро ще
бъдат инвестирани в граничния регион между България и Гърция, съобщиха
от Министерството на
регионалното развитие
и благоустройството.
Средствата са от Програмата за трансгранично сътрудничество
ИНТЕРРЕГ V- A „ Гъ рци я
– България 2014 - 2020“.
С тях ще бъдат финансирани проекти на малки
и средни предприятия в

рамките на обявената
шеста покана за набиране
на предложения.
Д опус т и м и с а дей н о с т и, н а с о ч е н и к ъ м
подкрепа на клъстери в
стратегически сектори на регионалната икономика, рехабилитация
на сгради и подобряване
ф у н кци он а лн о с т т а н а
съоръжени я за улесняване на достъпността
за хората с увреждания,
насърчаване на предприемачеството чрез визуализиране и укрепване на
нови бизнес идеи и др. По
поканата могат да кандидатстват национални

институции с компетенции в сферата на нейните
цели, публично-правни и
неправителствени организации, университети,
изследователски центрове и други образователни
заведения. Дружества с
търговски или индустриален характер не са допустими за финансиране.
Всеки проект трябва да
включва поне един партньор от България и Гърция,
който да има седалище в
допустимата територия
на програмата.
Предложенията могат
да бъдат подавани до 6
септември 2019 г.

ǙǺǼǸǬǾǴǮǹǴǻǼǺǸǱǹǴǳǬǭǼǬǹȋǮǬǾȄǿǸǬ
ǹǬǺǾǶǼǴǾǺǸǱǲǰǿǴȃǴǺǾǰǺȃ
Шумът на открито
се забранява между 14
и 16 ч. и от 23 до 8 ч.
Ограничението важи за
открити площи и зони в
територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни
зони и територии, както и в зони със смесено
предназначение. В тези
часове се забранява и
шумът от строител-

ство, като изключение
ще правят железопътните гари, автогарите,
аерогарите, морските
гари и използването на
системи за оповестяване на населението при
бедствия. Това гласят
промените в Закона за
защита от шума в околната среда, които бяха
приети на второ четене
от Народното събрание.

За нарушителите са
предвидени високи санкции. Физическите лица
ще се наказват с глоба
от 500 до 1000 лв., а при
пов т орн о н ар у ш е н и е
– от 2000 до 6000 лв.
Съответно за юридическите лица сумите са
от 3000 до 6000 лв. при
първо нарушение и от
5000 до 12 000 при повторно.

„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

ǰȏȉȘȈȝȈǰșȒȘȈǴȐȝȈȑȓȖȊȈȏȈȏȈȔȗȘȍȌșȍȌȈȚȍȓ
ȕȈȗȈȘȓȈȔȍȕȚȈȘȕȈȚȈȋȘțȗȈÄǶȉȕȖȊȐǭȊȘȖȗȈ´ȊǭǷ
Евродепутатът от
Движението за права и
свободи Искра Михайлова
бе избрана за зам.-председател на парламентарната група „Обнови Европа“
в ЕП. В състава на центристката група влизат
партиите членки на АЛДЕ,
Европейската демократическа партия, както
и „Република напред“. За
председател на групата
„Обнови Европа“ е избран
Дачиан Чолош от Румъния.
Като заместник-председател на групата „Обнови Европа” ще мога да
работя за по-ефективен и

близък до гражданите ЕС“,
е заявила Искра Михайлова

непосредствено след гласуването.

ǌǚǛǺǾȃǱǾǱǿǽǻǱȄǹǺǴǳǻȆǷǹǱǹǴǱǹǬǻǼǺǱǶǾǳǬ
ǼǬǳǮǴǾǴǱǾǺǹǬÅǳǱǷǱǹǴǾǱ´ǺǭȅǱǽǾǮǱǹǴǻǺǼȆȃǶǴ
Снимка авторът

Елица Илчева
Агенцията за обществени поръчки (АОП)
отчете успешно изпълнение на проекта „Методическа подкрепа за
развитието на „зелените“ обществени поръчки
в България“, финансиран
от Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Според АОП
е постигната целта да
се разясни потенциалът
на този вид възлагания и
да се обясни как те могат да се използват като
полезен инструмент за
реализиране на устойчивост. Основният резултат е изготвянето на
практическо помагало
с описание на моделите

на „зелено възлагане” на
обществени поръчки по
селектирани продуктови
групи, които включват
строителство, доставки
и услуги със „зелени“ критерии.
Дефинирани са продуктови групи, които са
подходящи за възлагане

на „зелени поръчки“, и са
реализирани 8 специализирани обучения на близо 250 лица, които са от
страната на възложителите. Предстои изготвянето на каталог с добри
практики от швейцарския опит с устойчиви
обществени поръчки.

ǰǺǯǺǮǺǼǬǽǱǼǱǬǷǴǳǴǼǬǾǻǺǚǛǔǖ

Снимка авторът

Мирослав Еленков
Над 2000 фирми са получили финансиране по
Оп ерат ивна програ ма
„Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК). Това
стана ясно по време на изслушване на ръководството Управляващия орган в
Парламентарната комисия
по европейски въпроси и
контрол на европейските
фондове.
Предоставената
безвъзмездна финансова помощ възлиза на
2,23 млрд. лв. Успешно са
приключили 1428 проек-

та. Продължава изпълнението на 769 договора.
Извършени са плащания в
размер на 1067,58 млн. лв.,

или 41,31% от бюджета на
ОПИК. Верифицирани са
1060,62 млн. лв., а сертифицираните са 987,46 млн. лв.

ǺǭȅǴǹǴȅǱǻǺǷǿȃǬǾǸǷǹǷǮ
ǺǾÅǖǼǬǽǴǮǬǍȆǷǯǬǼǴȋ´
14 допълнителни проектни предложения на 14
общини са одобрени за
финансиране по проект
„Красива България“ на Министерството на труда
и социалната политика.
Те ще бъдат реализирани през 2019 г. Шест от
обектите са по мярка
М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”, седем
– по М02 „Подобряване на
социалната инфраструктура”, и един – по М02-01
„Подобряване на социални-

те услуги от резидентен
тип”. Общата сума за
реализиране на проектите е 2,6 млн. лв. От тях
1,2 млн. лв. ще се осигурят от проект „Красива
България”, а останалите
1,4 млн. лв. са от кандидатите.
Със средствата ще
се реновират 4 сгради
за обществено-административно обслужване, 3
училища, детска градина,
ясла, център за подкрепа
за личностно развитие,
здравна служба и център

за настаняване от семеен
тип за пълнолетни лица
с деменция, читалище и
библиотека.
С одобряването на четиринайсетте допълнителни предложения през
2019 г. по „Красива България“ ще се реализират
общо 53 обекта. За изпълнението им ще се създадат най-малко 218 работни места. По проектите
щ е б ъ дат анг а жи ран и
най-малко 92 безработни.
Курс за професионално
обучение в областта на
строителството ще преминат 32 безработни.

СЕДМИЦАТА
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ǩȢȓȋȈȘȐȧȡȍȍȗȢȘȊȈȚȈȌȢȘȎȈȊȈȊǰȏȚȖȟȕȈǭȊȘȖȗȈșȢșșțȗȍȘȒȖȔȗȦȚȢȘ
Изчислителната техника ще заработи до края на 2020 г.
Емил Христов
България ще бъде една от
осемте държави, в които ще заработи европейски суперкомпютър на световно равнище. Това
стана ясно след среща между
премиера Бойко Борисов, еврокомисаря по цифровата икономика и общество Мария Габриел и ръководителя на Генерална
дирекция „Съобщителни мрежи,
съдържание и технологии“ на
Европейската комисия Роберто
Виола. На нея бе обсъдена инициативата на ЕК за изграждане на
центрове за свръхбързи изчисления в ЕС. Първите центрове за
свръхбързи изчисления ще бъдат

в осем държави в ЕС. Освен в
България те ще бъдат разположени в Чехия, Финландия, Италия, Люксембург, Португалия,
Словения и Испания. Те ще са в

подкрепа на европейските научни работници, промишлеността
и бизнеса и ще разработват
нови приложения в множество
области - от създаването на

ǷȘȖȜȌȚȕȐȕȎǾȖȓȖǪțȚȖȊȍȗȘȍȌȓȖȎȍȕȏȈ
țȌȖșȚȖȧȊȈȕȍșȖȘȌȍȕÄǹȚȈȘȈȗȓȈȕȐȕȈ´±ȗȢȘȊȈșȚȍȗȍȕ
Десислава Бакърджиева
Правителството предлага на президента на Република България да издаде
указ за награждаване на проф. дтн инж.
Цоло Вутов с орден „Стара планина“ –
първа степен, за приноса и заслугите му
към икономическото развитие на страната и изграждането на съвременните
индустриални отношения.
Проф. дтн инж. Цоло Вутов е ръководител на група „Геотехмин”, обединяваща повече от 20 дружества, представители на отговорния бизнес в България.
Компаниите реализират средногодишно
оборот от приходи на продукция над 500
млн. лв. Създадена е заетост на над 3250
служители в десетки малки и средни български фирми. Най-голямото дружество в
групата „Геотехмин” – „Елаците-Мед“ АД,
осигурява работа на жители от 8 общини, а за последните години е вложило 865
млн. лв. в инвестиции и разходи за опазване и възстановяване на околната среда.
Проф. Цоло Вутов е лично ангажиран
с организирането и участието си в раз-

лични форуми за
наука и иновации
в минерално-суровинната индустрия и строителството. Освен
това дружествата му допринасят
за развитието на
науката. Проф. Вутов е от най-активните членове
на Управителния
съвет на Българската търговскопромишлена палата и на Националния
борд по туризъм. Член е на Консултативния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
и участва в ръководствата на редица
международни организации, където през
годините съдейства последователно за
подобряване на бизнес средата в България, защитата на частната инициатива
и научното новаторство и увеличаването на потенциала на тези организации.

ǴǹȡȍȊȢȊȍȎȌȈȏȈȌȢȓȎȐȚȍȓȕȐșȚȈȕȌȈȘȚȐȏȈ
ȈȌȔȐȕȐșȚȘȈȚȐȊȕȖȖȉșȓțȎȊȈȕȍȕȈȋȘȈȎȌȈȕȐȐȉȐȏȕȍșȈ
Елица Илчева
На много места в страната все още не са изпълнени законови задължения
на администрацията, не са
променени процедурите и
образците на документите и не са приложени приетите облекчения за гражданите и бизнеса. Това са
част от констатациите
на доклада от извършено наблюдение по метода
„таен клиент“. То е обхванало предоставянето на 15

услуги в 13 общини, държавни, областни и общински
администрации. Резултатите бяха обявени на конференция в Министерския
съвет (МС), а ден по-рано
вицепремиерът Томислав
Дончев обяви, че дава срок
до един месец за отстраняване на нарушенията.
Екс п е р т ъ т о т Д и рекция „Модернизация на
администрацията“ в МС
Алеко Джилджов съобщи,
че обслужването ще бъде
актуализирано спрямо ев-

ропейските стандарти, за
да се постигне по-високо
качество на предоставяните услуги. Те са свързани
с местоположение на звеното за административно
обслужване, осигуряване на
паркинг за достъп, разработване на система за управление на чакащи клиенти, задължителен брой на
гишетата, уеднаквяване
на указателната информация и намаляване на броя
на изискваните документи и др.

ǶȉșȢȎȌȈȚȐȏȔȍȕȍȕȐȧȊǵȈȘȍȌȉȈȏȈțșȓȖȊȐȧȚȈȐȘȍȌȈ
ȏȈȗȘȐșȢȍȌȐȕȧȊȈȕȍȐȏȈȗȖȓȏȊȈȕȍȕȈǪȐǲșȐșȚȍȔȐ
Десислава Бакърджиева
Намаляване на административната и
финансовата тежест за възложителите
предвиждат промени в Наредба №4 от
2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване
на водоснабдителните и канализационните системи. Те са подготвени от Министерството на регионалното развитие и
благоустройството във връзка с приетите изменения в Закона за устройство на
територията (ЗУТ). С промените, които
са предложени за обществено обсъждане,
се цели оптимизиране на процесите на
инвестиционното проектиране.
Новите текстове предвиждат отпадане на предварителния договор и създават
възможност за възложителите да заявят

получаването на изходни данни и условия за
присъединяване към ВиК мрежите чрез компетентния орган по ЗУТ едновременно с искането за издаване на визата за проектиране. „Така процесът на инвестиционното
проектиране ще се урежда по по-рационален начин и административната тежест
за възложителите ще бъде намалена. Компетентните органи по издаването на разрешение за строеж ще поемат служебната
комуникация за получаване на становище с
изходни данни и условия за присъединяване
от операторите и предоставянето му на
заявителите“, поясняват от МРРБ.
Проектът на наредба за изменение
и допълнение на Наредба №4 от 2004 г.
може да бъде намерен в сайта на МРРБ и
на Портала за обществени консултации
www.strategy.bg.

лекарства и нови материали до
борбата с изменението на климата.
У нас суперкомпютърът ще
се намира в „София Тех Парк“ и
ще заработи до края на 2020 г.
Той ще бъде най-мощният компютър в Източна Европа, сред
първите 10 на Стария континент и сред топ 50 в света.
Премиерът Бойко Борисов
обяви, че очаква в изчислителния център да работят предимно българи. „Суперкомпютърът
ще е приложим във всички сфери.
Това дава огромна възможност
за автомобилните производители в България, защото всеки един детайл може да бъде

тестван с милиони вариации.
Също така той ще е от полза
и на строителния бранш“, заяви министър-председателят
по време на пресконференция в
Министерския съвет след срещата.
Мария Габриел подчерта, че
за създаването на тези свръхбързи центрове за изчисляване
ще се инвестират 1 млрд. евро,
като от тях 840 млн. евро ще
осигури ЕК, а останалите средства - съфинансиране от осемте държави. Стойността на
проекта в у нас е 18 млн. евро,
от които 12 млн. евро ще са за
сметка на България, а другите
6 млн. евро са от ЕК.

ǶȚȟȍȚȖȝȈȗȖȓȏȐȚȍȖȚȗȘȖȜȍșȐȖȕȈȓȕȖȚȖȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍ

Снимка авторът

Анна Радева
„Все повече се вижда
ползата от професионалното образование и трябва да излезем от клишето,
че то ограничава. Добре е
да се съсредоточим върху
уменията, които учениците придобиват, за да
бъдат полезни във всяка сфера, в която решат
да се реализират“. Това
каза зам.-министърът на
образованието и науката инж. Таня Михайлова
при откриването на националната конференция
„Европейските измерения
на професионалното образование и обучение“.
Форумът бе организиран
от Националната агенция
за професионално обуче-

ние и образование. В нея
участваха експерти от
Министерство на труда
и социалната политика,
Центъра за развитие на
човешките ресурси, Министерството на туризма и др.
В рамките на форума

бе обърнато внимание на
състоянието на професионалното образование
и обучение в България, кариерното консултиране,
изкуствения интелект и
нивото на подготовка в
Центровете за професионално обучение.
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ǲȖȔȐȚȍȚȢȚȏȈȕȈȉȓȦȌȍȕȐȍȕȈǶǷǸǸȖȌȖȉȘȐ
ȒȘȐȚȍȘȐȐȚȍȏȈȗȘȖȋȘȈȔȍȕȗȍȘȐȖȌ±ȋ
За първи път ще се подкрепят интегрирани териториални
инвестиции между няколко оперативни програми
Снимка Румен Добрев

Елица Илчева
Новите моменти и напредъкът в подготовката
на бъдещата оперативна
програма за развитие на
регионите през 2021 –
2027 г. бяха представени
и одобрени на 14-ото заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Региони в
растеж“ (ОПРР), което се
проведе в София. То беше
водено от зам.-министъра
на регионалното развитие
и благоустройството и
ръководител на Управляващия орган Деница Николова. Сред участниците в
него бяха Рейчъл Бюмонт,
зам.-началник на отдела
за България, Хърватия и
Словения в Европейската
комисия, и Йо Говаертс от
Генерална дирекция „Регионална и градска политика“
в ЕК.
На събитието стана
ясно, че през следващия
период 2021 – 2027 г. за
първи път ще бъдат подкрепяни интегрирани териториални инвестиции
между няколко оперативни
програми. Зам.-министър
Николова поясни, че ос-

новен елемент ще бъде
изпълнението на проекти
в партньорства с цел постигане на ефекти на поголяма територия и обхващащи повече население. Тя
посочи, че бъдещата оперативна програма ще разполага с повече средства
от настоящата ОПРР.
При отчета на междинното изпълнение на ОП
„Региони в растеж 2014 –

2020“ стана ясно, че няма
риск от загуба на средства към края на 2019 г.
по правилото за автоматично освобождаване.
Деница Николова съобщи,
че към момента са договорени над 86% от общия
ресурс на ОПРР, който надхвърля 3 млрд. лв. Сключени са 587 договора за над
2,5 млрд. лв. Разплатени са
45% от тези средства, а

сертифицираните разходи
към ЕК са 24%. Зам.-министър Николова подчерта, че
ключов акцент по програмата в следващите години ще е реализацията на
проектите с финансови
инструменти, за които
по ОП „Региони в растеж“
е определен ресурс в размер на 370 млн. лв. Над
271 млн. лв. са за 39-те
големи града за мерки за

енергийна ефективност
в еднофамилни жилищни
сгради и студентски общежития, градска среда, интегриран градски
транспорт, спортна и
културна инфраструктура и зони с потенциал
за икономическо развитие. Останалите близо
100 млн. лв. са предвидени
за развитието на туризма
и културното наследство
в цялата страна. В това
направление се подкрепят
обектите, които са част
от националното и световно културно наследство, като към настоящия
момент са одобрени десет
проектни предложения.
В рамките на Комитета за наблюдение на ОПРР
бе решено към 28-те помалки общини бенефициенти да се насочи спестен
ресурс от програмата за
саниране на сгради. Той е
формиран от неусвоени
средства и икономии от
проведени обществени
поръчки. Индикативният
бюджет към момента е
11,5 млн. лв., но се очаква
да нарасне, тъй като се
планира процедурата да
бъде обявена през ноември
2019 г. Със средствата
ще се прилагат мерки за
енергийна ефективност

в обществени и жилищни
сгради. За да се постигне
по-балансираното им разпределение и по-голям териториален ефект от инвестициите, се въвеждат
и критерии. Общините не
трябва да имат повече от
три сключени договора по
програмата към етапа на
подписване на нови, както
и да кандидатстват с до
три проекта. Предимство
ще се дава на многофамилни жилищни здания, както
и на сгради с по-голям брой
самостоятелни обекти.
Целта е с инвестициите
да се допринесе за повече обновени постройки и
подпомогнато население,
спестяване на енергия и
намаляване на въглеродния
диоксид.
Деница Николова коментира още, че предизвикателствата пред ОПРР
са прилагането на Закона
за обществените поръчки от страна на бенефициентите и пропуските
по него, които водят до
финансови корекции. Към
настоящия момент те са
в размер на 22,5 млн. лв.
Сумата може да достигне
65 млн. лв., ако проектите
се реализират в пълнота
и се предявят искания за
плащане.
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ǟǷǱǽǹȋǮǬǾǾǺǮǬǼǹǴǾǱǻǼǱǮǺǳǴ
șȈȒȈȕȌȐȌȈȚȐȚȍȏȈ
ȘȍȝȈȉȐȓȐȚȈȞȐȧȚȈȕȈȒȔ ǸǱǲǰǿǍȆǷǯǬǼǴȋǴǣǱǼǹǬǯǺǼǬ
ȖȚȘȍȗțȉȓȐȒȈȕșȒȈȚȈȔȘȍȎȈ
Снимка Румен Добрев

Мирослав Еленков

Общата индикативна стойност на
поръчката е над 95 млн. лв. без ДДС
Снимка Румен Добрев

Страницата
подготви
Десислава
Бакърджиева
В Агенция „Пътна инф р а с т р у к т у р а “ ( АП И )
бяха отворени офертите
в обществената поръчка
за избор на изпълнители за рехабилитацията
на 126 км второкласни и
третокласни пътища от
републиканската мрежа.
О б щ ат а и н ди ка т и в н а
стойност на търга е над
95 млн. лв. без ДДС, а срокът за осъществяване на
строителните дейности
е 10 месеца. Той е разделен в 6 обособени позиции
(ОП), които включват основния ремонт на близо
47 км от II-23 Русе – Кубрат, около 27 км от II-53
Поликраище – Елена – Сливен, над 23 км от III-559
Полски градец – Тополовград – с. Устрем, близо 10
км от III-2077 Каблешково
– Межден и около 19 км от
III-9004 Варна – Житница.
АПИ ще кандидатства
с проектите за финансиране от ОП „Региони в
растеж 2014 – 2020“ при
спестен финансов ресурс
по програмата.
Общо 14 кандидата са
подали документи в обществената поръчка. По
ОП 1 – лот 31 път II-53 Поликраище – Елена – Сливен от км. 34+400 до км.
46+290 и от км. 72+200
до км. 87+301, области
Сливен и Велико Търново,
има само една оферта. Тя
е на „Пътно поддържане
– Сливен“ ЕООД . Индикативната стойност на
позицията е 23 170 000 лв.
без ДДС. За ОП 2 – лот
32 II-23 Русе – Кубрат от
км. 0+030 до км. 21+550,
област Русе, участникът

отново е само един - „ИСА
2000“ ЕООД. Прогнозната
стойност за тази отсечка е 19 150 000 лв. без
ДДС. Отворената оферта
по третата обособена
позиция – лот 33 II-23 Русе
– Кубрат от км. 21+550
до км. 46+771, области
Русе и Разград, е на ДЗЗД
„КУБРАТ“ с участници „Автомагистрали - Черно
море“ АД и „Автомагистрали Хемус“ АД. Индикативната стойност на ОП
3 е 18 610 000 лв. без ДДС.
За четвъртата позиция - лот 34 III-559 Полски
градец – Тополовград –
с. Устрем от км. 4+500 до
км. 23+520 и от км. 35+060
до км. 39+450, област Хасково, има най-много кандидати – подадени са 7
предложения. Прогнозната
стойност е 16 110 000 лв.
без ДДС, а отворените оферти са на: ДЗЗД
„ЛОТ 34 ЕС ПП“, в което
са „Пътно поддържане –
Сливен“ ЕООД и „Пътно
Строителна Компания ЕС
БИ ЕС“ АД; ДЗЗД „ЯмболТСИ-ПМ“ с партньори „Технострой-Инженеринг 99“
АД и „Пътища и мостове“
ЕООД; „ЛОТ 34-АБВ“ ДЗЗД,
включващо „АБ“ АД и „ВДХ“
АД; Консорциум „Страбаг

СП“ ДЗЗД, съставено от
„Щрабаг“ ЕАД и „Страбаг
Сп.з.о.о. – клон България
КЧТ“; „Трейс Груп Холд“ АД;
„ПСТ ЛОТ 34“ ДЗЗД с участници „ПСТ Груп“ ЕАД и
„ПСТ София“ ЕООД; и „Европейски Пътища“ АД.
По ОП 5 - лот 35 III2077 Каблешково – Межде н от к м. 1 1 + 0 0 0 д о
км. 20+564.83, област
Силистра, има две предложения. Те са на ДЗЗД
„ПС-ПЪТИЩА 35“, в което
са „Пътища и мостове“
ЕООД и „Пътно строителство“ АД, и на „Автомагистрали - Черно море“ АД.
Прогнозната стойност на
позицията е 5 410 000 лв.
без ДДС.
Обособена позиция 6
включва лот 36 III-9004
Варна – Белослав – Разделна – Падина – Житница от
км. 18+212 до км. 21+176,
о т к м . 2 4 + 16 9 д о к м .
25+604 и от км. 27+400 до
км. 41+839, област Варна.
Отворените оферти са
на: ДЗЗД „ПС-ПЪТИЩА 36“,
съставено от „Пътища и
мостове“ ООД и „Пътно
строителство“ АД; и на
„Автомагистрали - Черно
море“ АД. Индикативната
стойност е 12 810 000 лв.
без ДДС.

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.

България и Черна гора
сключиха спогодба за международни автомобилни
превози на пътници и товари. Документът, който
е първият в областта на
транспорта между двете
държави, беше подписан
от министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията на България Росен
Желязков и министъра на
транспорта и морските
въпроси на Черна гора Осман Нуркович. Споразумението приближава двете
страни към либерализиране на международните автомобилни превози. След
влизането му в сила се очаква стокообменът между
държавите да се увеличи.
„Със спогодбата отпадат разрешителните режими за двустранните и
транзитните превози. Регламентират се условията и редът за извършване-

то на автобусни превози
и откриването на редовни
линии“, заяви Росен Желязков. По думите му тази
стъпка ще даде необходимата основа за подобряване на ефективността на
превозите и нарастване
на туристическия поток.
Министър Желязков допълни, че е обсъдил със своя
колега опита на България,
свързан с управлението на
европейските средства
при реализирането на важни инфраструктурни про-

екти.
Осман Нуркович подчерта, че това споразумение е изключително важно,
защото ще окаже голямо
влияние върху сериозен
отрасъл в икономиката.
„С него ще се преодолеят
редица бариери, които съществуваха досега“, каза
той. Нуркович изрази увереност, че интензивните
отношения между двете
държави ще продължат и
в други области на транспорта.

ǔǹǲǔǮǬǹǐǺǽǱǮǱǹǬǳǹǬȃǱǹ
ǳǬȃǷǱǹǹǬǟǝǹǬǌǛǔ
Министърът на регионалното развитие и
благоустройството Петя
Аврамова назначи инж.
Иван Досев за член на
Управителния съвет (УС)
на Агенция „Пътна инфраструктура“. До поемането на поста инж. Досев е
бил директор на дирекция

„Поддържане на пътната
инфраструктура“ в АПИ, а
преди това е бил зам.-началник на Дирекцията за
национален строителен
контрол.
От длъжността член
на УС на АПИ по лична молба е освободен Радослав
Влахов.

ǎǷǬǯǬǾǸǷǹǷǮǮǼǱǸǺǹǾǬǹǬǮǾǺǼǺǶǷǬǽǹǴ
ǻȆǾǴȅǬǮǺǭǷǬǽǾǎǱǷǴǶǺǞȆǼǹǺǮǺ
Започнаха ремонтновъзстановителните работи на над 6 км от път
II-53 Поликраище – Горна
Оряховица и на над 8 км
от II-52 Свищов – Никопол
в участъка между Ценово
– Вардим – Свищов. За подобряване състоянието на

второкласните отсечки
в област Велико Търново
от бюджета на Агенция
„Пътна инфраструктура“
(АПИ) са осигурени 7,3
млн. лв. Строителните
дейности се изпълняват
от пътноподдържащото
дружество, с което АПИ

има договор за текущ
ремонт и поддържане на
републиканските пътища
в областта. Предвидено
е полагане на нова асфалтова настилка, възстановяване на отводняването,
подмяна на мантинелите
и др.

ǯȈȗȖȟȊȈȗȖȌȋȖȚȖȊȒȈȚȈȕȈȗȘȖȍȒȚȈȏȈ
ȔȖȌȍȘȕȐȏȈȞȐȧȕȈȎȗȓȐȕȐȧȚȈȔȍȎȌț
ǹȖȜȐȧȐȋȘȈȕȐȞȈȚȈșȢșǹȍȊȍȘȕȈǴȈȒȍȌȖȕȐȧ
В Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ бяха подписани договорите по двете обособени позиции (ОП)
на обществената поръчка с предмет
„Подготовка на проект „Модернизация на
железопътната линия Радомир – Гюешево
– граница с Република Македония“ (Република Северна Македония). Дейностите
се финансират по Оперативна програма
„Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“.
Изпълнител на ОП 1: „Оптимизация и
актуализация на предпроектни проучвания и идеен проект за модернизация на
железопътния участък Радомир – Гюешево, идейно проектиране за железопътния
участък Гюешево – граница с Република
Македония и изготвяне на ПУП и технически проект за модернизация на железопътните участъци Радомир – Гюешево
и Гюешево – граница с Р. Македония”, е
„ДЗЗД „Евротранспроект – Трансгео“.
Договорът е на стойност 13 285 000 лв.
без ДДС. Втората обособена позиция:
„Актуализация на Подробна програма за

модернизация и на Стратегията за провеждане на тръжни процедури и изготвяне на Документация за кандидатстване
за финансиране на строителството на
железопътните участъци Радомир – Гюешево и Гюешево – граница с Р. Македония“, е възложена на Консорциум „НЕТ
ИКюИ“ за 152 000 лв. без ДДС.
С изпълнението на двата договора ще
бъдат извършени необходими дейности
за подготовката на проекта за модернизация на жп линията между София и границата с Република Северна Македония.
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Инж. Валентин Йовев, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството:
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Вестник „Строител“ е необходим не само на бранша, но и на обществото

Снимки Румен Добрев

Емил Христов
Инж. Йовев, изминаха
две години, откакто бяхте назначен за зам.-министър на регионалното
развитие и благоустройството. С какви предизвикателства се сблъскахте през този период?
Ко г а т о п о е х т а з и
длъжност през юни
2017 г., си имах ясен план
за действие, който спазвам стриктно и последователно. Правомощията
ми до октомври 2018 г.
включва ха отговорности за три дирекции в
Министерството на рег и он а л н о т о р а з ви т и е
и б ла го ус трой с твото
(МРРБ) - „Устройство на
територията и административно-териториално
устройство“, „Геозащита
и благоустройствени дейности“ и Дирекцията за
национален и строителен
контрол (ДНСК), както и
за работата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).
Фокус на дейността ми
през тези две години бяха
наболелите проблеми на
законодателството в областта на проектирането, устройственото планиране, строителството,
геодезията и кадастъра,
както и стабилизиране
на институциите и агенциите, които са на мое
подчинение. Голяма част
от предложените от нас
нормативни изменения се
случиха, други предстоят.
Като цяло предизвикателствата в този период
не бяха малко, но мисля,
че се справихме успешно.
Пример за това са създадените наредби от Дирекция
„Технически правила и норми“ към МРРБ, както и разписаните от ведомството
норми за строителство на
детски градини, светофарни уредби и други. В момента работим по няколко проекта, сред които е този за
промяна на Наредба 1 от
2009 г. за условията и реда
за устройството и безопасността на площадките
за игра, като документът
е в доста напреднала фаза.
В процес на разработване
е наредба за изграждане и
въвеждане в експлоатация
и контрол на станции за
зареждане на автомобили,
задвижвани с водород. У
нас все още няма подобни
леки коли, но вече се използват автобуси с водород.
Важна част от моите
задължения е да осъществявам ефективен контрол
на работата на АГКК и
респективно Кадастрално-административната
информационна система
Искам да подчертая, че

специално в частта й за
кадастъра е необходимо да
направим и много сериозен
преглед и оценка. Трябва да
съсредоточим усилията си
в тази насока. Причината
е, че информационната
система на кадастъра е
създадена през 2005 г., а
вече има нови приоритети
и тя се натоварва с нови
и нови функционалности.
Считам, че възможностите за надграждане вече
са изчерпани и е по-добре
да бъде създадена изцяло
нова система, но все пак
това е и целта на предвидения независим одит.
Видяхме колко неприятна
беше ситуацията с Търговския регистър, когато
временно не функционираше заради технически
проблем. За съжаление
от време на време и кадастралната система се
претоварва и се налага
спиране и забавяне на процесите. Затова отново
искам да повторя, че само
с постоянно надграждане
няма да се постигнат необходимите резултати. И
хардуерната, и софтуерната платформа се нуждаят
от решителна промяна.
Какво следва да се направи?
Трябва да се извърши
спешен независим, може
и международен одит на
цялата система и на заложените процедури и
бизнес модели. Той ще покаже има ли потенциал за
надграждане, като се взе-

мат предвид новите предизвикателства, функционалности и натоварвания.
Днес има много иновативни хардуерни и софтуерни
решения, които можем да
използваме. Забавянето
от наша страна може да
се окаже фатално както
за работата на системата, така и за структурата на базата с данни.
Изгубването на събраните до момента данни е
невъзможно и системата
засега работи сигурно и
относително надеждно.
Българи я има много
възможности, за да направи необходимата промяна.
Например еврокомисарят
по цифровата икономика
и общество Мария Габриел заяви, че можем да се
възползваме от средства
от Европейската комисия,
предвидени за развитието
на т.нар. суперкомпютри.
Страната ни има потенциал и съм щастлив, че
България ще разполага с
такъв компютър в „София
Тех Парк“. Той ще ни даде
огромни възможности,
това е бъдещето и това
ще има отношение към целия инвестиционен процес
– от проект до ключ, че и
след това.
Информационната
система на кадастъра
работи вече 14 години.
По-старите карти и документи са цифровизирани и
са качени в мрежата. Вижда се, че експлоатацията
й носи реален положителен ефект не само върху

приходите в държавния
бюджет, но има и много
други косвени ползи в икономическия и социалния
живот. За да сме готови
да посрещнем новите предизвикателства – необходимостта от постоянно
подобряване, бързината
на обработката на данни,
достъпността на системата, надеждността на
актуализациите и съхранените данни, според мен
трябва да започнем работа в това направление
още сега. В противен случай ще изостанем сериозно.
Новите бизнес модели на информационните
системи за регистрация
на земята трябва да се
фокусират върху ефекта
на прилагането на т.нар.
блокчейн технологии. Те
от своя страна са в основата на геодезическата
индустрия и свързаните
с нея дейности, които определят правните рамки
на собствеността, точното местоположение на
земята, построеното в
имотите, инвестиционните проекти, тяхното
изпълнение и експлоатацията след това. T.нар.
BIM технологии могат да
бъдат свързани с информационната система и с
кадастралните системи.
Блокчейн технологиите са
изпитани и ще се отразят положително както на
сектора на недвижимите
имоти, така и на геодезическата професия и свър-

заните с нея организации.
Всичко това ще подобри
земеделските регистри
и ще допринесе за развитието на кадастралните
системи, които вече се
обединяват. Това ще доведе до изключително голям
напредък по отношение на
дейностите, предвиждани в Закона за достъп до
пространствени данни.
Освен прехвърлянето
на криптовалути блокчейн
технологиите позволяват
споделянето на различни
видове данни, или т.нар.
блокчейн цифрови активи,
но така, че записът да не
може да бъде променян,
което е много съществено. Тоест няма как да се
фалшифицират данните.
Това е в основата на технологията.
Една от приоритетните теми пред Камарата на строителите в
България (КСБ) е цифровизацията в сектора. Как
се развиват тези процеси у нас?
Тези технологии са въведени в доста страни от
ЕС. Веднага мога да дам
пример с Великобритания, където има изискване
фирмите, които кандидатстват за различни инвестиционни проекти, да
използват BIM технологията. Говорим за технология, с която се тръгва от
проектирането, преминава се през реализацията,
експлоатацията, паспортизацията, нанасянето в

кадастъра и се стига до
използването и съхранението на данните. Получава се пълна картина.
Със сигурност в един
момент в България ще се
наложи използването на
BIM. Но това ще стане
едва след като българските фирми имат технологична готовност. В това
отношение КСБ трябва
активно да им помогне, а
държавата ще съдейства цифровизацията да се
случи.
М н ого ком пан и и с а
започна ли активно да
дигитализират своята
работа. Важно е проект ан т и те, н ад з оръ т и
строителните фирми да
се цифровизират, така
че целият процес на проектирането, изграждането и експлоатацията на
сградите да бъде подчинен на концепцията за BIM
технологиите. Надявам се
това да стане в рамките
на оставащите 2 години
на мандата на това правителство.
Какво е покритието
на страната с кадастрална карта? Кои са областите отличници?
Кадастралната система е централизирана, кадастралната карта е една
за цялата страна и е основен двигател в регионалното планиране, изработване на устройствените
планове и карти. Водещ
показател при планиране на покритието с ККР,
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разбира се, е гражданският оборот и там, където
пазарът на недвижимите
имоти е добре развит. Ние
вече сме в края на процеса.
Над 80% от земеделските
земи са интегрирани и
вкарани в кадастралната
система. Планираме до
края на годината 96% от
страната да бъде покрита
с кадастрална карта.
Ре г и о н и т е, к о и т о
мога да отлича, са цялото Черноморие, където
кадастралната карта е
готова на 100%. Същото
е състоянието и при планинските курорти, както
и на населените места с
национално значение, всички областни градове, като
най-напред в покритието
е област Ловеч.
Планирането се осъществява от централна
администрация по данни и
предложения от службите
по кадастър в областните
центрове. Оставащите
4 - 5% от кадастралната
карта ще бъдат довършени в рамките на следващите две години. Разбира се,
тази система предстои
да се надгражда със специализирана информация и
нови цифрови топографски
карти.
През изминалата
седмица се проведе заседание на Съвета по
геодезия, картография и
кадастър, на който сте
председател. Кои бяха
участниците в него и
какви теми бяха разисквани?
Съветът е помощен
орган към министъра на
регионалното развитие и
благоустройството. Той
е създаден с приемането
на Закона за геодезията
и картографията. Съставът му има задължителен
характер и длъжностните лица, които трябва
да присъстват, са точно
разписани. В него влизат зам.-министрите на
почти всички министерства, както и началникът
на Военно-географската
служба, зам.-изпълнителният директор на Изпълнителната агенци я по
горите, изп. директор на
АГКК, зам.-председателят на Държавна агенция
„Национална сигурност“,
представител на Националното сдружение на общините в Република България и председателят на
Камарата на инженерите
по геодезия.
Това беше нашата първа среща, тъй като имаше
промени сред лицата, които заемат посочените в
закона длъжности, и изчаквахме да се окомплектова
съставът на Съвета. Информирах членовете му за
измененията, направени в
Закона за кадастъра и имотния регистър и Закона
за геодезия и картогра-

фия, както и че дейностите по гравиметрия вече
са задължение на АГКК.
Обърнато беше внимание
и на това, че възлагането
на всякакви геодезически
дейности от различни ведомства и министерства
трябва задължително да
се извършва в Координатна система БГС2005.
До момента се използваше тази от 1970 г., но
тя вече не е актуална.
Проектите, които възлага, приема и контролира
държавата, общините и
различните министерства и ведомства, трябва да бъдат изработвани
в Българска геодезическа
система 2005, която осигурява съвместимост на

те трябва да премине от
„персонална“ към „поимотна“, като водеща роля ще
има идентификаторът на
имота, а не лицето – собственик. Очевидно това
ще може да стане след
завършването на цялата
кадастрална карта на
страната. Това е мащабна реформа за смяна на
действащата персонална
система на вписване на
актовете относно недвижимите имоти с поименна
такава и това ще продължи дълго след покритие на
цялата страна с кадастрална карта. Кадастралният регистър по много
от своите атрибути прилича на имотния регистър
и надявам се след приключ-

Относно картографията мога да определя един
проблем. Военно-географската служба изработи
средномащабна карта
1:25 000, а АГКК има ангажимент да направи карта
в размер 1:5 000 и работата по тази тема ще
започне през следващата
година Картите, които
съществуват на хартия
и са сканирани, са с актуалност от 1985 г., тоест
трябва да се изработи
нова цифрова векторна
карта. Има различни съвременни методи, чрез
които може да го осъществим.
МРРБ утвърди Методика за анализ, оценка и

могат да се направят
определени прогнози. Но
това не е причина хората
да не строят жилища.
Трябва да вземем предвид сеизмичния риск. Той
идва от евентуалното
въздействие на всяка една
сграда, тъй като земетръсните райони са добре
проучени, знае се какви
норми трябва да се приложат. Картографирането
на сеизмичния риск ще донесе една много по-голяма
сигурност на жилищната
среда и експлоатаци ята на самите сгради. По
този начин населението
ще е спокойно, че държавата може да го защити
надеждно дори от това
природно явление. Важно е

Зам.-министър Йовев бе сред официалните гости на тържеството по повод 10-годишнината на в. „Строител“

геодезическата основа на
пространствените данни
в рамките на Европейския
съюз и резолюциите на
подкомисията за EUREF.
Съветът е обсъдил и
необходимостта от създаването на „поимотни“
партиди на собствеността. Какво ще представляват те?
Въз основа на Закона за
кадастъра и имотния регистър са създадени две
агенции – Агенция по вписванията и АГКК. В редица
европейски държави това
не е така, там службите
работят като отделни дирекции в рамките на една
организация и са на общо
подчинение.
Записите в имотния
регистър са поименни.
За да станат „поимотни“, трябва да се направи
едно преобразуване. Това
ще увеличи правната сигурност в гражданския и
стопанския оборот с недвижими имоти. Системата за вписване на имоти-

ването на цялата кадастрална карта нещата ще
се наредят. Междувременно следим и добрите практики на страните членки
на ЕС. Като цяло мога да
заявя, че проблемите ни
са сходни. Кадастралните
системи на държавите от
Съюза са към различни министерства и ведомства.
В Италия например са към
данъчните служби, докато
в България са към МРРБ.
Кои са наболелите
проблеми в областта на
геодезията, картографията и кадастъра?
Не бих казал наболели.
България трябва да свърже нивелачните си мрежи
с тези на съседните ни
държави. Вече направихме
това със Северна Македония и предстои да реализираме връзката с Румъния и
със Сърбия. Това, което изпълнихме със Северна Македония, е необходимо и е
от полза на двете страни,
като бяха извършени и гравиметрични измервания.

картографиране на сеизмичния риск в страната
и има за задача да извърши картографиране на
този сеизмичен риск. Разкажете ни малко повече
за нея.
Картографирането на
риска от земетресения
винаги е стояло на дневен
ред в МРРБ и затова беше
изработена и методика.
Искам първо да направим
разлика между сеизмичния
риск и сеизмичния хазарт.
За пример ще дам Кресненското дефиле, което е потенциално земетръсен
район, но в никакъв случай
не значи, че там не трябва
да се строи. Там живеят
хора, и то в достатъчно
надеждни къщи, има и пътища, които се експлоатират от дълги години.
Предвиждането на земетресения по отношение
на време и място е невъзможна задача засега. Казвам го отговорно като
специалист в областта на
геодезията и картографията. С голяма надеждност

да се знае как да се строи,
а за вече изграденото да
е ясно какво може да се
очаква.
Картографирането на
сеизмичния риск е много
тежка задача, за което
ще са необходими сериозни средства, тъй като не
говорим само за изготвянето на карта, тук става
дума и за редица документи към всяка сграда. Според направената оценка
за изпълнението на тези
дейности в страната ще
са нужни около 10 млн. лв.
В методиката е разписан
редът на работа, сеизмичната уязвимост и риск
при дадени сгради и други.
В отделна графа е разгледано самото картографиране.
Предвидено е картографирането на сеизмичния риск да се извърши до
2025 г. Това не е еднократен акт и е свързано със
създаването на динамична, постоянно обновяваща
се система със специализирана геопространстве-

на информация. Чрез нея
ще се определят някои
неблагоприятни последици в резултат на бъдещи земетресения. С две
думи, тази информация в
различните зони може да
допринесе за качеството
на строителството у нас,
на проектирането и въобще на всички процеси по
веригата. За пример мога
да дам земетресението в
Турция през 2005 г. Тогава имаше много жертви
и разрушения. По същото
време в Япония, където
непрекъснато има трусове, загина само един
човек. Но там сеизмичният риск е бил оценен и
сведен до минимум, така
че хората да знаят какво
да правят при природно
бедствие. Това е една необходима дейност, която
се надявам, че през следващата година ще бъде
планирана, тъй като все
пак става дума отново за
средства, които трябва
да бъдат заложени в държавния бюджет.
Как протича работата Ви с Камарата на
строителите в България?
Комуникацията ми с
КСБ е отлична. Цифровизацията на строителния
сектор е важна тема, за
която трябва да обединим
усилия. Определено МРРБ
ще се нуждае от подкрепата на КСБ, за да се случат нещата. Ще ползваме
експертния опит на Камарата на строителите в
България, както и на Камарата на архитектите
в България, Камарата на
инженерите в инвестиционното проектиране и
на всички, които биха могли да бъдат полезни, за да
можем да направим една
смислена наредба. Важно
е да се въведе ред в ползването и унифицирането
на цифровите технологии.
През април вестник
„Строител“ навърши 10
години. Какво е мнението Ви за медията?
Вестникът винаги е в
окото на бурята. Реагира
адекватно при промяната
на обществените отношения. Пожелавам му да се
издава още дълги години,
защото е много необходим,
и то не само за строителите, но и за институциите и гражданите. Също
така искам да пожелая на
целия екип да продължава
да изпълнява професионално своите ангажименти и
журналистите да сте все
така обективни, както и
до момента.
Вестник „Строител“ е
една от малкото медии,
които освен актуалните
теми за сектора безпристрастно отразяват и
трудностите, и успехите
на правителството.
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СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА КАЧЕСТВОТО
ПО БДС EN ISO 9001:2015

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОБЛАСТНИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА КСБ
Уважаеми колеги,
В предходните дни в Камарата
на строителите в България (КСБ)
постъпиха две писма относно колективна жалба от 24 фирми членове на КСБ - ОП Смолян, във връзка с
обществена поръчка „Интегриран
воден проект на агломерация град
Смолян“. В писмата председателите на ОП Смолян и ОП Пазарджик
се противопоставят на реда, критериите и начина на провеждане на
обществената поръчка.
Камарата на строителите в
България е организация, създадена
със специален закон, и идеологията
й е да бъде събирателен орган на
целия строителен бранш в България. Към момента регистрираните
фирми в Централния професионален
регистър на строителя, в които са
заети над 200 хиляди души, са близо
5300, включително чужди компании.
От създаването си до сега КСБ и
фирмите, нейни членове, винаги са
работили, спазвайки стриктно законите в Република България и европейската регулаторна рамка, като

усилията ни са били насочени към
създаване на честна и прозрачна
конкурентна среда и ясни правила в
бранша. Всички конкурси и обществени поръчки се провеждат съгласно
българското и европейското законодателство и вярваме, че в нашата
страна институциите работят добре и гарантират тяхната законност и прозрачност.
Въпреки всичко това считаме,
че понякога се използват непълноти в нормативната уредба и някои
възложители включват изисквания,
надхвърлящи нормалните условия
за реализация на проекта, както и
някои дискриминационни условия. В
тази връзка КСБ, като обединител
и закрилник на интересите на своите фирми членове, работи активно
за подобряване на нормативните
документи, регламентиращи реда и
условията за провеждане на тръжни
процедури по реда на ЗОП. За да се
избегнат и преодолеят бъдещи порочни практики, които биха навредили пряко или непряко на членовете
на Камарата, КСБ прави предложения за трайно решаване на пробле-

мите. Именно такива предложения
сме подготвили за разискване със
заместник министър-председателя г-н Томислав Дончев. С тях изискваме още по-ясно и пълно да се
заложат правила за допустимите
изисквания към изпълнителите за
отделните обществени поръчки,
както и да се упражнява необходимият контрол за тяхната реализация.
Камарата на строителите в
България е колективен орган и не
може да взема позиции и да застава
между едни и други фирми. Подобна
реакция би злепоставила и нарушила
равнопоставеността на фирмите,
членове на КСБ.
Ръководството на КСБ държи
да подчертае, че тема, сходна на
поставената от ОП Смолян, бе
широко дискутирана на среща на
Областните представителства
в Старосел (месец март 2019 г.),
показвайки желанието и решителността на ръководството на КСБ
да работи за всички членове по възможно най-прозрачния, справедлив и
професионален начин. На проведена-

та среща бе взето решение за единодушна подкрепа. Всички фирми в
КСБ са равноправни и ръководството на КСБ застава зад всеки един
от своите членове.
Поради важността и сериозност та на темата, повдигната в
официалното писмо на ОП Смолян,
ръководството на КСБ, изхождайки
от общите интереси на членовете на Камарата, предлага темата
да бъде включена на предстоящото заседание на УС на КСБ, което
ще се проведе на 27.06.2019 г. в
гр. Кюстендил, с една основна цел
– прозрачност, информираност на
гилдията и вземане на колективно
решение по проблема.
Считаме за изключително непрофесионално и неудовлетворително
дискусията, касаеща тази важна
за всички ни тема, да се провежда
неприсъствено, посредством електронни съобщения и др.

С уважение:
Инж. Илиян Терзиев
Председател на УС на КСБ

ǿȓȍȕȖȊȍȕȈǶǷȕȈǲǹǩ±ǪȈȘȕȈȖȉȔȍȕȐȝȈȖȗȐȚ
ȕȈȚȘȈȌȐȞȐȖȕȕȈȚȈșȐșȘȍȡȈȊȒȒǲȈȔȟȐȧ
Десет фирми представиха иновациите в полза на строителната професия
Снимки авторът

Емил Христов
За пета поредна година Областното представителство на Камарата
на строителите в България (ОП на КСБ) във Варна
организира традиционната среща на фирми членове на структурата. Форумът се проведе на 14 и 15
юни в кк Камчия, като домакин на събитието беше
инж. Христо Димитров,
зам.-председател на Управителния съвет (УС) на
КСБ и председател на ОП
на КСБ – Варна. Сред гостите бяха инж. Севдалин
Петров, председател на
ОП на КСБ – Русе, и представители на строителни
фирми от региона. Медиен партньор на срещата
беше вестник „Строител“.
Темата на тазгодишния форум бе „Иновациите
– в полза на строителната професия“. Програмата включи презентации
на десет фирми, които
представиха своя опит
в областта на производството, дистрибуцията,
монтажа и експлоатацията на строителни материали и технологии.
„В това пето поредно
мероприятие ние си поставихме за цел да покажем колко привлекателна
може да бъде строителната професия“, заяви инж.
Х рис то Д и м и тров. П о
думите му компаниите,

Инж. Севдалин Петров,
председател на ОП на КСБ – Русе:

ǙǺǮǺǽǾǴǾǱȅǱǹǴ
ǽǻǱǽǾȋǾǴǾǼǿǰǴǮǼǱǸǱ

презентирали иновативни продукти, са доказали,
че българският строител
може да бъде добре облечен и защитен. „Бяха ни
представени техника и
материали на световно
ниво, които са достъпни за всяка една фирма в
страната и определено
правят труда на всички ни по-лесен и по-бърз.
Чрез подобни форуми ние
можем да си сверим часовниците, но и също така да
покажем, че има елемент
на престижност в професията строител“, подчерта още той. Според инж.
Димитров условията за
труд в България са отлични точно заради ста-

Първо искам да благодаря на ОП на КСБ – Варна,
за добре свършената работа. Събитието беше на
много високо ниво и организирано професионално. Избраната тема е изключително важна, защото иновациите могат да помогнат много на строителния
процес. Новостите ще ни спестят и труд, и време
за построяване на отделните обекти. Всичко ново
е полезно.
Важно е да се гледа към бъдещето, какви начини
за развитие ни предлага то. Всеки път идвам с интерес на събитието, още повече че това е отличен
начин да поддържаме контакт с колегите и да видим
различните новости. Мога да заявя, че строителните фирми от Варна и Русе винаги са си помагали на
регионално ниво.
С нетърпение очакваме автомагистрала „Хемус“
да бъде построена. На първо място тя ще развие много икономически региона. Вярвам, че АМ „Хемус“ ще
бъде завършена в обявените от държавата срокове.
На финала ще кажа, че картината в Северна България е мрачна. Сами виждате, че всичко е различно.
Особено пътищата между малките населени места,
които се нуждаят от спешен ремонт.

ранието на компаниите
от бранша непрекъснато
да развиват своята гама
от продукти, които са в
помощ и полза на работниците.
Инж. Димитров спо-

дели още, че всички участници на събитието са
изразили мнение, че подобни инициативи са от
голяма полза за строителния бранш. „Трябва да
има връзка между строи-

телите и фирмите, които
предлагат важни за нас
услуги. Един без друг не
можем. Срещата е начин
да си кажем как стоят нещата, една трибуна за добри практики“, каза той.
„За първа година поканихме и представители на
„Академия Лидерите“. Това
е една прекрасна платформа за контакт между

бизнеса и младите, защото обучението не трябва
да остава зад вратите на
университетите или само
в академична среда. Всяка
една инициатива, която
може да привлече повече
млади хора да се занимават с нашата професия,
е добре дошла“, допълни
председателят на ОП на
КСБ – Варна.
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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 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 25 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.
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жилища. През 2018 г. само
в малка част от страните на ЕС е регистриран
известен застой по отношение на строителната
активност. В други държави, като например Италия,
Португалия и Испания, от
FIEC забелязват, че процесът на възстановяване
е бавен, като уточняват,
че там трябва да се има
предвид, че показателите на ръста се отчитат
спрямо изходните ниски
исторически стойности.
„Пълното възстановяване на отрасъла зависи
от цялостната икономическа и политическа картина в рамките на ЕС, в
частност по отношение
н а д ъ лго с роч н и те и н вестиции в публичния и
частния сектор. Но също
така - от FIEC зависи да
прецени възможностите
и да мобилизира силите
си на всички равнища (ЕС,
национално, регионално и
местно), за да успее да
убеди лидерите на политическите сили колко важни
за състоянието на конкурентоспособността на
ЕС са инвестициите – и
публичните, и частните“,
е един от основните изводи на Европейската федерация.

На Общото събрание
на Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC), което се
състоя в Брюксел, беше
представен Статистическият доклад на FIEC за
европейския строителен
сектор с основни данни за
строителната индустрия
за 2018 г. (ЕС 28). В настоящия брой представяме
общата картина за ЕС и
отчетената информация
за България. Целият анализ
на FIEC с конкретни данни за различните страни
членки може да бъде видян на интернет сайта на
вестник „Строител“: www.
vestnikstroitel.bg.
Новото издание (№62)
на годишния статистически отчет на FIEC съдържа актуален преглед на
отбелязания напредък в
развитието и на перспективите пред строителния
сектор в редица страни
членки на ЕС, както и редица показатели в числови
стойности. В него отчетеният ръст на икономиката на ЕС през 2018 г. е
1,9%. Според експертите
темпът е по-умерен в
сравнение с 2017 г. (+2,4%)
и това може да се обясни
с някои характерни за момента фактори в страните членки (като например
„жълтите жилетки“ във
Франция и застоя на автомобилната промишленост
в Германия), както и с напрежението в сферата
на международните търговски отношения. Като
основание за повишена
несигурност се посочва и
Брекзит. Те отбелязват и
благоприятните фактори
за европейската икономика, които ще продължат
да бъдат положително
развиващият се пазар на
труда, изгодните финансови условия и силното
вътрешно търсене.
Докладът показва, че
през 2018 г. общата продукция на строителния
отрасъл в ЕС възлиза на
1,427 млрд. евро, което
представлява 9% от БВП
на ЕС. „Тенденцията на
възстановяване на секто-

Общ икономически преглед

ра, започнала от 2014 г.
(+1,7%), продължила през
2015 г. (+1,4%) и ускорила
се през 2016 г. (+2,5%) и
2017 г. (+4,2%), се наблюдава и през 2018 г., макар
и с по-забавени темпове,
като отчетеният ръст е
3,5%. Основните движещи
фактори през миналата
година са растежът при
жилищно строителство
(+4%) и при гражданското
инженерно строителство
(+4,7%)“, се обяснява в документа. Други интересни
данни в общата картина
са брутното фиксиране на
формирането на капитала,
което е 43,7%. От FIEC са
регистрирали, че в отра-

съла има 3,3 млн. компании,
от които 95% са малки и
средни предприятия с под
20 служители, 93% са с помалко от 10 служители. И
още: 14,8 млн. са заетите в сектора, като има и
мултиплициращ ефект: 1
служител в строителния
отрасъл = 2 лица, работещи в друг сектор; 29% са
заетите в индустрията,
което представлява 6,4%
от всички работещи в Европа.
Анализът сочи, че въпреки че в отделните
държави продължават да
се наблюдават различия
в състоянието на отрасъла, общата картина е

В анализа е отбелязано, че според икономическата прогноза, направена
от Европейската комисия
през февруари 2019 г.,
сравнителният застой
в развитието на икономическата активност
през втората половина
на 2018 г. е резултат от
забавения ръст на търго-

положителна, като в някои от страните от северната част на ЕС дори
е налице бум в сферата на
строителството на нови

вията в световен мащаб.
Специалистите считат,
че несигурността е подкопала доверието и производството в някои от
страните членки. То е негативно повлияно от временни местни фактори,
като например, напреженията в социалната сфера
и колебанията във фискалната политика. В резултат на това ръстът на
БВП както в еврозоната,
така и в ЕС се е понижил
до 1,9% през 2018 г. „Макар
и с по-умерени темпове,
растежът в икономиката ще продължи поради
запазването на нейната
стабилна основа. Икономиката на Европа и занапред ще може да залага на
благоприятното развитие
на пазара на труда и ще се
възползва от изгодните
условия за финансиране –
очаква се нормализирането на паричната политика
да протича постепенно,
подпомогнато от леко експанзионистична фискална
позиция“, се посочва в доклада. От него става ясно,
че в много от страните
членки продължава положителното въздействие
на засиленото вътрешно
търсене, подкрепяно и посредством фондовете на
ЕС. Очаква се частното
потребление да остане
основният двигател на
растежа, подкрепяно от
продължаващите, макар и
с по-бавни темпове, подобрения на пазара на труда
и от подема при ръста на
заплатите. На тази база
прогнозата е, че БВП на
еврозоната през 2019 г.
ще нарасне с 1,3% и с 1,6%
през 2020 г., а за ЕС прогнозата е БВП да нарас-

Ръст на обема на строителството в страните от ЕС спрямо
предходната година (2018/2017)
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не с 1,5% през 2019 г. и с
1,7% през 2020 г. В почти
всички страни членки се
наблюдават подобрения
на пазара на труда през
последните години, но
съществените различия
в нивата на безработица
се запазват. Заетостта в
еврозоната през 2018 г. се
е повишила с 1,6%. Броят
на работещите е достигнал най-високите стойности, регистрирани досега в еврозоната, и към
момента се задържа на
по-високо ниво от предкризисния пик, отчетен
през първото тримесечие
на 2008 г. Отбелязан е и
най-големият ръст в заетостта в сферата на
строителството. През
декември 2018 г. процентът на безработицата в
еврозоната е 7,9%, което
е най-ниското му равнище
от октомври 2008 г. до
сега. В същото време в
част от страните членки
има признаци за недостиг
на работна ръка в някои
сектори, сред които и
строителството, което
предполага намаляване

на темпа на ръст на заетостта в тези икономики.
Според анализаторите
икономиката е подвластна във висока степен на
несигурност, което поддържа и напрежението в
международната търговия.
„Забавянето на китайската икономика може да
настъпи по-рязко от очакваното, а световните
финансови пазари, както
и много нововъзникващи,
са силно уязвими от внезапните промени. За ЕС
процесът на Брекзит продължава да е източник на
високи нива на несигурност. В някои страни от
еврозоната остава рискът от възстановяване на
порочния кръг между банките и суверена. Възможно е да се окаже, че факторите с преходен характер,
които понастоящем възпрепятстват растежа,
имат по-дългосрочно въздействие от очакваното“,
уточняват от FIEC и подчертават, че положителното е, че по-широкото
използване на средства

от еврофондовете в страните бенефициенти може
да доведе до допълнителни
инвестиции и при все още
благоприятните условия
на пазара на труда това
да повиши търсенето на
вътрешния пазар.

строителство остава движеща сила и през
2018 г. (+4%), въпреки че
е изпреварено от сегмента дейности по рехабилитация и поддръжка по
отношение на дела му в
общата строителна дейност. След години на занижена активност през
2018 г. е отчетено много
добро представяне и на

Строителните дейности
Новото жилищно

Промяна на обема на строителната продукция спрямо предходната година по сегменти (%)
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строителство (+4,7%).
Тези благопри ятни обстоятелства са спомогнали за продължаване
на тенденцията за повишаване на заетостта
в строителството през
2018 г. (+1,8%). Броят на
строителните работници
в рамките на целия ЕС е
14,8 млн., като те са заети в повече от 3,3 млн.
предприятия, и този дял
представлява 6,4% от общата заетост на ЕС.
През 2018 г. само Гърция и Румъния са претърпели спад в строителната дейност, съответно
-18,7% и -4,1%. Германия и
Великобритания отново
са били двигателите на
ЕС в сектора, като са отбелязали ръст от +2,4% и
+3,5%. По отношение на
приноса в цялостната
дейност в ЕС след тях се
нарежда Франция, чието
възстановяване се движи
с по-бавни темпове (3,1%).
За Италия и Испания също
е регистрирана положителна тенденция с +1,5% и
+5,9%. Интересна е ситуацията в северната част
на Европа, където се наблюдава силно оживление
на дейностите: +20,5% в
Естония, +22% в Латвия,
+13,7% в Литва, +10,9% в
Дания, +11,1% в Ирландия,
+6,3% в Холандия. Забавяне на тенденциите след
няколко години на много
силно възстановяване
отчитат само Швеция
и Финландия, съответно
+3% и +3,3%. В повечето
от източноевропейските
страни, благодарение на
подкрепата от фондовете
на ЕС, също са забелязани
ръстове: +5,7% в Полша,
+8,2% в Чешката република, +14,3% в Словения.
От FIEC отбелязват, че в
няколко страни оживлението се концентрира върху
ограничени региони, като
например „голям Париж”
(с предградията и околностите му) във Франция,
„голям Дъблин” (включва
и прилежащите му селища) в Ирландия, както и
столиците и по-големите
градове в скандинавските
страни.
„В крайна сметка пъл-

ното възстановяване на
сектора зависи от цялостната икономическа
и политическа ситуация
в ЕС, както и от посочените вече международни
обстоятелства и по-специално по отношение на
дългосрочните публични и частни вложения. В
тази връзка проектите,
финансирани по Плана за
инвестиции за Европа,
известен още като плана
„Юнкер”, който скоро ще
бъде преобразуван в Програма InvestEU, следва да
предоставят все по-голяма подкрепа за частните и публичните вложения. Очаква се до края на
2020 г. по този план да бъдат приведени в действие
до 500 млрд. евро. Имайки
предвид това, прогнозата
за 2019 г. е общото ниво
на строителната дейност
да продължи да расте с поумерени темпове (2,2%).
За разлика от предишните
няколко години, основните
двигатели ще бъдат сегментите на публичните
нежилищни (+4%) и гражданските инженерингови
(+3,1%) дейности“, обобщава докладът.

Ново жилищно
строителство
През 2018 г. този сегмент представлява 22,7%
от общия обем на строителните дейности в ЕС.
Тъй като лихвените проценти по ипотечните кредити са се запазили много
ниски, пазарът на труда
е продължил да се подобрява и разполагаемият
доход на домакинствата
отново е нараствал. Данните на FIEC показват, че
за разлика от последните
няколко години, когато
този сегмент ясно се е
очертавал като основен
двигател в строителния
сектор в много страни
членки, понастоящем в
няколко от тях темпото
му се намалява. В резултат на това през 2019 г.
се очаква по-нататъшно,
но по-бавно увеличение
с 1,7%. Във Франция дейностите, свързани със
` стр. 12
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строителство на нови жилища, забавят темповете
си през миналата година
на +2,9%, в сравнение с
+13,4% през 2017 г. поради
съкращаването на някои
програми за подпомагане.
В Швеция това се случва
още по-отчетливо (-2,2%
през 2018 г. спрямо +13,8%
през предходната година,
вследствие на въведените през 2017 г. строги
кредитни ограничени я
върху ипотеките). Спад
на тези дейности има и в
Полша (-15%), и в Румъния
(-42,9%), а в Дания растежът се забавя значително
(+3% през 2018 г. в сравнение с +10,1% за 2017 г.) и в
Словения (+6% м.г. спрямо
+50,7% за 2017 г.). Наблюденията на експертите
показват, че забавянето
в споменатите страни се
компенсира от нарастваща активност в гражданското инженерно строителство.
В Холандия (+9%) правителството и представителите на сектора са
по дписа ли Национа лна
програма за жилищно настаняване 2018 – 2021 г.,
с която се ангажират да
увеличат усилията си за
намаляване недостига на
домове. Целта е годишно
да се реализират 75 000
жилища. Във Финландия
(+9,9%) ръстът на урбанизация също води до засилване на тази тенденция. В Ирландия (+32,1%)
дейността, заедно с редица други, е стимулирана чрез схемата „Помощ
за закупуване“ за потребители на първо жилище,
която ще бъде в действие
до края на 2019 г. В Германия (+5,4%) в подкрепа на
преодоляване на проблема,
свързан с недостига на
апартаменти в градовете, през есента на 2018 г.
правителството е отпуснало няколко вида субсидии. През миналата година
в Испания новото жилищно
строителство е нараснало с 8,5%, най-вече в резултат на чуждестранни
инвестиции и от спестяванията на семейства,
които търсят по-добра
рентабилност за парите
си в сравнение с други алтернативи. В Италия активността в сегмента е
продължила да намалява до
миналата година, когато е
отчетен ръст от 3%.

Дейности по
рехабилитация и поддръжка
През 2018 г. делът на
дейностите по рехабилитация и поддръжка възлиза на 25,8% от общите
строителни работи. Той
е играл стабилизираща
роля по време на кризата, като по този начин е
облекчил неблагоприятните ефекти в рамките
на целия строителен сек-

тор. През 2018 г. делът на
дейностите по рехабилитация и поддръжка е нараснал с 2%. Тази година
се очаква по-нататъшно
увеличение от 1,8%. През
2018 г. има спад в този
сегмент в Полша (-5,6%),
Литва (-5,2%) и Финландия (-1%). „В последната
страна можем да приемем, че това е следствие
от засиленото развитие
на строителството на
нови жилища, съчетано с
ниските цени на енергията, което прави ремонта,
благоустройството и модернизирането по-малко
привлекателни от гледна
точка на енергийната
ефективност“, обясняват
анализаторите.
В противовес на това
в Дания, Испания и Португалия рехабилитацията
и поддръжката са в разцвет – съответно +15,3%,
+6,9% и +9,7%. Това се
дължи на увеличението на
сделките с жилища и на
нарастващия капацитет
на домакинствата да инвестират в подобряването на новозакупените си
домове. Почти навсякъде в
останалите страни тези
дейности продължават
да играят стабилизираща роля, понякога с много
забавени темпове на растеж. За пример са дадени
Великобритания (+0,6%),
Франция (+0,4%) и Италия
(+0,5%), главно в резултат
на данъчни стимули. Позначим е делът на сегмента в Германия (+1,6%), Австрия (+2%), Белгия (+1%,
вследствие въвеждането на нови изисквания за
енергийна ефективност),
в Ирландия (+3,7%) и в Холандия (+3,9%).

Строителство на
нежилищни сгради
Делът на нежилищния
сегмент възлиза на 32,1%
от общите строителни
дейности. Общият икономически растеж е продължил, а в няколко страни
членки нивото на публичните инвестиции отново
се е увеличило. Като цяло
специалистите са отчели ръст на сегмента с
2,9% през 2018 г. и очакват през 2019 г. той да
нарасне с 2,3%. Статистиката на FIEC сочи, че
в Швеция нежилищният
сегмент (+7,7%) е подсилен от публичния компонент (+9,4%), тъй като
общините продължават
да бъдат значителни инвеститори. В Холандия
(+7,3%), където е продължило засиленото развитие
на повечето пазарно ориентирани сектори, през
2018 г. ускорението на
растежа е предизвикано
от значителното възстановяване на отраслите,
разчитащи на публично
финансиране. В Чешката
република (+4,2%) ръстът
е свързан с изграждането

Производство
(млн. евро)

Държава

Процентно изменение на производството спрямо предходната година

2018a

2015

2016

2017

2018a

2019b

AT

Austria

40,991

0.1

0.4

3.5

2.3

1.5

BE

Belgium

40,011

2.2

3.5

2.4

2.4

1.8

BG

Bulgaria

CZ

Czech Rep.

5,852

21.4

-40.3

23.1

-1.8

16.1

18,400

5.3

-8.4

3.7

8.2

DE

3.8

Germany

280,770

-1.4

3.8

2.9

2.4

2.2

DK

Denmark

26,940

2.2

3.8

2.7

10.9

1.6

EE

Estonia

2,917

-3.8

4.8

25.2

20.5

NA

ES

Spain

128,451

4.9

2.0

4.4

5.9

4.2

FI

Finland

31,380

3.4

8.1

5.0

3.3

0.4

FR

France

166,293

-3.0

1.3

4.8

3.1

0.3

GR

Greece

7,820

-12.8

25.2

-1.2

-18.7

NA

IE

Ireland

22,572

7.6

12.5

42.8

11.1

6.0

IT

Italy

119,121

-1.4

-0.4

0.8

1.5

2.0

LT

Lithuania

2,786

-3.4

-9.3

9.2

13.7

NA

LV

Latvia

1,866

-1.6

-17.7

19.6

22.0

15.0

NL

Netherlands

70,225

7.0

6.0

5.3

6.3

5.1

PL

Poland

47,900

2.2

-10.3

3.4

5.7

5.0

PT

Portugal

11,993

1.5

-3.3

5.9

3.5

4.0

RO

Romania

8,500

9.9

-4.8

-5.4

-4.1

8.7

SE

Sweden

54,749

8.6

7.7

8.1

3.0

-3.2

SI

Slovenia

1,924

-3.3

-17.6

20.8

14.3

-4.8

UK

United Kingdom

194,011

5.1

8.4

7.1

3.5

NA

EU

European Union

1,285,472

1.4

2.5

4.2

3.5

2.2

NO

Norway

41,819

-1.4

4.8

5.8

1.4

3.6

Ново жилищно строителство
Производство
(млн. евро)

Държава

2018a

Процентно изменение на производството спрямо предходната година

2015

2016

2017

2018a

2019b

AT

Austria

12,333

1.2

2.5

4.5

2.7

1.4

BE

Belgium

8,121

3.0

4.0

4.0

6.4

0.6

BG

Bulgaria

1,459

4.9

34.4

57.1

-1.8

19.4

CZ

Czech Rep.

2,300

11.1

15.0

-4.3

4.5

8.7

DE

Germany

59,900

8.0

7.3

1.5

5.4

5.2

DK

Denmark

3,413

32.5

10.8

10.1

3.0

4.6

EE

Estonia

NA

5.4

50.3

12.4

NA

NA

ES

Spain

43,314

4.5

4.5

6.5

8.5

5.5

FI

Finland

7,099

0.8

19.0

7.0

9.9

0.8

FR

France

37,050

-3.3

6.4

13.4

2.9

-4.5

GR

Greece

NA

NA

NA

NA

NA

NA

IE

Ireland

8,150

12.7

13.2

63.6

32.1

16.0

IT

Italy

17,289

-9.2

-5.1

0.5

3.0

3.5

LT

Lithuania

317

5.2

29.2

2.5

24.8

NA

LV

Latvia

177

-17.8

10.7

13.6

NA

NA

NL

Netherlands

13,350

23.8

11.5

12.6

9.0

5.4

PL

Poland

8,500

-9.6

5.9

11.1

-15.0

3.5

PT

Portugal

1,928

1.7

2.6

4.6

5.2

9.3

RO

Romania

1,017

-28.6

12.1

88.4

-42.9

-21.3

SE

Sweden

16,137

25.9

20.1

13.8

-2.2

-16.2

SI

Slovenia

178

24.3

0.0

50.7

6.0

-5.6

UK

United Kingdom

49,852

6.1

13.5

15.1

8.2

NA

EU

European Union

291,886

3.9

7.3

9.1

4.0

1.7

NO

Norway

10,117

-2.8

11.8

13.6

-9.8

-8.4

Гражданско инженерно
Производство
(млн. евро)

Държава

2018a

Процентно изменение на производството спрямо предходната година

2015

2016

2017

2018a

2019b

AT

Austria

8,175

-2.3

-3.8

2.2

2.0

BE

Belgium

7,550

2.9

3.0

3.1

10.4

1.3
2.8

BG

Bulgaria

2,542

26.1

-55.3

8.5

-1.9

29.0
3.9

CZ

Czech Rep.

7,600

11.4

-23.9

1.5

11.8

DE

Germany

39,920

-2.9

3.6

5.7

2.6

2.7

DK

Denmark

7,658

-1.9

1.2

-0.3

12.3

-1.5

EE

Estonia

945

-7.3

-3.1

30.0

14.9

NA

ES

Spain

20,279

2.5

-7.0

-1.0

3.0

2.5

FI

Finland

5,855

7.6

-2.4

4.0

2.8

-2.5

FR

France

38,935

-4.6

-0.8

4.4

7.0

3.0

GR

Greece

6,592

-8.7

33.7

-0.4

-22.9

NA

IE

Ireland

3,524

3.5

9.6

-6.9

7.0

4.3

IT

Italy

LT

Lithuania

LV

Latvia

NL

12,924

1.9

-4.7

-6.0

-3.2

1.8

1,256

-11.7

-17.9

15.5

17.4

NA

825

4.8

-33.1

30.7

NA

NA

Netherlands

17,650

0.3

-0.9

1.4

5.2

7.5

PL

Poland

16,500

-7.1

-9.0

10.7

13.8

7.9

PT

Portugal

5,661

1.0

-8.0

6.0

2.0

3.0

RO

Romania

4,470

21.9

-11.6

-23.8

9.8

11.9

SE

Sweden

9,478

1.7

-1.8

-0.1

5.3

3.9

SI

Slovenia

973

-9.9

-27.7

11.4

16.3

-2.6

UK

United Kingdom

34,394

12.2

-2.2

7.7

6.7

NA

EU

European Union

253,705

1.4

-2.2

3.0

4.7

3.1

NO

Norway

12,323

-2.3

7.8

4.5

14.8

13.1
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Дейности по рехабилитация и поддръжка

Производство
(млн. евро)

Държава

2018a

Процентно изменение на производството спрямо предходната година

2015

2016

2017

2018a

2019b

AT

Austria

5,443

0.1

1.8

2.9

2.0

1.7

BE

Belgium

10,507

4.2

2.5

2.8

1.0

2.5

BG

Bulgaria

238

8.8

14.4

32.8

-2.1

0.4

CZ

Czech Rep.

900

14.3

62.5

-38.5

12.5

0.0

DE

Germany

111,150

-4.6

3.8

3.7

1.6

1.1

DK

Denmark

8,215

-2.8

4.6

1.4

15.3

1.9

EE

Estonia

ES

Spain

NA

-19.2

14.2

41.3

NA

NA

27,537

7.9

5.2

7.3

6.9

4.7

FI

Finland

7,630

3.9

5.9

2.5

-1.0

2.0

FR

France

41,772

0.3

1.0

1.5

0.4

0.9

GR

Greece

NA

NA

NA

NA

NA

NA

IE

Ireland

3,078

4.6

5.8

-1.9

3.7

3.2

IT

Italy

LT

Lithuania

LV

Latvia

NL

Netherlands

43,793

0.5

1.0

0.0

0.5

0.7

165

87.5

-5.2

-20.6

-5.2

NA

54

6.6

-8.6

-46.6

NA

NA

15,475

10.9

15.0

6.2

3.9

1.5

PL

Poland

3,400

-15.4

-27.3

50.0

-5.6

2.9

PT

Portugal

1,285

4.0

9.4

13.8

9.7

4.8

RO

Romania

870

13.0

11.8

-17.8

8.8

9.2

SE

Sweden

10,710

9.9

0.1

8.2

1.6

1.5

SI

Slovenia

132

25.2

11.2

0.4

6.0

-0.7

UK

United Kingdom

34,071

2.6

4.7

8.4

0.6

NA

EU

European Union

326,426

1.4

3.6

4.9

2.0

1.8

NO

Norway

3.6

1.8

2.0

1.8

1.3

на училища, университети
и здравни заведения, както и с търсенето на промишлени сгради и складови
съоръжения.
В Полша (+13,4%), Словени я (+14,3%), Литва
(+10,1%) и Дания (+8,7%)
увеличение е отбелязал
както частни ят, така
и общественият компонент, благодарение на
бизнес оптимизма и подобряването на публичните финанси, водещи до
значителна обща активност в този сегмент. В
противовес на това в

5,885

Румъния е регистриран
с пад ( -3 , 2 % ) . Пр е з по следните години в Белгия
(-2,6%) в този сегмент
се наблюдава непостоянство. В Ирландия (-0,9%)
лекото намаление се дължи на големия обем търговски сгради, построени
в периода 2015 – 2017 г.,
както и на явлението „изчакай и виж“, свързано с
Брекзит.

Гражданско инженерно
строителство
През 2018 г. дейност-

България
Строителните
дейности
Данните на FIEC за 2018 г. показват, че България се намира във фаза
на икономически подем и растеж. БВП
е 55,2 млрд. евро, което представлява
увеличение с 3,5 млрд. евро в сравнение
с 2017 г. Брутната добавена стойност
(БДС) за икономиката през 2018 г. възлиза на 47,8 млрд. евро по текущи цени,
като ръстът тук в сравнение с 2017 г.
е 3 млрд. евро. През 2018 г. относителният дял на БДС в строителния сектор е 3,7% от БВП със стойност от
2 млрд. евро, докато регистрираният
икономически растеж на годишна база
е 199 млн. евро.
По предварителни статистически
данни очакваният ръст в строителния
отрасъл през 2018 г. се потвърждава
от постигнатите положителни резултати по някои основни показатели. Размерът на производството на
строителната промишленост през
2018 г. - по предварителни данни на Националния статистически институт
- възлиза на 7,6 млрд. евро и отбелязва
ръст от 10,2% в сравнение с 2017 г. За
2018 г. се очаква оперативните приходи на строителните предприятия да
бъдат положителни, а делът на жилищното строителство - 29% от общите
оперативни приходи в строителния
сектор, 27,6% е на нежилищно строителство и 43,4% - на гражданското.
Разходите за дълготрайни материални активи на предприятията в строи-

ите, свързани с гражданс кото с трои тел с тво,
са отбелязали ръст от
4,7%, като прогнозата
за 2019 г. е за ново нарастване (+3,1%). Като
цяло през 2018 г. сегментът заема 19,4% от всички строителни дейности.
През периода на кризата
гражданското инженерно
строителство в особено
голяма степен е било повлияно от недостига на
капацитет, както и от
дългосрочните публични
инвестиции. „В някои от
страните членки все още

телството през 2018 г. намаляват със
17,8% в сравнение с предходната година, което показва, че инвестиционната активност на компаниите за придобиване на дълготрайни материални
активи е ниска.
Преките чуждестранни инвестиции
в строителната промишленост - по
предварителни данни за 2018 г. - намаляват със 102,8 млн. евро, което е
значителен спад от 243,6% на годишна
база в сравнение с 2017 г.
Броят на заетите в строителния
сектор представлява 5,2% от всички
заети в икономиката на страната и в
сравнение с 2017 г. бележи ръст с 5,2%.
Безработицата в отрасъла през 2018
г. представлява 9,9% от общата за
страната. Наблюдава се тенденция за
намаляване на безработицата общо с
16,2% за страната и с 9% в строителния сектор в сравнение с предходната
година. Към 20 март 2019 г. броят на
регистрираните фирми в Централния
професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в
България (КСБ) е 5124, което включва
5077 български юридически лица и 47
чуждестранни компании. Според показателите за персонала им 84,9% от
регистрираните строителни фирми
са малки, 13,8% са средни и 1,3% са големи.
Жилищно
строителство
Ръстът в строителството на
сгради, който е 11%, е продължил да
стимулира бранша и достигнатият

има натиск върху публичните финанси от страна
на публичните дефицити,
които спрямо изискванията на Пакта за стабилност и растеж все още
са твърде високи. Като
цяло обаче тенденцията
е ориентирана към посветло бъдеще, тъй като
в повечето държави от
ЕС общият икономически
подем започва да става
реалност и по отношение на този сегмент“,
се посочва в отчета на
F I EC, от кой то с т ава
ясно още, че важна роля

играе и Инвестиционният план за Европа, като
проектите, финансирани
под този чадър, имат увеличаващ се стимулиращ
ефект върху публичните,
а най-вече частните инвестиции.
„В страните, обхван а т и о т Ко хе з и о н н и я
фонд (предимно източноевропейските), инфраструктурните проекти
получават жизненоважно
финансиране от Евро пейските структурни и
инвестиционни фондове,
чието влияние е особено
силно“, коментират анализаторите и допълват,
че голям ръст в гражданското инженерно строителство е отбелязала
Полша (+13,8%), която
получава значително финансиране от ЕС и това
прави сегмента голяма
движеща сила на строителния пазар като цяло.
Сериозен ръст е отбелязан и в Белгия (+10,4%),
който до голяма степен
се приписва на увеличението на инвестициите,
реализирани от местните власти в процеса на
подготовка за общинските избори през 2018 г.
На противоположната
страна е Гърция (-22,9%),
к ъ дето тоз и с е г ме н т
продължава да е засегн ат от про б лем и те с
ликвидността на държавата, сложната икономическа ситуация като
цяло и следващите едно
след друго съкращени я
на публичните разходи

размер на продукцията е 4,3 млрд.
евро и е с дял 56,4% от общото промишлено производство. Общият брой
на издадените разрешения за строеж
през 2018 г. показва намаление с 3,8%
на годишна база, докато общата застроена площ се увеличава с 22,2%.
При жилищните сгради увеличението
на тези стойности е съответно 3,8%
за разрешенията и 39% за общата разгърната площ.
Започнатото строителство на жилищни сгради през 2018 г. показва ръст
от 3,9% спрямо 2017 г., като броят на
жилищата в тях нараства с 50,9%, а
общата застроена площ се увеличава с
40,7%. Броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през 2018 г. е повисок с 4,9%, като броят на жилищата
в тях е намален с 3,3%, а общата площ
се увеличава с 2,3% в сравнение с 2017 г.
От общия брой жилищни сгради,
въведени в експлоатация, 74,4% са със
стоманобетонна конструкция и при
тях ръстът е с 3,6%. Делът на тухлените сгради е 22,2%, като регистрираният ръст е 7,5%. Панелните и другите видове завършени сгради заемат
3,3%.
Нежилищни сгради
Разрешенията за строеж на административни/офис сгради са намалели
с 0,8%, а общата площ се е увеличила
със 129,5%. В сравнение с 2017 г. понижението при другите видове сгради
е с 11,6%, като е по-малка и общата
застроена площ – с 2,4%. Стартирането на строителство на администра-

вследствие прилагане на
мерките за строги икономии. Спад от 3,2% е отбелязан и в Италия поради
забавеното изпълнение на
няколко правителствени
мерки за подкрепа на публичните инвестиции в
гражданското инженерно
строителство. Във Франция най-голямо значение
за този сегмент (+7%)
има проектът „голям Париж”. В Германия ръстът
на този вид строителство е 2,6% като следствие на инвестициите
в транспортната инфраструктура, направени от
федералното правителство (както за ново строителство, така и за рехабилитация и поддръжка).
Във Великобритания резултатите също са положителни (+6,7%), влияние
върху сегмента са оказали няколко големи проекта
в железопътната инфраструктура. „Понастоящем като че ли особено
чувствителни са два проблема – наложителното
обновяване и поддържане
на остаряващата транспортна инфраструктура
в ЕС, пример за което е
срутването на моста в
Генуа през август 2018 г.,
и прилагането на правилата за обществените
поръчки (съгласно директивите на ЕС от 2014 г.),
чиято сложност изглежда
представлява пречка за
публичните инвестиции
в няколко от страните
членки“, се подчертава в
доклада.

тивни/офис сгради регистрира спад
от 1,2%, докато при общата площ има
ръст от 12,1% на годишна база.
Гражданско
инженерно
строителство
Наблюдава се ускоряване на ръста
в сегмента, като стойността му възлиза на 3,3 млрд. евро, а делът му е
43,6% от общата продукция в сектор
„Строителство”, което е повишение
от 9,2% в сравнение с предходната
година. Тази тенденция на растеж
продължава и през 2019 г. „Европейските фондове през новия програмен
период, касаещи изграждането на пътна и водна инфраструктура навлизат
в решаваща фаза. Финансираните по
оперативните програми на ЕС и от
инвестиционните фондове проекти
остават движеща сила за по-нататъшния напредък на строителния сектор“, е упоменато в отчета. В него
е записано още, че броят на обявените процедури за обществени поръчки
в строителния сектор през 2018 г.
е 2172, като общата им стойност е
4,9 млрд. евро, което в сравнение с
предходната година регистрира ръст
от 30,5% по отношение на броя и от
66,4% по отношение на стойността.
През 2018 г. сключените договори по
процедури за обществени поръчки в
строителния сектор са 3049, а стойността им възлиза на 1,5 млрд. евро,
което на годишна база регистрира
ръст от съответно 8,5% за броя и 21%
по отношение на стойността им.
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ”
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Георги Сотиров

Брезово се намира в Южна България, в
североизточната част на Пловдивска област и граничи с общините Раковски, Карлово, Калояново, Павел баня и Братя Даскалови. Автомагистрала „Тракия“ е на близо
10 км, което дава възможност за бърза и
удобна връзка с цялата страна и Европа.

Според официалните документи Брезово е основано през 1576 г. Два века
по-късно, през 1837 г., тук изграждат
четирикласно светско училище. През
1870 – 1871 г. в него Васил Левски сформира революционен комитет от неколцина брезовци, които по-късно участват
в организацията на Старозагорското и
Априлското въстание, а през 1881 - 1885 г.

са ядрото на местния таен съединистки
комитет.
Множество тракийски селищни и надгробни могили са пръснати в полето и в
предпланинския пояс на общината. В една
от тях, изследвана от братята Шкорпил,
се предполага, че е погребан знатен тракийски вожд със златен венец, железен
скиптър в дясната ръка и златен пръстен

на лявата.
Природните и географски особености
на общината предоставят възможност
за развитие на селското стопанство, леката промишленост и услугите. За икономическия профил на населеното място и
реализиращите се строителни проекти
ни разказа инж. Стоян Генчев, вр.и.д. кмет
на община Брезово.
Снимки авторът

Инж. Стоян Генчев, вр.и.д. кмет на Брезово:

ǵȖȊȈȚȈȊȐȏȐȧ
ȕȈȖȉȡȐȕȈȚȈșȍ
ȌȢȓȎȐȕȈȚȘțȌȈ
ȕȈșȚȘȖȐȚȍȓȐȚȍ
Инж. Генчев, на територията на общината има 16 населени места, като едно от тях е
с. Свежен, намиращо се
на 750 м надморска височина в Тракийската низина. Какъв е животът в
селата в подножието и в
Сърнена Средна гора, какъв е техният поминък,
строят ли се нови къщи
за гости или друго?
Там живеят трудолюбиви хора на благословена плодородна земя. Село
Свежен има богато минало. Било е опожарено през
лятото на 1877 г. по време
на Руско-турската освободителна война от отстъпващите орди на Сюлейман паша. От над 1200
къщи оцеляват около 100,
които са обявени за архитектурно-исторически
резерват. През XVI–XVII в.
в селото фу нкционира
книжовна школа. На 1,5 км
северозападно от с. Зелениково се намира Балджийската могила, висока 6 м
и с диаметър при основата 80 м. Не казвам това
случайно – любителите на
археологията, на историята, пътешествията и туризма отдавна са открили
Брезовския регион.
По отношение на строителството – в с. Свежен
има няколко къщи за гости,
непрекъснато изникват и
нови сгради във вилната
зона в местността Дондуково, кръстена на княз
Дондуков-Корсаков, който
по време на Руско-турската война е командващ XIII
армейски корпус.
През 1962 г. в близост
до Свежен е построен
язовир „Дондуково“, а найблизкото село до вилната
зона е Златосел, известно

с розобера. В момента в
тези райони на общината
се развива строителство.
Като цяло туристическият поток към Брезово нараства, има оживление.
Стоян Генчев е роден през 1965 г. Завършил е средното
си образование в Сопот – техникум „Ген. Владимир
Заимов” (сега професионална гимназия), после учи и се
дипломира в Техническия университет – Варна, специалност
„Електротехника“.
Работил е в системата на ВМЗ, бил е учител. От 2007 до 2011 г.
е кмет на община Брезово. След това е бил председател на
Общинския съвет, а в момента е вр.и.д. кмет.

Имаме и туристически
информационен център.
Какво е състоянието
на пътищата и улиците? От АМ „Тракия“ до
Брезово през Раковски
се стига изключително
комфортно...
Имаме към 80 км общинска пътна мрежа, за
поддържането на която
получаваме субсидия от
държавата. Смея да твърдя, че тя е в добро състояние. Сега стартираме с
работата по належащите ремонти след зимния
сезон. Ясно е, че като
малка община с ограничен
бюджет не можем сами да
решим всичките проблеми
на хората, свързани със
състоянието на пътищата и улиците в селата. Но
ще възстановим основните компрометирани участъци.
В значителна степен
нашите пътища са по-добри от някои третокласни
трасета от републиканската мрежа.
На входа на града се
откроява големият фотоволтаичен парк.
Да, той е единственият в страната, който е

собственост на българска община. Реализиран е
с европейско финансиране
и е с 260 МВт мощност. С
това производство успяхме да намалим разходите
на общината за електроенергия.
Имате ли проблеми с
ВиК инфраструктурата
и могат ли те да бъдат

решени с европейски
субсидии?
През 2007 - 2011 г.
кандидатствахме по
Програ мата за развитие на селските райони
(ПРСР) за техническа помощ. Още тогава разработихме голям проект за
изграждане на канализация
и подмяна на водопроводната мрежа на Брезово и
с. Чоба. Стойността на
инвестицията е твърде
висока - около 40 млн. лв., и
засега нямаме вариант да

ги осигурим. Територията
на общината е голяма, а в
същото време на нея живеят относително малък
брой хора, т.е. няма как да
отговорим на изискванията на ЕС за необходимия
брой е.ж., за да започнем
строителство с европейски пари.
По същата причина не
можем да получим финансиране по програмите на
ЕС и за пречиствателна станция за отпадни
води. Засега хората са

намерили начини – добре
изградената попивна яма
решава проблемите на
семейството за десетилетия. Земята ни може
да понесе и най-обилните
дъждове, а добре развитата мрежа от поддържани
речни корита и малкият
местен водосбор през
годините показват, че
сме късметлии. Ще поясня, че от Сърнена Средна
гора водят началото си
множество малки реки,
които текат на юг и при
навлизането си в Горнотракийската низина изкуствено са разделени на
канали, с водите на които
се напояват обширните
земеделски земи. По-големи са левите притоци
на р. Марица – Брезовска
и Сребра, на които има
изградени микроязовири,
а водите им са включени
в голяма напоителна система.
Питейната вода е найважна за добруването на
хората. Нашата идва от
шест дълбоки сондажни
кладенеца по поречието
на р. Розовска и те се
стопанисват добре от
съответните поделения
на ВиК.
Ще вметна, че добре
се справяме със сметосъбирането и сметоизвозването – имаме необходимата техника, подменяме
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обекти, на нови къщи и реновирането на еднофамилните домове, всичко това
става с висококвалифицирания труд на строителите.

Първото светско училище в града

контейнерите и т.н. Една
от основните причини за
чистотата и подредеността на Брезово, а и на
съставните села, е имено
конкретният ни подход
към отпадъците, към тяхното извозване на регионалното депо в Шишманци. Добри думи могат да
се кажат и за уличното
осветление, което също
поддържаме в оптимални
параметри.
Все пак можете ли да
се похвалите с успешно
реализирани проекти с
европейско финансиране?
Разбира се. Ние основно кандидатстваме и печелим проекти по ПРСР и
това е разбираемо. Един
от големите, който изпълнихме, беше за строителството и пускането в
редовна експлоатация на
споменатия фотоволтаичен парк. Инвестицията
възлезе на 1 100 000 лв.
За около 1 300 000 лв.
осъществихме цялостно
благоустрояване на три
села – Пъдарско, Борец и
Чоба.
Чрез МИГ „Брезово Братя Даскалови“ успяхме да осигурим европейско финансиране – около
100 хил. лв., за по-малки
проекти в четири села, основно за строителство на
тротоари, бордюри, детски площадки и др.
Туристическият информационен център и
една мобилна сцена също
дължим на спечелено
финансиране. За около
1 180 000 лв. успяхме да асфалтираме няколко улици в
общинския център.
Административният
капацитет на общинската управа е напълно задоволителен. Ще добавя, че
и с капиталовите разходи,
които имаме от държавния бюджет, също изпълняваме плана за развитие
на общината – грижим се
за прекрасно ситуирания
градски център, общинските сгради, за малки

ремонти на читалището,
храма и др.
Вие сте община с подчертано добре развито
селско стопанство, но
същевременно имате и
някои знакови производства, с които сте известни далеч зад пределите на България.
Да, за мащабите на
Брезово про миш ле ността ни е сериозна. Това се
дължи на природните и географските особености
на региона. Именно те
предоставят възможност
за развитие на селското
стопанство, леката промишленост и услугите.
Може би най-много работни места осигурява производствената база за белене на слънчоглед, която
е с неограничени пазари в
цяла Европа.
Друга популярна фирма
е специализирана в производството на гъши черен
дроб и гъши продукти. Поголямата част от продукцията отново е предназначена за европейския пазар.
Ще отбележа, че България
е на второ място в света
след Франция по производството на този деликаПредприятието за пух

тес, а на трето е Унгария.
Нашата страна отдавна
е член на Европейската
асоциация на страните
производителки на гъши
дроб. Около 80% от продавания по света френски
гъши дроб на практика е
българско производство,
но е изкупен и препакетиран във Франция.
В нашия град белгийски инвеститор изгради
и пусна в експлоатация
предприятие за пух, в което работят около 50 души.
Над 90% от суровината се
изнася за Япония. Прогнозата на експертите е, че
до 2020 г. капацитетът
ще надхвърли 100 тона пух
годишно.
Имаме цехове за сладки
на базата на медено тесто, което е сред първите
в страната, фирма за разфасовка на мед и сладка и
т.н. Можем да се похвалим
и розоварни, които са сред
най-големите на Балканския полуостров. При нас
се преработват не само
рози, а и лавандула, салвия
и т.н.
Казвам всичко това,
защото новата визия на
Брезово – строителството на икономическите

Още през 1837 г. в
двора на църквата „Св.
Димитър“ е построено
второто в страната
след Габрово светско
училище. Каква е образователната инфраструктура днес?
Всичките сгради от
образователната система са в добро състояние.
Те са санирани, с извър-

Смирненски“ и ПГ „Златю
Бояджиев“. В СУ се обучават ученици от първи до
дванадесети клас. То предлага засилено и профилирано обучение в об ластта на информационните
технологии, икономиката
и английския език, а гимназията „Златю Бояджиев“ е
единственото професионално училище на територията на общината.
Девизът й е „Европейски
стил в образованието”.
Тя подготвя монтьори на
селскостопанска техника
и кулинарни майстори.
Основното училище

в общината са обхванати
в подготвителните групи
на детската градина.
Администрацията се
грижи и за превоза. Всеки
ден возим нашите деца от
цялата община до средищните заведения – от 20 30 км разстояние, и вечер
ги връщаме на семействата им.
Нека да припомним
на нашите читатели, че
Брезово е родното място на Златю Бояджиев.
В сградата на общината
съхранявате и оригинално платно на именития

Обектите от образователната инфраструктура в общината са в добро състояние

шени ремонти вътре - на
ВиК, електричество, отопление и прочие.
В голяма сграда се
съвместяват двете средни училища - СУ „Христо

в с. Стрелци е средищно,
като децата се обучават
в дневна форма от първи
до седми клас. Те разполагат с добре оборудван
компютърен кабинет с
мултимедия, а в двора има
площадка със съоръжения
за фитнес. Имаме и добре
поддържано начално училище в с. Борец. В това село
има два християнски храма – католическият „Свети Антон“ и източноправославният „Св. св. Кирил
и Методий“...
Детската градина
„Вела Благоева“, която е в
съседство със сградата
на общината, е средищна.
В обширния й двор за всяка
възрастова група има обособени външни площадки
за игра и пясъчници. Осигурени са възможности за
включване на малчуганите
в допълнителни форми на
обучение – английски език
и народни танци. Непременно трябва да кажа, че
95% от подлежащите на
предучилищно образование

Ваш съгражданин.
Световно известният
художник Златю Бояджиев
наистина е роден в Брезово. Той е автор на стотици композиции, портрети
и пейзажи, отличаващи
се със своя драматизъм.
Но имаме и още световно признати художници
като Минчо Кацаров. Или
Енчо Пиронков със самостоятелните му изложби
в страната и в чужбина:
Берлин, Болоня, Будапеща,
Варшава, Дрезден, Кьолн,
Лайпциг и др. Друго голямо име е Христо Станчев,
автор на известната картината „На нивата“.
В момента подготвяме проекти за паметник
на Златю Бояджиев и макетите са изложени за
становища от нашите
съграждани.
Ще завърша с това,
че през септември 2019 г.
Брезово ще чества своя
50-годишен юбилей и 40 г.,
откакто е общински център.
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СО поетапно реновира и модернизира обектите от здравната инфраструктура
Снимки в. „Строител“ и СО

Анна Радева
През 2019 г. Столичната община (СО) е осигурила повече от 5 млн. лв.
за ремонти и закупуване
на апаратура за здравните заведения в София.
От 2015 г. до сега благодарение на съвместната
работа на Комисията по
здравеопазване и социална политика към Столичен общински съвет, зам.кмета по здравеопазване
Дончо Барбалов и дирекция „Здравеопазване“ към
СО и с подкрепата на
кмета на София Йорданка Фандъкова е бил променен вътрешният и външен облик на общинските
лечебни заведения, които
в голямата си част не са
били ремонтирани основно. Главните проблеми в
тези обекти са компрометирани покривни покрития, нарушени повърхности на подове и стени,
неефективно работеща
отоплителна инсталация.
„Ние имаме специална политика в подкрепа
на болниците и диагностично-консултативните
центрове (ДКЦ). Главната ни цел е да постигнем
енергийна ефективност,
спестяване от отопление
и, разбира се, по-добър
вид на сградите. Средствата, икономисани от
по-малките разходи за
отопление, си остават за
здравният обект и могат
да се използват за възнаграждения на лекари, за
апаратура и за всичко,
каквото администрацията на лечебното заведение прецени. За мен найважното е да има добри
условия за пациентите и
да се привличат нови специалисти“, каза кметът
Фандъкова по време на
проверка на строителните дейности, които в момента се изпълняват във
Втора АГ болница „Шейново“.
Председателят на Комисията по здравеопазване и социална политика
към СОС д-р Веселин Милев сподели пред вестник
„Строител“, че на територията на София има
общо 37 общински здравни заведения, като

последното ДКЦ е
изградено през 1987 г.
Оттогава се извършват само строителни
дейности по поддръжка
и обновяване на сградния
фонд. Но сериозната работа по реконструкцията и модернизирането на
обектите за болнична и
доболнична помощ започва през ноември 2015 г. За

но кратки срокове, които спазваме. Важното
е строителството да
бъде качествено, безопасно и съобразено с
медицинската дейност“,
поясни той.
За здравните заведения има и специални изисквания за вида и качеството на използваните
строителни материали,
за спазването на които
се следи строго. Дори
покритието на стените
в хирургията е различно
от финишното покри тие на тези в стаите.
Навсякъде в болниците
вече се поставя антибактериална настилка.
От изключително значение е и каква ще е осПредседателят на комисията за здравеопазване и социална политика към СОС д-р Веселин Милев ветеността в залите,
съгласно изискванията
По думите му разхо- заяви председателят на на контролните органи.
по-малко от четири годи„Контролът на качестни са изпълнени мащаб- дите на лечебните заве- комисията.
вото и прецизността на
ни ремонти, обхванали дения са намалели между
ремонтите се осъщестдесетки декари площ на 20 и 30% само от подмя- Качеството на СМР
вява м и н и му м от три
различни сгради. „Само ната на отоплителните се контролира от три
места. От една страна,
РЗП-то на I МБАЛ София е инсталации. „В момента места.
за доброто изпълнение
15 дка. Покривът на 31-во ра з о чарован и ръково ДКЦ е 2 дка“, посочи той. дители на общинските
Д-р Милев разказа, че отговаря регистрирано„ Н я ма от деле н ие в болници няма, защото ремонтът на болници е то през 1989 г. общинско
болница, което да сме финансовите резултати специфична дейност, тъй дружество „Софинвест“.
ремонтирали и то да не на всички 37 здравни за- като е почти невъзмож- То е ангажирано както
е придобило европейски ведения са положителни но те комплексно да бъ- със строителния надзор
вид“, категоричен е д-р и голяма част от това се дат затворени, за да си по З а кон а з а у с тр ой Милев. „Понякога с мъка дължи и на реализирани- свършат строителите ство на територията,
правим избор кое първо те ремонти, както и на по-лесно работата. А ко- така и с инвеститорда се свърши – строи- закупуването и въвежда- гато се налагат ремон- ския контрол. Отделно
телните дейности или нето в експлоатация на ти, е необходима сложна екип от дирекция „Здразакупуването на апарату- нова модерна апаратура“, организация, при която и веопазване“ на Столичлекарите, и пациентите ната община ежедневно
да се чувстват комфорт- с л е д и с т р о и т е л н и т е
но въпреки създадените процеси и упражнява ненеудобства. Обикновено обходими я контрол до
СМР се изпълняват през достигане адекватен,
летния период, когато съобразно нуждите на
пациентите са по-малко, лечебното заведение заа и топлоподаването е вършен строителен пропреустановено. „Когато дукт. От друга страна
става дума за болница, при изпълнението на проси поставяме максимал- екта дава своите указа-

Банката за майчина кърма
преди и след основния
ремонт

ра. Решението е трудно.
Няма пари да се помогне
на всички. Имали сме случи, когато директори на
болници са негодували, че
в друго здравно заведение
сме сменили дограмата,
а при тях не сме, но пропускат да кажат колко
средства сме вложили в
закупуването на скъпа и
модерна апаратурата,
благодарение на която
са отчели по-високи финансови резултати. Ще
настояваме субсидиите
от държавния бюджет
за здравеопазване да се
увеличат“, коментира д-р
Веселин Милев.

ния и управителите и директорите на лечебните
заведения.
Най-тежката отговорност обаче е на строителните фирми. „Винаги
избираме най-коректните
и доказани в своя професионализъм изпълнители,
с някои от които работим от години“, сподели
д-р Милев и допълни, че
обществените поръчки
за тези обекти привличат основно български
компании. Интересен е и
фактът, че почти 90% от
използваните материали
както за външните, така
и за вътрешните СМР
също са родно производство.

Добрите резултати не
закъсняват.
Сред единичните
обекти, затваряни по
в р еме н а о б н ов яв ане,
е Банката за майчина
кърма. Тя е единствена
по рода си в региона и
започва да функционира
през 1989 г. В основният
ремонт, финансиран от
Столичната община, са
вложени близо 1 млн. лв.
Изпълнителят е избран
след открита процедура
по Закона за обществените поръчки. Дейностите там са продължили
повече от година. В момента Банката за майчина кърма има съвременен облик и е с напълно
о б н ов е н и по м е щ е н и я .
Подменени са изцяло ВиК
и електроинсталациите,
поставена е топлоизолация и са облагородени
прилеж а щ и те й про с транства.
Най-сложният проект
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Кметът на София Йорданка Фандъкова инспектира ремонта
на Втора АГ болница „Шейново“

до момента се изпълнява в СБПЛР „Панчарево“.
Ле чеб н о т о з ав е де н и е
е най-голямата и единствена общинска специализирана болница за
физиотерапия и рехабилитация в София. Само в
ремонта на парната инсталация, включително
създаването на външна
връзка и реконструкция
на покрива, СО ще вложи близо половин милион
лева. Строителите са
премахнали компрометирани участъци от тръбната разводка, които са
подменени с нови.
В 1 ПСАГБАЛ „Света
София“ (бивша „Тина Киркова“) е въведена модерна
система за видео наблюдение, която позволява на
майките по всяко време
да виждат през телефон
децата си и да бъдат спокойни. Нововъведението
е само част от мащабна
модернизация на обекта. След пълната реконструкция на отделенията
„Неонатология“, „Хирургия
на млечната жлеза“ и „Патологична бременност“
болницата не отстъпва
на европейските здравни
заведения. „С финансовата подкрепа на СО беше
изпълнен ремонт и на
специализирания кабинет
по мамология. Закупен
бе и последно поколение
мамограф. Има само два
такива апарата в София
и те са в общинското
здравеопазване“, коментира председателят на
комисията по здравеопазване в СОС.
Изцяло ново е отделението по неврология
на I МБА Л Софи я след
намесата на български-

те строителни фирми
през 2016 г. В болницата
са била подменени ВиК и
електроинсталацията,

ремонт. Там с общински
инвестиции е изградена
изцяло нова вертикална
планировка. Основно е
обновено и отделението
по физиотерапия и е обособена зала, където се
провеждат индивидуални
процедури. Според специалисти то е особено
важно за раздвижването
на пациенти, прекарали
тежък инсулт, ортопедични операции и други
сериозни заболявани я,
тъй като се прилагат радиочестотни процедури
и рядко срещаната у нас
екстензионна терапия.
СО е подкрепила и асфалтирането на 1,5 дка двор
на болничното заведение, както и на входа за
линейките. Предстои да
се направи фасадата на
сградата чрез модерно
саниране.
Най-късно до началото на отоплителния
сезон ще трябва да приключат всички строителни дейности във Втора
АГ болница „Шейново“.
Проектът на Столичната община, който е на
стойност до 855 хил. лв.,
включва още ремонт

Отделението по неврология в I МБАЛ София е едно от първите ремонтирани в общински
болници

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
лечебното заведение, както и комфортът за пациентите“, каза д-р Велев.

Инвестициите в
сградите на ДКЦ са от
2015 г.
До този период не са
били заделяни сериозни
средства за строител-

В 12-о ДКЦ бе ремонтиран покривът и поставени нови хидро- и топлоизолации

навсякъде са поставени
ан т и б ак тери а лн и н а стилки. Ремонт е направен и на хирургичното
отделение на I МБАЛ София. Подновена е отоплителната инсталация
и разходите за парно са
намалели с около 20%.
С подкрепата на СО са
били извършени подобрения и в реанимацията на
лечебното заведение, която се е обзавела с нова
кислородна инсталация.
В интензивното е поставен специален под, за да
се избегне електростатичното електричество
на уредите.
II МБАЛ също може да
се похвали със сериозен

на покрива, саниране и
вътрешни подобрения –
подновяване на ОиВ инсталация. Директорът
на лечебното заведение
д-р Румен Велев се похвали, че нито един пациент
не е бил върнат и нито
з а мо ме н т р аб о т ат а
в болницата била възпрепятствана въпреки
строителството. Очаква
се след направените дейности енергийната ефективност на сградата да
се подобри и разходите
да паднат средно с 30%.
„Искам да благодаря на всички строители,
които работят вън и вътре в болницата. Когато започнахме ремонта,

ни работи на диагностично-консултативните
центрове. В момента
тече поетапен ремонт
на почти всички ДКЦ-та
в София. Такава е реализирана в 5-о ДКЦ, посещавано предимно от студенти, където вече има
нова абонатна станция
и частично е монтирана
тръбна разводка. В поликлиниката могат да се
похвалят с ремонтирани
санитарни възли и регистратура с европейски облик. Благодарение на възстановителните работи,
подкрепени изцяло финансово от СО, 5-о ДКЦ няма
проблеми с отоплението
и средата е комфортна и
за пациентите, и за медицинските лица.
В 13-о ДКЦ се прави
модерен външен асансьор,
тъй като конструкцията
на сградата не позволява
да бъде изграден вътрешен – стълбището е без
„око”. Съоръжението ще
е със специални термопанели, затворена конструкция. Интересна подробност е, че в миналото
е обсъждана идеята 13-о
ДКЦ да е първият диагностичен център с панорамен асансьор. Тя не е реализирана, тъй като било
предвидено използването
на триплекс и необходимата инвестиция е била
твърде голяма.
Нов асансьор, но въ-

трешен ще получи скоро
и 22-ро ДКЦ. Монтирането му все още не е започнало.
В останалите ДКЦ-та
са ремонтирани покриви,
санирани са сгради, обновени са регистратури,
монтирани са нови абонатни станции, поставени са хидроизолации и са
реализирани вътрешни
ремонти. „В момента за
сградният фонд на общинските лечебни заведения се отделят средства за най-належащите
строителни дейности:
„По-добре да сменим дограмата на една болница,
отколкото да си позволим
подобен лукс“, смята той.
„Ще отстояваме цели т е с и о б щ и н с к и т е
обекти от здравната
инфраструктура да стан а т о щ е по - м о де рн и .
Постоянните срещи на
комисията по здравеопазване към СОС и дирекция
„Здравеопазване“ в СО
ще продължат, както и
с мениджърските екипи
на лечебните заведения.
Винаги сме подготвени с няколко решения на
всеки неотложен въпрос,
когато става дума за ремонти и строителство,
и разчитаме на проявеното разбиране и подкрепа
на кмета на София Йорданка Фандъкова“, каза в
заключение е д-р Веселин
Милев.

В най-голямата и единствена болница по физиотерапия в Панчарево бе изцяло обновен
покривът, създадена бе външна връзка. Реконструкция ще има и на парната инсталация
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ǵȖȊȈȚȈȋȈȓȍȘȐȧȊǷȓȖȊȌȐȊȡȍȍ
ȋȖȚȖȊȈȌȖȒȘȈȧȕȈȦȓȐ
Местната администрация има идея да включи проект за
изграждане на социални жилища по „ОПРР 2014 – 2020“
Страницата
подготви
Елица Илчева
Новата сграда на галерията на ул. „Гладстон“
в Пловдив ще е готова до
края на юли, съобщиха от
общинския пресцентър. Тя
е издигната на мястото
на съборения Дом на художниците. Фасадата на
видимия ъгъл е от стъкло,
а останалата част е от
врачански камък. Визията

е разчупена с поредица колони, разстоянието между
които се смалява с всяка
следваща. Зданието е с
две изложбени зали, които
са със стъклен покрив и
подове от гранит. Вече са
монтирани всички инсталации, включително и LED
осветлението, оформено е
и помещението за кафене.
За хора с увреждания има
асансьор, а за пренасяне
на скулптури и картини –
рампа.

Об щ е с тве н ат а по ръчка се изпълнява на инженеринг от „ГБС – Пловдив“ АД. Инвестицията е
3,5 млн. лв.
Обектът е част от
инфраструктурата, която общината се ангажира да изгради във връзка
с инициативата „Пловдив
Европейска столица на
културата 2019“. Очаква
се Дружеството на пловдивските художници до
август да подреди своите

изложби.
Междувременно стана
ясно, че кметът на Пловдив инж. Иван Тотев е внесъл предложение в Общинския съвет 100 000 лв. от
бюджета на кметството
да се отпуснат за Хуманитарната гимназия „Св. св.
Кирил и Методий“. Те са
необходими за изготвянето на проект за довършването на ремонта на
училищната сграда. Той е
започнал миналата година

и за него са били отделени
156 140 лв.
От пресцентъра на
община Пловдив съобщиха
още, че ако бъде одобрена идеята за включване
на проекта „Изграждане
на социални жилища“ в
списъка с индикативни

операции от Инвестиционната програма за изпълнение на Интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие
по ОП „Региони в растеж
2014 – 2020“ (ОПРР), се
очаква да бъдат построени 74 социални жилища.

ǯȈȗȖȟȕȈȘȍȝȈȉȐȓȐȚȈȞȐȧȚȈȕȈȖȉȡȐȕșȒȐȗȢȚȐȡȈȊȢȊǪȢȘȠȍȞ ǲȖȏȓȖȌțȑȡȍȔȖȌȍȘȕȐȏȐȘȈțȓȐȟȕȖȚȖșȐȖșȊȍȚȓȍȕȐȍ
Снимка авторът

Белла Сиракова, ОП на КСБ – Враца
Община Вършец даде началото на строителните дейности, свързани с реконструкцията и рехабилитацията на ВиК и общинската пътна мрежа,
съобщи кметът Иван Лазаров.
Ремонтът започва с подмяна на водопроводите
на 8 улици, след което ще последва асфалтиране и
изграждане на нови тротоари. За целта кметството получи целева помощ от 900 000 лв. с постановление на Министерския съвет от края на 2018 г.
Преди дни започна и реконструкция на пътя
Вършец – Заножене – м. Водопада, който е от четвъртокласната пътна мрежа. Средствата са оси-

гурени с проект на общината от Програмата за
развитие на селските райони. Стойността му е
3 336 000 лв.

Соня Мурджева, мениджър „Корпоративно планиране“ в Дирекция
„Продукти и покупка на електроенергия“ в „ЧЕЗ Електро България“ АД:

Белла Сиракова,
ОП на КСБ – Враца
Предстои обновяване на
уличното осветление в Козлодуй.
В обявения търг за строителномонтажните дейности общината е заложила рехабилитация и
разширяване на съществуващата осветителна зона, като целта е осигуряване на ефективна
и безопасно работеща система. Прогнозната стойност е
2 143 787 лв., като финансиране-

то е от местния бюджет.
Дейностите, предмет на
възлагане, включват подмяна
на осветителните тела с енергоефективни такива; разширяване на стълбовната мрежа и
монтиране на LED осветление
на пешеходните алеи, дворните
пространства на училищата,
детските градини и площите
около тях. Ще се направи и нова
система за управление и модернизация на електрическите
табла.

ЧЕЗ Разпределение отчита:

ǪșȍȒȐȒȓȐȍȕȚȕȈǿǭǯǭȓȍȒȚȘȖȒȖȑȚȖȏȈȧȊȐȍȜȈȒȚțȘȈȌȖȦȕȐ ǸǷǹǷǮǴǹǮǱǽǾǴȂǴǴǻǼǱǳǯǮǸǼǱǲǬǾǬ
ȡȍȗȖȓțȟȐȒȈȚȖȗȖȌȈȘȢȒșȍȉȍșȚȖȑȕȖșȚȚȈȕȈN:K
ǹǬǺǭǷǬǽǾǘǺǹǾǬǹǬ
Г-жо Мурджева, на 1 юни „ЧЕЗ Електро България“ АД стартира кампанията си „20 kWh подарък“. Кой може да
участва в нея и какви са условията за
получаване на подаръка?
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.
Къде клиентите могат да се регистрират за електронна фактура?
Регистрацията за услугата е безплатна и може да се направи онлайн на
www.cez.bg, в Център за обслужване на
клиенти на „ЧЕЗ Електро България“ АД
или в каса на Изипей. Необходимо е потребителят да предостави клиентски номер,
оторизационен код и актуален имейл адрес. Подаръка от 20 kWh той ще получи
под формата на приспаднатата им себестойност от втората му електронна
фактура, издадена след регистрацията.
Колко са всъщност 20 киловатчаса?
20 kWh се равняват на консумирана
електроенергия, необходима за приготвянето на 4363 еспресо кафета или на 88
часа използване на осветление. 20 kWh
осигуряват на всяко домакинство 50 изпирания с автоматична пералня. 20 kWh
са достатъчни за 178 часа видео игри или
81 часа от любимия семеен сериал.
Кои са предимствата на е-фактурата?
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. E-фактурата 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.
Заявете своята електронна фактура,
осигурете си удобство и сигурност! Ще
спечелите Вие, ще спечели и природата!

През 2018 г. ЧЕЗ Разпределение инвестира в област Монтана 2,9 млн лв.
Това споделиха членове на
ръководството на компанията на среща с кметове на
общини и техни представители при зам. областния
управител Нина Петкова.
Стана ясно, че съществена част от средствата
са вложени в автоматизация на електропроводи, с
което се дава възможност
за много по-бърза локализация на аварии и реакция при
нужда. В реконструкции и
модернизация на мрежа ни-

ско напрежение през 2018 г.
дружеството е вложило
над 900 хил. лв. Извършена
е рехабилитация на въздушни и кабелни линии средно
напрежение за 436 хил. лв.
в общините Георги Дамяново, Чипровци и Вършец.
В Лом са монтирани 13 000
дистанционно обслужвани
електромери, които осигуряват поглед върху мрежата в реално време.
През настоящата година чрез реконструкция, ремонт и хидроизолация на съоръжения ще бъде повишена
сигурността на електро-

захранването в Берковица,
Чипровци и Вършец, както и
в селата Песочница и Черешовица. Предстои модернизация на мрежи ниско напрежение в селата Комощица,
Замфир, Долно Белотинци,
Громшин, Горна лука и Доктор Йосифово.

ǸǷǹǷǮǻǼǱǳǯǳǬǻǺǰǺǭǼǺ
ǱǷǱǶǾǼǺǳǬȁǼǬǹǮǬǹǱǮȆǮǎǼǬȂǬ
През 2019 г. ЧЕЗ Разпределение планира да инвестира 5,1 млн. лв. за подобряване на сигурността на електрозахранването в област Враца. 320 000 лв. от тях
са за започнало по-рано преустройство
на мрежата и присъединяване на община Роман към подстанция „Роман“. Близо
21 000 лв. са за дистанционно обслужвани
електромери в общините Козлодуй, Бяла
Слатина и Оряхово.
790 000 лв. ще бъдат вложени в реконструкция на 5 трафопоста в село Търнак, общ. Бяла Слатина. 420 000 лв. – в
обновяване на мрежа ниско напрежение в
общините Криводол, Враца и Мездра. За
рехабилитация на кабели са предвидени
129 000 лв.
Тези и още детайли за инвестиционните намерения бяха представени пред
местните власти в областта. Посещението на ръководството на ЧЕЗ е

продължение на поредица от срещи с
представители на общините в Западна
България.
Домакин на събитието беше зам. областният управител на Враца Мирослав
Комитски. Отчетът за 2018 г. сочи, че
247 000 лв. са инвестирани в автоматизация на електропроводи, 160 000 лв. - в
рехабилитация на кабели в Роман, Мездра, Враца и Козлодуй. За реконструкции на мрежи ниско напрежение в Бяла
Слатина и Мездра и в села в общините
Бяла Слатина, Борован, Оряхово, Роман и
Козлодуй са похарчени 306 000 лв. От ЧЕЗ
са построили и нов трафопост във Враца.
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Снимки авторът

Мирослав Еленков
Строителството на
един от най-луксозните затворени комплекси
в столицата – Vitosha
Residential Park, върви с
бързи темпове и обектът е в напреднала фаза
на изпълнение. В това се
убедиха гостите на „Деня
на отворени врати“. Проектът се изпълнява от
„БИАД – С“ ООД.
Събитието откриха
Апостол Глосов, представител на инвеститора
„Просперити Билд“ ООД, и
Диана Глосова, съдружник
и управител в строителната компания изпълнител „БИАД-С“ ООД.
„Преди две години ме
доведоха, за да видя това
място. Много ми хареса,
защото е изключително
близо до голям булевард,
а в същото време районът е много тих и спокоен. Площта на комплекса
е 15 хил. кв. м, от които
12 хил. кв. м са надземни,
а 3 хил. кв. м са подземни. Мога да гарантирам,
че всичко в комплекса
ще бъде изпълнено перфектно и бъдещите обитатели ще се радват на
изключителни удобства.
Реши хме да направим

внимание и подхождаме с
иновативни методи, защото искаме крайните
ни клиенти да получат поспециален продукт“, каза
Диана Глосова.
Разположен в полите
на едноименната планина, Vitosha Residential Park
разкрива панорамни гледки, като обектът има
бърз достъп до основни
пътни артерии, както и
до централната градска
част. Това обаче не е за
сметка на спокойствието
на живущите, тъй като е

сграда, която е луксозна и различна, защото
така се открояваме от
конкуренцията“, посочи
Апостол Глосов и допълни, че при работата той
се е водил от опита си.
В резултат на това във
Vitosha Residential Park са
изчистени всички несъ-

достатъчно отдалечен
от шум и замърсяване. Локацията осигурява и разнообразие от търговски
обекти, спортни и развлекателни центрове, училища, детски градини. Сред
предимствата на комплекса е и собственият вътрешен двор – спокойно и
зелено място за почивка,
игра и приятни моменти.
В него има подбрани растения и водни елементи,
детски кът, фитнес площадка на открито.
Vitosha Residential Park

се състои от четири секции с общо 94 апартамента – разнообразни по квадратури и разпределение.
Изборът на нов дом е сред
двустайни, тристайни и
многостайни жилища със
светли и просторни помещения. Изпълнени са с
най-съвременните и висококачествени материали,
което спомага за ниски
разходи и поддръжка на
комплекса. Той има и подземен паркинг с асансьор
и топла връзка към всеки
вход.

вършенства, които могат да съществуват в
дадена жилищна площ.
„БИАД-С“ ООД е с дългогодишна история и утвърдено име. Много хора
ни познават благодарение на всичко, което сме
изградили. Към този проект се отнасяме с голямо

ǹȚȖȓȐȟȕȈȚȈȖȉȡȐȕȈȡȍȈȒȚțȈȓȐȏȐȘȈ ǝǾǬǼǾǴǼǬǺǭǹǺǮȋǮǬǹǱǾǺǹǬǐǏÅǥǿǼȃǱ´
ȗȘȖȋȘȈȔȈȚȈșȐȏȈȒȈȟȍșȚȊȖȕȈȊȢȏȌțȝȈ Анна Радева

Снимка авторът

Десислава Бакърджиева
Министърът на околната среда и
водите Нено Димов и кметът на София
Йорданка Фандъкова подписаха договор
за изготвяне на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух
на територията на Столичната община
за периода 2021 – 2026 г. Проектът е на
стойност 400 хил. лв., осигурени изцяло

от ОП „Околна среда 2014 – 2020“. Срокът
за изпълнение на дейностите е 18 месеца.
Програмата е за намаляване нивата
на замърсителите и за достигане на утвърдените норми за качеството на атмосферния въздух (КАВ) в съответствие
с нормативната уредба и по-специално
нормите за арсен, кадмий, живак, никел и
полициклични ароматни въглеводороди в
атмосферния въздух.

ǜǱǸǺǹǾȆǾǹǬǿǷÅǖǬǸǱǹǺǰǱǷǽǶǬ´
ȅǱǻǼǴǶǷȊȃǴǹǬǽǱǻǾǱǸǮǼǴ
Росица Георгиева
„През тази година изпълняваме 15 големи ремонта за подобряване
на инфраструктурата в
София. Някои от тях вече
приключиха като разширението на ул. „Филип Кутев”, по други се работи –
бул. „Президент Линкълн”, а
по трети предстои да започнат дейностите.“ Това
каза кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова пред журналисти.
Тя заедно със зам.-кмета
на СО Дончо Барбалов и
кмета на район „Сердика”
инж. Тодор Кръстев провери строителните работи
на ул. „Каменоделска”.
На обекта се извършва
ремонт на релсовия път
от кръстовището преди
жп моста „Изида“ на Сточна гара до трамвайно ухо
Орландовци, както и нова
пътна настилка, тротоари. СМР включват още
смяна на водопроводи и
изграждане на улични отводнители и стълбове за

Снимка авторът

осветление. Проектът е
на стойност 8,2 млн. лв. и
се изпълнява от „БГНОВА”
АД. Той е част от „Интегриран столичен градски
транспорт – II фаза”, който се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020”.
„Дейностите на
ул. „Каменоделска” вървят
по план. Очаквам най-късно
до 15 септември обектът
да бъде готов и въведен
в експлоатация”, заяви
Фандъкова, след като се
запозна с напредъка на

строителните работи.
От думите й стана ясно,
че процедурата за избор
на изпълнител за обновяването на ул. „Първа Българска армия” в кв. „Орландовци” е на финален етап.
„През летните месеци ще
бъде реновиран бул. „България” в отсечката от НДК
до бул. „Академик Ив. Евст.
Гешов”. Очаквам на 22 юни
да започне и цялостният
ремонт на бул. „Искърско
шосе” в район „Дружба”“,
допълни кметът на Столичната община.

Кметът на район „Илинден“ инж. Иван
Божилов даде началото на строителномонтажните работи по модернизация на
ДГ 51 „Щурче“, което се посещава от 350
деца. Инвестицията е на обща стойност
2 226 990,23 лв. Средствата са осигурени
в рамките на проекта „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията
на Столична община“, финансиран от
Оперативна програма „Региони в растеж
2014 – 2020“. На първата копка присъстваха и ръководителят на проекта Мария
Белчева и координаторът Данаил Алексов.
През следващите девет месец в ДГ 51
ще бъде извършен основен ремонт, реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност – топлоизолация на
покрива и външните стени, както и монтаж на енергоспестяващи осветителни
тела и смесителни батерии с фотоклетка и терморегулатор. Заложено е още да
бъдат обновени помещенията и коридорите, а на фоайетата и терасите ще се
подменят подовите настилки и стенните покрития. Проектът включва още изграждането на нови девет площадки за
игра в двора и ограда от бетонов цокъл

и метални пана. Предвиден е и ремонт на
водопроводната, електрическата и отоплителната инсталация.
Инж. Иван Божилов заяви, че очаква
СМР по фасадата да приключат напълно
до началото на есента, за да може през
зимния сезон да се работи само вътре в
сградата. „Надявам се, че срокът, който
сме определили за всички строително-ремонтни дейности – март 2020 г., ще бъде
спазен“, допълни Мария Белчева.

ǝǬǹǴǼǬǾǭǷǺǶǺǮǱǮǼǬǵǺǹÅǘǷǬǰǺǽǾ´
ǽȆǽǽǼǱǰǽǾǮǬǺǾǙǛǑǑǘǒǝ
Росица Георгиева
Столичната община обяви обществена поръчка с предмет „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност
в сгради на територията на Район Младост-СО по Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилни
жилищни сгради, както и упражняване на
авторски надзор по време на строителството“. Общата прогнозна стойност
е 7 648 810,95 лв. без ДДС, а срокът за
осъществяване на дейностите е 180 дни.
Търгът е разделен на 7 обособени
позиции (ОП). Първата е за бл. 7 в жк

„Полигона“ с индикативна стойност
1 006 911 лв. без ДДС, а втората за бл. 52
в жк „Младост 1“ за 348 157,20 лв. без ДДС.
Следващите три позиции са за обекти в
жк „Младост 2“ – в ОП 3 влиза бл. 201, за
който са предвидени 1 556 074,80 лв. без
ДДС, в ОП 4 е бл. 213 с прогнозна стойност 1 560 772, 80 лв. без ДДС, а ОП 5 е за
бл. 220А, където са заложени 674 676 лв.
без ДДС. Позиции 6 и 7 включват две
сгради в жк „Младост 4“, като в ОП 6 е бл.
451 с индикативна стойност 1 261 044 лв.
без ДДС, а в ОП 7 е бл. 457 – прогнозна
цена 1 241 175,15 лв. без ДДС.
Оферти по всички обособени позиции
могат да се подават до 18 юли.
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ǪȐȒȚȖȘȐȧǨȕȋȍȓȖȊȈǪȐȕȈȘȖȊȈ±ȗȢȘȊȈȚȈȎȍȕȈ
șȗȍȟȍȓȐȓȈȈȘȝȐȚȍȒȚțȘȍȕȒȖȕȒțȘșțȕȈș
Елица Илчева
В предишен брой на
вестник „Строител“ в
рубриката „Едно време“
представихме сградите
на площад „Славейков“. Ако
това Ви е провокирало да
вдигнете поглед към тях,
няма как да не сте забелязали най-внушителното здание там – това, в
което сега се помещават
Столичната библиотека
и театър „Възраждане“.
Над входа е запазена монументалната скулптурна
композиция на две седнали фигури – жена, символ
н а а рх и т е к т у р а т а, и
мъж – олицетворение на
строителството. Както
Ви разказахме, зданието
е строено в далечната
1926 г. и е проектирано
за Министерството на
обществените сгради,
пътищата и благоустройството. При това от една
24-годишна българка, която се записва в историята като първата жена,
спечелила архитектурен
конкурс у нас, и сякаш е
оли цетворил а с а мат а
себе си от камък. За да
оценим постижението й,
е достатъчно да се припомни само, че по онова
време представителките
на нежния пол в България
не са имали право до гласуват (получават го едва
през 1947 г.)
Тя е Виктория Ангелова-Винарова. Родена е на
20 ноември 1902 г. във Велико Търново и е част от
известния род Златарски.
Прадядо й Никола е прочут
учител и общественик.
Баща й, Васил Ангелов, е
търговец, който получава
образованието си в Англия, а детето си кръщава
не на кого да е, а на самата кралица Виктория.
Когато решава да учи
архитектура, младото
момиче заминава за Виена, тъй като в началото
на века това е професия,
недостъпна за жените в
България.

и Симеон Радев.
Останали без покрив,
съпрузите се евакуират в
Търново. Там жената заболява от бронхопневмония,
която сериозно уврежда
здравето й. На следващата година се връщат в София и при втори пристъп
на коварната болест младата архитектка напуска
този свят на 27 декември
1947 г. на 45 години в разцвета на творческите си
сили. Само три месеца
след нея, покосен от рак,
си отива и съпругът й арх.
Борис Винаров. Двамата
не остават след себе си
преки наследници, но

Арх. Виктория АнгеловаВинарова никога не
изневерила на късата си
прическа

сгради, пътищата и благоустройството при арх.
Пенчо Койчев.
Амбицията й не само
я мотивира да кандидатства още на следващата
година със собствен проект за новата сграда на
ведомството, но

след като печели вътрешния конкурс, настоява
лично да ръководи строителството.
В същата 1926 г. Виктория е първа и в още
един конкурс – за Дом на
правниците в София. Но
неговият възложител не
събира кураж да довери на
жена без професионален
опит надзора и затова
възлага изцяло задачата
на архитектите Йордан
Йорданов и Сава Овчаров.
Професионалният
път на Виктория е осеян
с трудности, но това по
никакъв начин не я разколебава. През 1929 г. заедно с арх. Чавдар Мутафов
печелят конкурс и строят
Окръжната палата в Кърджали. Тя участва самостоятелно в конкурсите
за Пощенската палата в
Бургас през 1930 г. и взема
2-ра награда. Кандидатства за Главната дирекция
на БДЖ в София, където е
класирана на 4-то място.

сградите им и днес
впечатляват със
своята оригиналност и
импозантност.
За краткия си живот
арх. Ангелова оставя мно-

ул. „Искър“ 61, който е реализиран след смъртта
й, изложбена зала на Художествената академия,
ул. „Шипка“ 1, разрушена по време на Втората
световна война, жилищна
кооперация на ул. „Московска“ 37.
Бъ р з о н а лож и л а с е
като част от архитектурния ни елит, Виктория е останала в спомените на съвременниците
си „винаги елегантна, със
скандално модерни за времето си късо подстригани коси и с вечно димяща
в ръка цигара“. Често
била рязка в оценките и
мненията си, но затова
пък никога не отстъпвала от позициите си и
умеела да ги отстоява.
Лицето й било респектиращо – сериозно, но и готово да засияе в усмивка.
Гласът й – строг, шегите

Зданието на днешната Столична библиотека и театър
„Възраждане“ прави впечатление с импозантния си вид и входа,
украсен с 3 каменни глави. Интериорните решения вътре
носят стиловите белези на сецесиона

За Военния клуб в Плевен
(1931 г.) взима 3-та награда, а за Пощенската
палата в Пловдив (1935 г.)
достига 2-ро място.
През 1933 г. тя прави
разширението и преустройството на две девически гимназии - едната
е в Пловдив, а втората е
„Митрополит Климент“
във Велико Търново. Проектира и санаториума
за гръдоболни край с. Радунци, Казанлъшко (през
1939 г.).

Неин е и проектът за
морското казино на Бургас
(1936 - 1938 г.),
който е образец на модерната архитектура на
20-те и 30-те години на

XX век.
Виктория свързва и
личния си живот с професията. През 1933 г. тя се
омъжва за арх. Борис Винаров, син на ген. Върбан Винаров, флигел-адютант на
цар Фердинанд I и брат на
художничката Бистра Винарова, съпруга на известния публицист и дипломат
Симеон Радев. Двамата
създават собствено бюро
в дома им на ул. „Сан Стефано” 27. По време на бомбардировките през 1944 г.
сградата е ударена и частично разрушена, а архивът изгаря. Виктория и
Борис оцеляват, защото
случайно научават, че се
очаква въздушно нападение, и за да не са сами,
отиват в дома на Бистра

Морското казино в Бургас (1936 - 1938 г.) е образец на
модерната архитектура в България от първата половина на
XX век

От съвсем малка Виктория
обича да рисува
и още в училище е наясно с амбицията си. Тя
всъщност следва пътя на
Мария-Луиза Досева, която е първата архитектка
у нас, получила правото да
практикува професията
си през 1917 г.
Във Висшето техническо училище на Виена
търновчанката учи 2 семестъра и след това се
мести в Дрезден, защото пресмята, че следването там излиза доста
по-евтино. Дипломира се
в дрезденския Технически
университет през 1925 г.,
но не се връща в родното
Търново, а се установява
в София, където е приета
за стажант в Министерството на обществените

Втора девическа гимназия (днес Софийска математическа
гимназия „Отец Паисий“), ул. „Искър“ 61, е започната през
1947 г. и окончателно е завършена през 1959 г.

Сегашната четириетажна сграда на Природонаучния музей е единствената в София, строена
специално за музей. Тя е завършена през 1936 г. и разрушена при бомбардировките през 1944 г.
След войната е възстановена в предишния й вид и отваря отново врати за посетители през
1948 г.

го сгради в София и други
градове на страната, но
е записана в историята
като софийски архитект.
Запазените в столицата
нейни постройки се нареждат сред високите постижения на националната архитектура от 20-те
и 30-те години на миналия
век. Сред по-известните
й проекти са този за преустройство и разширение
на Националния природонаучен музей, бул. „Цар
Освободител“ 1, Втора
девическа гимназия (днес
Софийска математическа
гимназия „Отец Паисий“),

й – пиперливи. Била е не
само заклет работохолик,
но и част от столичната
бохема. Широкият й творчески замах и взискателността й респектирал
както колегите й, така и
строителните работници. Казват, че докато се
изпълнявали дейностите
на Природонаучния музей
в София, заради една накриво иззидана стена тя
загърбила всички изискани обноски на хайлайф
дама. Стреснати от
гнева й, мъжете съборили строежа и започнали
наново.
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Доц. д-р инж. Петър Филков, зам.-декан по научната и международната
дейност на Хидротехническия факултет на УАСГ:

ǽȐȌȘȖșȚȘȖȐȚȍȓșȚȊȖȚȖȍȊȒȓȦȟȍȕȖȊșȗȐșȢȒȈ
ȕȈȏȈȡȐȚȍȕȐȚȍșȗȍȞȐȈȓȕȖșȚȐȊǩȢȓȋȈȘȐȧ
През 2019 г. ХТФ чества 70 години от основаването си
Снимки авторът

Георги Сотиров
Доц. Филков, индийски студенти от щата
Гуджарат ще бъдат на
лятно училище в Университета по архитектура,
строителство и геодезия (УАСГ). Любопитно е,
че са избрали УАСГ…
Ще припомня, че Индия
е една от четирите найбързо развиващи се икономики в света. Контактите ни с Техническия
университет в Гуджарат
започнаха през 2018 г.,
когато приехме за лятно
училище 20 студенти от
специалност „Архитектура“. В рамките на месец
чуждестранните младежи
слушаха лекции, проведоха семинарни занятия и
за седмица се запознаха
с архитектурно-исторически паметници в България.
През тази година освен по специалност „Архитектура“ при нас ще има
студенти и по строително инженерство. Лятното
училище за тях е пет седмици. Ще отделим 7 дни да
запознаем очакваните 35
индийски колеги с хидрообекти в страната. В
рамките на седмица младежите ще имат семинарни занятия по численото
и физическо моделиране
по хидрология и хидравлика. Лекционните курсове
ще се водят на английски
език.
Вие четете лекции
по хидромелиоративно
строителство. Има ли
интерес от студентите
към материята?
С е г а и н же н е р н и т е
специалности не привличат младите. В края на ХХ
век България е била сред
6-те най-развити страни
в света в областта на
хидромелиорациите. Дори
и днес наши специалисти
са търсени за консултанти на Световната банка,
Организацията на ООН
за прехрана и земеделие и
др., т.е. обучението ни все
още е на ниво. В същото
време у нас хидромелиорациите западат…
Те обхващат напояване
и отводняване, корекции
на реки и защитни диги и
др. В Закона за водите се
обособи отделен отрасъл
към водния сектор, наречен „защита от вредното
въздействие на водите“.
С други думи - половината
хидромелиорации отидоха
в този отрасъл. И сега
в нормативния акт и в
други документи се говори за хидромелиорации, а
всъщност се има предвид
напояване. И от там тръг-

да се каже за обучението?
С Решение на Министерския съвет от т.г.
хидростроителството е
включено в списъка на защитените специалности
в България. Тя обединява
две традиционни за страната направления - „Хидромелиоративно строителство“ и „Хидротехническо
строителство“. За първата вече говорихме, а втората се занимава с язовири, съоръженията към тях,
ВЕЦ-ове, хидротехнически

на сериозният проблем на
хидромелиорациите, че
бяха разделени в различни
отрасли.
По Програмата за развитие на селските райони
предстои да се отвори
мярка за възстановяване
на мрежи и съоръжения
извън стопанствата –
главни и второстепенни
канали, водохващания и
пр. Участвах в изработването на стратегията за
управление и развитие на
хидромелиорациите в България като консултант
на Световната банка. Запознат съм с проблемите
пред отрасъла, единият
от които беше и още е,
че „Напоителни системи“
ЕАД не е допустим бенефициент по европейските
програми. Възможно финансиране може да се получи в общините, но там
в разглежданата област
нямат необхдимия капацитет.
В заключение на тази
тема – в предишните два
програмни периода се обръщаше основно внимание
на зърнопроизводителите, т.е. на тези, които
почти не напояват. Отделно от това от години
дружеството „Напоителни

Доц. д-р инж. Петър Филков е зам.-декан по научната и международната дейност на
Хидротехническия факултет на УАСГ - катедра „Хидротехника и хидромелиорации“.
Завършил е Строителния техникум „Христо Ботев“ - София (сега СГСАГ), специалност
„Строителство на метрополитени“, след което се дипломира в УАСГ, специалност
„Хидромелиоративно строителство“. Научноизследователската му дейност е свързана с
напояване, напорни мрежи, водоразпределение, помпени станции.
В периода 2014 – 2015 г. като консултант на Световната банка е работил по „Проект за
обща стратегия за управление и развитие на хидромелиорациите и защита от вредното
въздействие на водите“.

системи“ е недофинансирано, така че съоръженията и системите едва се
поддържат, все повече се
губи човешки потенциал.
С в и де т ели см е н а
един много дъждовен летен сезон.
Разбирам подтекста
на коментара Ви. Сред
хората битува неразбирането, че язовирите са
виновни за наводненията.
Истината е, че ако след
потоп стената е цяла и
съоръженията са изправни, то язовирът е предпазил от още по-голямо
наводнение.
Проблемът е в състоянието на реките след
язовирите, както и в начина на управление на тези
съоръжения. Става дума
за малките язовири, които
преди са били на бившите ТКЗС и АПК, а сега се
стопанисват от общините. Те са проектирани
за напояване така, че се
запълват през пролетното пълноводие през април
– май, а в края на септем-

ври, след поливния сезон,
те са празни. После цикълът се повтаря. Идеята
при тяхното изграждане
е била така да се експлоатират, че да преливат
през преливника само в
крайни случаи. Основните
изпускатели са били изправни, т.е. язовирите са
се стопанисвали правилно
по предназначение.
Сега тези язовири са
отдадени на концеси я,
основно за развъждане на
риби, и стопаните нямат
интерес да източват водата от тях. И за високите пролетни нива няма
свободен обем, те преливат и преливникът – найчесто земен, необлицован,
се изравя. За съжаление
има и случаи на скъсани
стени, когато наистина
язовирът е „виновен“ за
наводнението.
Да се върнем на дейността на УАСГ и по-специално на обучението
на студентите в Хидротехническия факултет
(ХТФ). Какво ново може

тунели и пр.
В Закона за висшето
образование се казва, че
една специалност може да
бъде защитена, ако няма
достатъчно кандидати,
които да бъдат обучавани
по нея, и същевремено тя
е важна за икономиката на
държавата. По предложение на Министерството
на образованието и науката, което приехме във
факултета, двете специалности бяха обединени в
една.
Защитената специалност сама по себе си
не привлича студенти.
Идеята е да се съхрани
научният потенциал на
България. В УАСГ са единствените специалисти
по хидромелиоративно и
хидротехническо строителство, които обучават
студентите по специалните дисциплини в IV и V
курс. А качествени кадри
се създават трудно – у нас
в тези две области хабилитираните лица вече се
броят на пръсти.

Независимо от това,
дали са защитени или не
Вашите специалности,
те на общо основание
са предмет на кандидатстудентската кампания
на УАСГ.
Да, безспорно, Всяка
година в нея има нещо
различно. Опитваме се да
влезем в синхрон с начина
на мислене на младите
хора и да достигнем до
тях с нашите послания –
за предимствата на тези
професии. Хидроинженер
се става трудно, отговорностите са големи, но професионалното удовлетворение е невероятно. И
до ден днешен в Мароко
споменават с уважение
и признание българските
хидроинженери, построили
напоителни системи там.
Да направиш от пустинята градина – това е чудо
в техните очи.
Вие сте зам.-декан по
научната и международната дейност на един от
най-престижните факултети на УАСГ. Какво
предстои за Хидротехническия факултет?
През 2019 г. ХТФ ще
чества 70 години от основаването си. Каним всички наши възпитаници на
среща на випуските на 7
ноември.
Факултетът участва
в международен проект
по програма „Еразъм +“ за
подобряване на учебните
планове по управление на
водните ресурси в страните от Западните Балкани.
В заключение ще спомена пример за научна задача с приложен характер.
Във връзка с водните ресурси заедно с колеги от
факултета направихме
проучване за „Софийска
вода“ АД за осигуреността на водоснабдяването
на столицата по време на
ремонта на яз. „Бели Искър“.
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Божидар Янев е роден в София през 1947 г. Завършва средното си образование със златен медал, а през
1970 г. се дипломира като строителен инженер-конструктор във Висшия институт по архитектура и
строителство (сега УАСГ) и започва работа в Института по строителна кибернетика. През 1972 г. постъпва в следдипломната програма на Строителния факултет на Колумбийския университет в Ню Йорк, а четири

петък, 21 юни 2019
години по-късно защитава доктората си.
От 1978 г. Янев е инженер-изследовател в Земетръсния инженерен център на Калифорнийския университет в Бъркли. Там той анализира поведението
на конструкции при симулирани земетресения. През
1989 г. създава Секцията по инспекция и управление
на мостове в новооснованото Бюро по мостовете към
Транспортния отдел на общинските власти в Ню Йорк.

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

®ÐÓÔÜÔf®ÂÏ×ÂÔÜÏu
(Manhattan Bridge, 1909)
Проф. д-р инж.
Божидар Янев
„Манхатън” е първият чисто висящ мост
над Ийст ривър. „Бруклин”
(1883) е „хибрид“, поради
вантите, а на „Уилямсбърг”
(1903) страничните отвори не са окачени. „Линдентал” иска тежък мост със
своите любими стоманени
ставни вериги (като този
на Дунав в Будапеща). Но
новата градска администрация се нуждае от нови
инженери. Те се случват:
полякът Ралф Моджески
(Ralph Modjeski, 1861–1940)
и литовецът Леон Моисеев
(Leon Moisseiff, 1872–1943).
С помощта на новата теория на Мелан те проектират по-лек и грациозен
мост. Изчистеният „Манхатън” е далеч по-елегантен от „Уилямсбърг”, но
за да не дразни жителите
на Манхатън с индустриалния си вид, възлагат на
архитекта Хенри Хорнбостел (Henry Hornbostel, 1867–
1961) да го скрие с входна
арка. Сто години по-късно
арката претоварва естетически и финансово, а
мостът е преуморен.
Частичното знание
е много опасно. Мъдрият
емпиризъм на Роблинг постепенно отстъпва пред
модерната теория за изчисляване на висящи конструкции с отчитане на големи
премествания. Отпадат
диагоналните ванти, после
и закоравяващите ферми.
Връщат се след катастрофата с моста на Моисеев
в Такома (1940). С 2 чифта
линии на метрото и 7 пътни платна „Манхатън” е
най-тежко натовареният
от всички останали над

Ийст ривър. Той достига
100-годишна възраст без
катастрофи, но големите
премоствания го състаряват преждевременно.
При преминаването
на всеки влак средата на
основния отвор с дължина 448 м и ширина 38 м се
накланя на една страна
над 1 м. При крайно натоварване в едната посока
това „усукване“ може да
достигне 3 м. Под пътните платна напречните
греди системно се пукат
от умора. Корозията напредва, пътните платна
изискват смяна.
През 1990 г. инспек-

тори сигнализираха, че
опорните лагери под релсите при едната кула са
приплъзнали прекомерно.
Когато ги пипнах 30 минути по-късно, от 25 см
опорна ширина беше останал 1 см. Идваше влак
на метрото. Върнах го.
Следващият мина след
10 г. по новата закоравена
конструкция. Цената надхвърли 1 млрд. долара.
Участъците, затворени за ремонт, станаха популярни за реклами. Нашата инспекция най-високо
оцени пробните снимки за
„Тийнейджър Мис Америка“. Филмовата индустрия

също се възползва.
През 1994 г. част от
пътя беше покрита с
шперплат и трева, за
да могат Уди Харелсън
и Кийфър Съдърланд да
преследват на коне по
нея влак в лентата „По
каубойски“ (The Cowboy
Way). Полицията се
притече да попречи на
млад човек да хвърли
една дама през парапета, но това се оказа
нелегално сниман експериментален филм.
Пътните платна
на мостовете по Ийст
ривър са на около 45 м
над водата. Скачащите от тази височина
имат 50/50 шанс да
оцелеят. „Бруклин” в
това отношение е най-популярен, но там пешеходната пътека е далеч от
парапета. „Манхатън” е
по-удобен, защото пътеките са периферни. Видях
човек да се хвърля от него
напук на полицая, който го
разубеждаваше. Когато го
изтеглиха от водата в полицейската лодка, той се
сби с офицерите. Може би
беше упорит самоубиец.
По време на ремонтите федералното правителство изпрати представител да провери дали моят
отдел може да инспектира
критичните детайли на

моста „собственоръчно“.
Техническият термин е
hands-on.
Нашите разходки по
кабелите бяха известни.
Федералният служител
искаше да знае как инспектираме диагоналите
под пътното платно. Запълзяхме по тях 40 м над
водата, за да покажем. Когато се върнахме, го нямаше. Прилошало му.
В един момент видях
двойка туристи в напреднала възраст да пристъпват с трудност по
траверсите на незавършената железопътна линия с
карта на града в ръцете.
Спрях ги на няколко крачки
от пропастта. На старателен английски те попитаха:
– Извинете, това ли е
пешеходната пътека на
Бруклинския мост?
Изглеждаха далеч от
самоубийствени мисли.
Извозихме ги до правия
път. Последствията от
грешните стъпки в Ню
Йорк са пропорционални на
размера на града.
Инженери и конструкции се формират взаимно,
но инспекторите са пораздвоени от проектантите и строителите. Те
са интимни с моста като
предмет, но интелектуално отдалечени от него
като идея. Той е изцяло техен, когато наближи реконструкцията. Единствени
те знаят къде той страда, какво му трябва и колко
е спешно. Разходката по
кабелите възхищава, но
и отрезвява. Изолацията
над градския транспорт и
близостта до материала
изострят противоречието между общото и конкретното. Погледът обхваща всичко, но въпросът
остава:
– Кой знае какво точно
ни крепи?
И като орела на Лермонтов, мостът отговаря:
– Само вятърът и аз.

ТЪРГОВЕ & ОБЯВИ
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
3Наименование: Принудително премахване или поправяне и заздравяване на строежи или части от тях, по реда на чл. 196, ал. 3 и ал. 5
от ЗУТ, и премахване на незаконни строежи по реда на чл. 225а от ЗУТ
Възложител: Столична община
Oсн. предмет: 45110000
Прогнозна стойност: 5 000 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в месеци: 36
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 16/07/2019 Местно
време: 17:30
Отваряне на офертите: гр. София, ул.
„Париж“ №3, зала 109

Дата: 17/07/2019 Местно време: 10:00
За контакти: Ваня Зоровска
Факс: +359 29377558
Адрес: ул. „Московска“ №33
Адрес на възложителя: www.sofia.bg
Телефон: +359 29377246
E-mail: vzorovska@sofia.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F
02_2014&id=915660&mode=view

3Наименование: Рехабилитация на уличното осветление на град
Козлодуй
Възложител: Община Козлодуй
Oсн. предмет: 45310000
Прогнозна стойност: 2 143 787.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в месеци: 42
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 01/07/2019 Местно
време: 17:00
Отваряне на офертите: гр. Козлодуй,
ул. „Христо Ботев“ № 13, заседателна
зала на Община Козлодуй

Дата: 02/07/2019 Местно време: 14:00
За контакти: Ирена Кирилова-Попова,
директор на Дирекция Национални програми, международни проекти и обществени поръчки
Факс: +359 97380183
Адрес: ул. „Христо Ботев“ №13
Телефон: +359 97385865
E-mail: op.ob.kozloduy@gmail.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F
02_2014&id=915791&mode=view

3Наименование: Закриване и рекултивация на общинско депо за
неопасни отпадъци, гр. Долни чифлик
Възложител: Община Долни чифлик
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 315 197.13 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в месеци: 40
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 04/07/2019 Местно
време: 17:00
Отваряне на офертите: заседателна
зала на Общински съвет - първи етаж,
в сградата на Община Долни чифлик, пл.

„Тича“ №1
Дата: 05/07/2019 Местно време: 10:00
За контакти: Катерина Костова
Факс: +359 51422016
Адрес: пл. „Тича“ №1
Адрес на възложителя: http://dolni-chiflik.
acstre.com/
Телефон: +359 886690669
E-mail: obst_dchiflik.opip@mail.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F
02_2014&id=916072&mode=view

3Наименование: Извършване на СМР на обект: „Реконструкция на
вътрешната водопроводна мрежа на с. Капитан Андреево”, в изпълнение
на договор №26/07/2/0/00475 от 24.10.2018г. за отпускане на БФП по
подмярка 7.2...
Възложител: Община Свиленград
Oсн. предмет: 45332200
Прогнозна стойност: 1 126 484.05 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 240
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 05/07/2019 Местно
време: 17:30
Отваряне на офертите: Свиленград,
сградата на Общинска администрация,
бул. „България“ №32, ет. 2, малка заседателна зала

Дата: 08/07/2019 Местно време: 10:30
За контакти: Грозденка Дюлгерова,
Магдалена Йосифова
Факс: +359 37974371
Адрес: бул. „България“ №32
Адрес на възложителя: www.svilengrad.
bg
Телефон: +359 37974-308 / +359 37974351
E-mail: obshtina@svilengrad.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F
02_2014&id=915729&mode=view

3Наименование: Преустройство на съществуваща сграда в арест
и пробационна служба гр. Добрич, в поземлен имот с идентификатор
72624.606.1131.7.3, гр. Добрич, ул. „Калиакра“ №54
Възложител: Главна дирекция Изпълнение на наказанията
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 150 868 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 365
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 01/07/2019 Местно
време: 17:00
Отваряне на офертите: ГД „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген.
Николай Г. Столетов” №21, администра-

тивната сграда на ГДИН
Дата: 02/07/2019 Местно време: 11:00
За контакти: Нина Главчовска, Николай
Димитров
Факс: +359 28139107
Адрес: бул. „Ген. Николай Г. Столетов“
№21
Адрес на възложителя: www.gdin.bg
Телефон: +359 2813-9257/+359 2813-9220
E-mail: lop@gdin.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F
02_2014&id=916064&mode=view

3Наименование: Работи по подравняване на пътна настилка през
2019 година
Възложител: Община Хасково
Oсн. предмет: 45233330
Прогнозна стойност: 200 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в месеци: 12
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 02/07/2019 Местно
време: 17:30
Отваряне на офертите: гр. Хасково,
пл. „Общински“ №1, заседателна зала, 2

етаж
Дата: 03/07/2019 Местно време: 10:00
За контакти: Михаила Димчева
Факс: +359 38664110
Адрес: пл. „Общински“ №1
Адрес на възложителя: www.haskovo.bg
Телефон: +359 38603375
E-mail: pnovk_haskovo@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_
2014&id=915708&mode=view

3Наименование: Изграждане на пешеходни пътеки под колектори
за дъждовната канализация по ред „Б”, продължаване на пешеходната
пътека по ред „А” на кота + 36 и разделяне на общите сливни колектори
на дъждовната канализация...
Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД
Oсн. предмет: 45223110
Прогнозна стойност: 1 097 000.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 110
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/07/2019 Местно
време: 16:00
Отваряне на офертите: „АЕЦ Козлодуй”
ЕАД, Управление „Търговско”

Дата: 12/07/2019 Местно време: 13:30
За контакти: Елмира Попова
Факс: +359 097372441
Адрес: площадка АЕЦ Козлодуй
Адрес на възложителя: http://www.kznpp.
org
Телефон: +359 097376151
E-mail: epopova@npp.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F
05_2014&id=915872&mode=view

3Наименование: Рехабилитация на улична мрежа на територията
на Общината
Възложител: Община Козлодуй
Oсн. предмет: 45230000
Прогнозна стойност: 1 016 460.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 02/07/2019 Местно
време: 17:00
Отваряне на офертите: гр. Козлодуй,
ул. „Христо Ботев“ №13, заседателна
зала на Община Козлодуй
Дата: 03/07/2019 Местно време: 14:00

За контакти: Ирена Кирилова-Попова,
директор на Дирекция Национални програми, международни проекти и обществени поръчки
Факс: +359 97380183
Адрес: ул. „Христо Ботев“ №13
Адрес на възложителя: www.kozloduy.bg
Телефон: +359 97385865
E-mail: op.ob.kozloduy@gmail.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F
02_2014&id=915671&mode=view

3Наименование: Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционни проекти, строителство и упражняване на авторски надзор
по две обособени позиции...
Възложител: Община Гърмен
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 650 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 120
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 03/07/2019 Местно
време: 17:00
Отваряне на офертите: Заседателна
зала на третия етаж в сградата на Община Гърмен, намираща се в село Гърмен

Дата: 04/07/2019 Местно време: 11:00
За контакти: Селвие Пендева - юрисконсулт в ОбА Гърмен
Факс: +359 75233179
Адрес: ул. „Първа“ №35
Адрес на възложителя: www.garmen.bg
Телефон: +359 75232040
E-mail: obs_garmen@bitex.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F
02_2014&id=916091&mode=view

3Наименование: Текущ ремонт на общински пътища с асфалт на
територията на Община Руен по обособени позиции
Възложител: Община Руен
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 431 250.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в месеци: 12
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 01/07/2019 Местно
време: 17:00
Отваряне на офертите: Общинска администрация- село Руен, ул. „Първи Май“
18, ет. 2,стая 42 - заседателна зала

Дата: 02/07/2019 Местно време: 09:00
За контакти: Йовка Маринска
Факс: +359 59446476
Адрес: ул. „Първи Май“ №18
Адрес на възложителя: http://www.
obstinaruen.com
Телефон: +359 59446233
E-mail: obstina_ruen@mail.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F
02_2014&id=915885&mode=view

3Наименование: Ремонт на съществуващи сгради в ЗО Велико
Търново към затвора гр. Ловеч, гр. Велико Търново, общ. Велико Търново,
местност Трошана
Възложител: ДП ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 300 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 120
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 01/07/2019 Местно
време: 17:00
Отваряне на офертите: гр. София, бул.
„Ген. Н. Столетов“ №26

Дата: 02/07/2019 Местно време: 10:00
За контакти: Илчо Лазаров
Факс: +359 24916063
Адрес: бул. „Ген. Н. Столетов“ №26
Адрес на възложителя: https://www.
dpfzd.com/
Телефон: +359 29319295
E-mail: gu@dpfzd.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_
2014&id=915746&mode=view

3Наименование: Инж. – проектиране, изпълнение на СМР и упрне на авторски надзор на обект „Подмяна на водопр., изграждане на
дъждопр. канализ., отводнителна канавка, тротоар и полагане на асфалтова настилка по ул. „Чавдар Войвода“, с. Памук
Възложител: Община Нови пазар
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 223 500.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 120
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 08/07/2019 Местно
време: 17:00
Отваряне на офертите: административната сграда на община Нови пазар,
гр. Нови пазар, ул. „Васил Левски“ №3,

зала 310
Дата: 09/07/2019 Местно време: 10:00
За контакти: Боряна Кирякова
Факс: +359 053795530
Адрес: ул. „Васил Левски“ №3
Адрес на възложителя: http://www.
novipazar.acstre.com/.
Телефон: +359 053723311
E-mail: npazar@icon.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_
2014&id=915628&mode=view

Още на: http://vestnikstroitel.bg/category/public_orders/
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ǭȕȞȖǴȈȘȐȌȐȏȈȑȕȍȘȢȚ
ȒȖȑȚȖȕȍȚȢȘșȐȉțȚȐȞȐȚȍ
Елица Илчева
„Дизайнът е дизайн,
когато говори за знание“.
Думите са на Енцо Мари
– италиански творец и
теоретик с повече от
1700 проекта, създадени в
сътрудничество с местни и чуждестранни производители през дългия му
плодотворен творчески
живот. Определят го като
един от най-замислените
и интелигентни дизайнери на ХХ век., казват, че е
прекалено езотеричен, за
да има търговския успех,
с който могат да се похвалят неговите сънародници Еторе Сотцас или
Джо Коломбо. Но в същото време дълбочината и
сложността на неговите
творби предизвикват възхищението на специализираните общности, които
високо ценят не само теоретичните му трудове, но
и практическите му експерименти.

Една от известните рисунки на Енцо Мари на серията Autocostruzione, 1973. Тя показва как да се направи обект от найпростите плотове и дъски, който да бъде стабилен и удобен

тях са: цилиндрична стойка за чадъри (1962), пластмасова ваза Pago-Pago,
ваза Tortiglione (1969). До
края на 60-те години дизайнерът е постигнал такова умение да работи с
пластмаса, че в ръцете му
тя получава почти скулптурна гладкост.
Мари се стреми да
създава продукти за масово производство, без да
прави компромис с убеждението си, че те трябва да
са привлекателни на външен вид и това да не е в
ущърб на възложените им
функции. Своите експерименти той продължава и
след 1963 г., когато става
основател на радикалното дизайнерско общество
Nuove Tendenzen.
В началото на 70-те,
продължавайки да работи
като автор на промишлени продукти, се обръща и
към мебелното производство.

ǛǺǽǾǿǷǬǾǴǾǱǹǬǴǾǬǷǴǬǹǱȂǬ
За детското творчество
Можем да дадем Нобелова награда на всяко дете
над две години. Защото 2-годишният може самостоятелно и постепенно да научи понятията за време,
пространство и светлина. Желанието на детето за
творчество (ако вече използвате тази бита дума) е
много по-силно от това на Бах или Айнщайн. Но постепенно с възрастта то губи тази прекрасна способност. Основното правило за добрия дизайнер е да
мисли самостоятелно, да мисли като дете.

Столът Sof Sof
Вази от колекцията Fitomorfice за Danese

За практиката и теорията
Ако искате да сте добър дизайнер, не разчитайте
на съществуващата теория, а на онези неща, които
още не са описани. Образованието носи голяма отговорност. За съжаление най-често трябва да признаем, че добрите дизайнери не се появяват поради образованието, а въпреки това. Това важи преди всичко
за университетите.

За критиката и методите на работа

Негови приятели разказват, че в средата на
творческия си път посветил цяла година на създаването на един обикновен
пепелник. Е, работил е и
по други проекти, но този
заемал изцяло мислите
му. Когато най-накрая го
направил, колегите му забелязали

елегантността и абсолютното несходство
на тази вещ с остана-

лите от вида. За съжаление пепелникът се оказал
толкова различен, че бил
отхвърлен от „публичния“
вкус, което пък е най-ценното признание за Мари.
Тази история, твърдят,
характеризира целия му
творчески път.
Роден в Новара, италианецът учи класическо
изкуство и литература
в Академията за изящни изкуства в Милано от
1952 г. до 1956 г. Записва се именно там, защо-

Знаменитият дървен пъзел за Danese

то семейството му било
много бедно и се наложило
да напусне училище рано и
да се концентрира върху
печеленето на пари. С невероятни усилия спестява
необходимата сума, за да
отиде в университета. Но
се оказва, че без диплома
за средно образование приемат единствено в Академията по изкуствата. И
там се среща с учението
на Платон и Аристотел и
се хвърля в красивия свят
на идеите. Започва да се
вълнува от отношенията
между дизайнер и клиент
и по-голямата част от
50-те години на XX в. посвещава на изучаването на
социологията на визията
на предметите и методологията за проектиране.
Едно от първите му
творения, останало емблематично за него, е образователна играчка –

пъзел от дървени животни
(1957 г.),
който бележи началото на плодотворно сътрудничество с компанията Danese. През 1959 г.
Мари започва да експериментира с пластмаси и
това води до създаването
на многобройни висококачествени продукти. Сред

През 1971 г. той представя
своя стол Sof Sof
за компанията Driade,
в който една пречупена
през средата възглавница
покрива обикновена заварена рамка. А Castelli Box е
същият оригинален модулен стол, състоящ се от
полипропиленова седалка и
сгъваема метална тръбна
рамка.
Като водещ теоретик
Мари е председател на
Асоциацията на индустриалните дизайнери 1976
– 1979 г. и преподава в Рим,
Милано, Парма и Карара.
В следващото десетилетие, когато необичайните форми и ярките
цветове на негови колеги
от Мемфис доминират в
Италия и налагат тази
мода по света, Мари и
дълбокият му рационализъм сякаш остаряват.
Неговият прост до съвършенство Toniette стол за
Zanotta (1985 г.) изглежда
като внимателно изчислена противоотрова срещу
творенията на Мемфис.
В същото време именно
поради тази строгост и
сдържаност на стила му
през 90-те години интересът към творбите му
се подновява и той отново е признат за един от

В много редки случаи мога да стигна до заключението, че първоначалната идея е най-правилната. Повечето пъти подлагам проектите на такава тежка
критика, че в сюжета не остава непреобърнат камък.
Когато работя сам, първоначално правя хипотеза,
после се нахвърлям върху нея и измислям обратната.
След това стигам до извода, че е необходимо да се
създадат и двата модела и да се тества предположението на практика. В резултат се получава трети,
който включва най-добрите свойства на първите
два. Ако искате да постигнете добър (макар и не
перфектен) резултат, тогава в процеса на проектиране трябва да се абстрахирате от всички структурни характеристики на индустрията и нуждите
на масовия пазар. Необходимо е да се откажете от
всякакви опити да правите пари.

За дизайнерската етика
Етиката на дизайна е единственото нещо, което
може да се противопостави на условията на сегашния пазар. Целта на проектанта е качеството. Ако
съберете сто от най-големите дизайнери на планетата и ги помолите да правят списъци на сто от
най-добрите неща, най-вероятно ще се окаже, че те
ще съвпаднат по много начини, ако изобщо не са идентични. Няма по-убедително обяснение за това от качеството на тези неща. Ето защо няма значение, ако
не стигнете до топ класацията.
най-влиятелните автори
на предмети за бита в съвременния свят.
Сега, на 74 години,
Енцо Мари все още не се
е уморил да повтаря думите си: „Добрият дизайн е
за всички, но той трябва
да говори за знание“. Носител на повече от четиридесет награди (сред които
са три „Златни компаса“),
той няма да се почувства
елитарен и да изневери на
своето кредо: „Работя за

фабриките, а не за бутиците“. Никога не преследва
модата и не се съобразява
с каквито и да било тенденции, но въпреки това
неговите понякога странни грубовати творения не
излизат от страниците
на каталозите на производителите на мебели и промишлени стоки. Наскоро
компанията Danese пусна
малка партида от първия
им съвместен продукт пъзела от 16 животни.
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Проектът ще се реализира
на два етапа и напълно ще
приключи до 2030 г.
Страницата
подготви
Емил Христов
Символът на Париж –
Айфеловата кула, ще бъде
основно ремонтирана,
а районът около нея ще
бъде превърнат в градина. Преобразяването на
мястото е част от градската кампания на кмета
Ан Идалго, която цели да
направи Париж по-удобен
за пешеходство. Проектът включва превръщане
на моста с интензивен
трафик от близкия метроцентър в пешеходна зона с
растителност. В рамките

на реконструкцията ще се
изградят няколко басейна
и фонтани, а също така и
над 1,5 км зелени пътеки с
дървета.
„Ще имаме прекрасна
градина, където ще слушаме как птиците пеят.
Мястото ще се превърне в
пространство за разходки
и отдих“, споделя кметът
Идалго.
Проектът ще бъде изпълнен от лондонската
компания за ландшафтен
дизайн Gustafson Porter +
Bowman и ще се реализира
на два етапа. Планирано е
първата фаза да приключи
до Олимпийските игри във

френската столица през
2024 г., а втората трябва да бъде завършена до
2030 г.
„Париж се свързва със
споразумението за климата. Чудесно е, че във

френската столица се
създават повече зелени
площи в сърцето на оживения град, притегателен
център за милиони туристи,” коментират от
Gustafson Porter + Bowman.

ǔǳǼǬǱǷǽȆǳǰǬǮǬǱǹǱǼǯǴǵǹǬǾǬǸǼǱǲǬǹǬǭȆǰǱȅǱǾǺ
Международната компания Fsight
ще създаде енергийната мрежа на
бъдещето. Тя е планирала да разработи своя пилотен проект Energy AI
в Израел, където ще използва технологии, базирани на изкуствения
интелект. Той представлява интегрирана платформа за машинно самообучение. Моделът ще прогнозира
потреблението и производството
на енергия от множество мрежови
активи. Оптимизиращ механизъм
ще управлява енергийния поток на
всеки краен потребител. Той ще взема решения в реално време относно
закупуването, продажбата и съхранението на енергия. Системата ще
извършва и peer-to-grid и peer-to-peer
търговия.
„Енергийният пазар е много сложен и непрекъснато се разраства.
Това налага дистрибуторските
компании да използват все повече
възобновяеми източници. Налице
е необходимост от гъвкавост в
управлението на активите, като
същевременно трябва да се поддържа стабилна локална мрежа”,
казва Емек Садо, изп. директор на
Fsight. „В енергетиката изкуственият интелект свързва нуждите
на дистрибуторската компания и

интересите на потребителите.
Той изчислява във всеки момент
правилния стимул, балансирайки
местната мрежа и в същото време
оптимизирайки гъвкавите активи“,
допълва Садо.
Международната компания е реализирала успешно няколко десетки
комерсиални проекта. В началото

на 2019 г. тя стартира друг пилотен проект Gilboa Iris в Северен
Израел. В него Fsight отново залага на изкуствен интелект, който
ще управлява източници на слънчева и вятърна енергия, системи за
съхранение, електрически превозни
средства, множество интелигентни
уреди и др.

ǵǨǹǨȖȚȊȈȘȧȒȖșȔȐȟȍșȒȈ
șȚȈȕȞȐȧȏȈȚȢȘȋȖȊșȒȈȌȍȑȕȖșȚ
НАСА планира да отвори международна космическа станция (МКС) за търговски компании, включително за туризъм, като престоят ще струва
35 000 щатски долара на нощ. Мисиите ще бъдат с
продължителност до 30 дни. Само десетина частни
астронавти ще могат да посещават МКС годишно. Пътниците ще бъдат превозени до орбитата
единствено от оторизираните компании, които в
момента развиват транспортни средства за НАСА
– „Спейс Екс“ с капсулата Crew Dragon и „Боинг“, която изгражда така наречената Starliner. Американската агенция прави това, тъй като се стреми да
се освободи финансово от орбиталната изследователска лаборатория.
Предприемачът Ричард Гариот, който плати 30
млн. долара за двуседмичен престой на МКС през
2008 г., нарече този ход на НАСА сеизмична промяна
в космическата политика на САЩ. Гариот е един от
седемте частни астронавти, които са посетили
МКС, и то само защото Русия е била готова да ги
вземе. Той вярва, че комерсиализацията на космическото пространство ще спомогне за ускоряване на
научните изследвания, необходими за изпращането
на астронавтите в дълбокия Космос за дълги мисии,
като същевременно подобрява удобствата на МКС.

ǹȊȢȘȏȈȝȈȔȖșȚȈȔȍȎȌțǸțșȐȧȐǲȐȚȈȑ ÄǹȈȋȘȈȌȈǼȈȔȐȓȐȧ´ȗȖȓțȟȐȘȈȏȘȍȠȍȕȐȍ
ȏȈșȚȘȖȍȎ
ȗȘȍȏȘȍȒȈǨȔțȘ
На границата между
Русия и Китай се състоя
тържествена церемония,
на която беше съединен
п ъ рви я т ма г ис тра ле н
мост през река Амур, който свързва руския Благовещенск и китайския град
Хейхе. На нея строителите поставиха последните
болтове от двете страни на съоръжението, след
което пограничен катер
изстреля сигнални ракети,
символизиращи успешното
приключване на проекта. На
церемонията присъстваха
Юрий Трутнев, вицепремиер и пълномощен представител на президента на
Русия в Далечния изток,

и Александър Козлов, министър на развитието на
Далечния изток и Арктика,
Василий Орлов, губернатор
на Амурска област, и др.
Мостът е с дължина
от 1284 м и ширина 14,5 м.
Предвижда се по него да
преминават около 300 хил.
превозни средства годишно.

Василий Орлов е посочил, че транспортната
инфраструктура е от основно значение за икономическото развитие на
Амурския регион. Той е пояснил, че конкурентните
предимства на областта
са селското стопанство и
преработените продукти.

Прочутата църква на испанския
архитект Антонио Гауди „Саграда Фамилия“ получи разрешение за строеж
137 години след началото на изграждането й. Работата по екстравагантното здание започва през 1882 г., но и до
днес тя не е приключена. Гауди умира
през 1926 г., когато е изпълнена едва
една четвърт от проекта. Очаква се
базиликата да бъде реновирана и напълно завършена през 2026 г.
През 2016 г. испанските власти
признаха, че обектът никога не е имал разрешително за строеж, което означава, че
той е в експлоатация нелегално повече от
век. През 2018 г. беше постигнато споразумение между градската управа на Барселона и операторите на „Саграда Фамилия“ да
платят като компенсация 36 млн. евро през
следващите 10 години, които ще се използват за подобряване на близките квартали и

обществения транспорт в района.
Последната фаза на строителство ще
се базира на автентичната мазилка на Гауди и копията на оригиналните му чертежи,
унищожени при пожар през 30-те години на
миналия век.
Около 4,5 милиона души ежегодно посещават „Саграда Фамилия“, а други 20 млн.
се стичат в района, за да я видят отвън.
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Шоуто на звездата ще се проведе на
14 ноември в зала „Колодрума“
Страницата подготви
Мартин Динчев

Световноизвестният изпълнител Браян Адамс ще гостува за
първи път в Пловдив на 14 ноември. Шоуто ще се проведе в многофункционалната спортна зала
„Колодрума“. Концертът е част от
световното турне Shine A Light,
което е в подкрепа на едноименния
четиринадесети студиен албум на
канадеца. Събитието се осъществява със съдействието на община
Пловдив и е част от календара за
2019 г. на града като Европейска
културна столица.

Браян Адамас е един от найуспешните музиканти в световен
мащаб - с над 65 милиона продадени
копия, първи места в класации в над
40 държави и множество разпродадени турнета. Зашеметяващата
кариера на звездата продължава
вече повече от 30 години.
Българската публика ще може
да чуе на живо най-големите хитове на Адамс, като Run To You,
Everything I Do (I Do It For You), Please
Forgive Me, както и песни от новия
албум на музиканта Shine A Light.
Той излезе на пазара на 1 март и
дебютира на първо място в канадската класация Canadian Albums

Chart. Едноименният сингъл Shine
A Light е написан съвместно със
сензацията Ед Шийрън, а парчето
вече има над 750 хиляди слушания
в Youtube.
Билетите за концерта на Браян
Адамс в Пловдив са на цени между
60 и 120 лв. и могат да бъдат намерени в разпространителската
мрежа на Eventim.

6ZHGLVK+RXVH0D¿DșȍșȢȉȘȈȝȈ
ȏȈȚȘȐȋȘȈȕȌȐȖȏȕȐȒȖȕȞȍȘȚȈ
Swedish House Mafia се събраха
отново и изнесоха три исторически
концерта в напълно разпродадената
Tele2 Arena в родния им Стокхолм.
С този резултат триото подобри
всички рекорди на залата за брой
публика, след като повече от 115

хиляди души посетиха последователните концерти.
Музикантите дадоха на феновете всичко това, заради което
Swedish House Mafia са смятани
за едни от най-забележителните
изпълнители на живо. Сетлистът

включи страхотна селекция от класическите им хитове, сред които
Don’t You Worry Child, Save The World
и One, плюс специална премиера на
съвсем нови парчета.
Концертите ще се запомнят и
с невероятното музикално шоу на
сцена с дължина 54 м, за което бяха
осигурени и огромни 17-метрови екрани, плаваща допълнителна сцена,
три големи светлинни кръга, изобразяващи логото на Swedish House
Mafia, и три мащабни огнени кълба,
спускащи се над публиката.
Swedish House Mafia са автори
на една от най-успешните страници в историята на денс музиката.
Те преминават през трудни времена,
когато приятелството им се разпада, но днес миналото е зад гърба им.
Групата отново е на сцената, като
членовете й са заедно като артисти, приятели и едно семейство.
Официалното им завръщане в родния
им град постави началото на нова
страница в кариерата на култовото
трио.

ǐǲǺǹǝǴǹǬȅǱǿȃǬǽǾǮǬǮǹǺǮǬǾǬ
ȃǬǽǾǹǬÅǍȆǼǳǴǴȋǼǺǽǾǹǴ´

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

ǑǿȀǺǼǴȋ
„Еуфория“ на италианската режисьорка Валерия Голино е вдъхновен от случка в реалния живот.
„Мой скъп приятел преживя тежки
мигове с болния си брат. В сърцевината на този филм е една история, която той ми разказа. Главният персонаж е млад мъж, който е
много умен, хаотичен, зависим от
кокаина, лъжец и тотално аморален
тип. Но аз не го съдя. „Еуфория“ не
е приказка за морала“, споделя тя.
Матео е успешен млад безскрупулен и очарователен предприемач.
Брат му Еторе живее в малкото
провинциално градче, в което двамата са отраснали, и преподава в
училище. Той е деликатен и честен
мъж, който винаги е стоял леко
встрани, в сянка от страх да не
направи грешка. На пръв поглед
двамата изглеждат много различни. Но животът ги събира отново
и една трудна ситуация им дава

възможност да се опознаят и преоткрият.
„Еуфория е това красиво и опас-

На 28 февруари
1986 г. неизвестно лице застрелва
министър-председателя на Швеция
Улоф Палме. В средата на 80-те той
е един от най-известните управляващи в света и има
многобройни врагове – в конфронтация е със САЩ заради аферата Иран-Контра, с режима на апартейда
в ЮАР и с десните в Швеция, които го подозират в
симпатии към СССР.
Дръзкото убийство шокира много хора, включително и младия журналист Стиг Ларшон, който години наред прави собствено разследване, след като полицията не обръща внимание на неговите подозрения.
Ларшон е един от най-смелите шведски журналисти
през 80-те и 90-те на миналия век и не се страхува
да се рови в тъмната страна на обществото и политиката в Швеция. Затова и винаги остава съмнение
около смъртта му, когато той умира внезапно през
2004 г. около излизането на първата му книга „Мъжете, които мразеха жените“.
Разбирайки, че прочутият автор и журналист е
разследвал неразкритото убийство, неговият колега
Ян Стокласа открива къде се съхранява огромният
архив на Ларшон, за да продължи работата. Стокласа успява да се срещне при сериозен риск с хората,
които предшественикът му е считал за най-вероятни
извършители на престъплението.
„Архивът на Стиг Ларшон” е романизирано разследване, което се основава на огромно количество
документи, оставени от Ларшон. Ян Стокласа предприема редица пътувания, среща се с близки на журналиста, негови колеги и хора, които са помагали на
проучванията му.
Реалността и фикцията се смесват напълно, а архивът се превръща в средството да се разкрие една
десетилетна тайна. И наистина шведската полиция
започва ново разследване заради откритията, представени в „Архивът на Стиг Ларшон” – и дори една от
ключовите снимки е забранена за публикуване.
„Когато открих забравения архив, се потопих в
свят, пълен с хора и събития, които сякаш бяха извадени от романите на Стиг. Персонажите бяха също
толкова крайни, колкото Лисбет Саландер и Александър Залаченко, само че истински. Убийци и жертви.
Шпиони, които шпионират други шпиони. Хакнати
компютри, тайни записи, мисии под прикритие“, споделя Стокласа.

но усещане, изпитвано от водолази на големи дълбочини – за пълно щастие и свобода. Това обаче
трябва незабавно да бъде последвано от решението да се отправим към повърхността, преди да
е станало твърде късно, преди да
бъдем изгубени завинаги в дълбините...“, казва Валерия Голино.

Екшън звездата Вин
Дизел разкри, че новото
попълнение в актьорския състав на предстоящия проект „Бързи
и яростни 9” ще бъде
Джон Сина („Пехотинецът”, „12 рунда”). Той
ще запълни празнината, оставена от Дуейн
Скалата Джонсън, който няма да бъде част
от деветия филм на знаменития франчайз. За сметка на
това Дуейн Джонсън ще си партнира с Джейсън Стейтъм
за страничния проект „Бързи и яростни: Хобс и Шоу”, който излиза на екран през август.
Изборът на Сина за „Бързи и яростни 9” не е случаен.
Кариерата му следва едно към едно тази на Скалата –
от борец на ринга от Световната федерация по кеч до
звезда на големия екран в хитови касоразбивачи. Сред
актуалните проекти на Джон Сина бе участие в „Бъмбълби”, шести филм от поредицата „Трансформъри”. На
кеч звездата предстои да се включи и в DC вселената на
„Отряд самоубийци”, в чието продължение той ще играе
ролята на Миротвореца.
Снимките на „Бързи и яростни 9” ще започнат в края
на юни. Официалната премиера на екшън лентата ще
бъде на 22 май 2020 г. Режисьор ще е Джъстин Лин, който
през годините засне още 4 други филма от поредицата.
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Светослав Загорски
Френският град Шалон-ан-Шампан се асоциира с изкуство и театър.
Като прибавим и историческото му наследство,
се превръща в идеално
място за тези, които
търсят спокойствие и
романтичен дух с наченки от Средновековието.
Неслучайно е наричан Ville
d'Art et d'Histoire - Град на
изкуството и историята.
Община Шалон-анШампан се намира в департамента Марн, регион
Шампан-Арден в Североизточна Франция. Шалонан-Шампан е префектура
на департамента и на региона, като градът дължи
административното си
значение на централното
си разположение.
Населеното място е
прочуто открай време с
емблематичното за тази
област вино – шампанското. Всъщност името на
региона идва от латинската дума Campagna, което
означава провинция. Градът е и част от прословутия Път на Шампанското,
който тръгва от Еперне,
където е манастирът на
монаха Дом Периньон, минава през Реймс и завършва във френската столица
Париж.
Туристите, които посещават града, не про-

е имало църква, кръстена
на светия мъченик Етиен.
На няколко километра
от Шалон-ан-Шампан е
базиликата „Нотр Дам
дьо Епин”, също включена в списъка на ЮНЕСКО
за световно наследство.
Представлява смесица от
готика и ренесанс. Атмосферата и цялата архитектура на постройката носи
чувството, че сте се пренесли в минала епоха. В базиликата може да се види
и точно копие на скулптура от XV век на Дева Мария с малкия Исус в ръце,
която местните овчари
открили в навечерието на
Благовещение. Сега тя е

Националният център за
циркови изкуства,
Той е единствен по
рода си в Европа, който
провежда обучения на артисти за този жанр. От
1985 г. се помещава в ста-

Катедралата „Нотр-Дам-ан-Во“

Историята на града
датира от 1147 г.,
когато Сен Бернар започва втория кръстоносен
поход от Шалон. Като военен град още от римско
време край него през пети
век римляните отблъскват хуните, предвождани
от Атила. Дълго време
наричан Шалон-сюр-Марн,
през 1998 г. приема окончателно името Шалон-анШампан.
Интересна забележителност е Портата на
Санта Кру, която е единствената триумфална

въпреки че всички планове
отдавна са готови. През
1941 г. „Санта Кру“ получава статут на исторически обект.
Както в повечето
френски населени места,
така и в Шалон-ан-Шампан кметството е величествена и красива сграда, модел на класическата
архитектура. Неотдавнашната й реставрация
е върнала предишното й
величие, което се допълва от скулптурите на четири лъва, както и копия
от статуи от Лувъра. В
кметството и до днес се
събира общинският съвет.

Градът е известен и
с великолепните си
катедрали.
Най-важното здание
в него е базиликата „Нотр-Дам-ан-Во“, образец
на ранната готика. Тя
е включена в списъка на
ЮНЕСКО за световното културно наследство.
Църквата е построена

Базиликата „Нотр Дам дьо
Епин”

арка там. Тя е посветена
на Мария Антоанета, която минава през града по
пътя си към Париж, за да
се омъжи за бъдещия крал
на Франция Луи XVI. От
едната страна на портата има скулптури, които
все още не са завършени,

през XII и XIII в. и има четири кули. В нея могат да се
видят витражи от XVI в.,
наречени „прозорците на
Троа“, които са забележителни заради сложните
им детайли. Катедралата
притежава най-голямата
група от камбани в Евро-

Сградата на кметството

па – 56, които са от XIX в.
„Нотр-Дам-ан-Во“ е приютявала различни религиозни общности.
Към църквата има и едноименен музей, в който са
изложени романски и готически скулптури, колони и
предмети на изкуството,
които някога са били част
от архитектурното й великолепие.
Д руг из к л ю ч и теле н
пример за готически стил
e

катедралата „Сен Етиен“
от XIII в..
В нея също има фини
стъклени витражи и богата дарохранителница. Съществува предположение,
че още през IV век, когато
се е родил силен християнски съюз, на това място

Избата „Жозеф Перие”

пускат да посетят и винарни, пещери и подземни
га лерии. Пейзажът на
местността е предимно
от безкрайни лозя и зелени гори. Това са само част
от причините, които непрекъснато привличат
любители на пътешествия от цял свят.
В Шалон-ан-Шампан
пенливото вино може да
се опита в прочутата
изба „Жозеф Перие”. Тя съществува повече от век и
дава възможност на посетителите да станат преки свидетели на това как
се прави напитката. През
юли и август избата е отворена всеки делничен ден,
но през останалите месеци от годината се организира по едно посещение
месечно.

в своите сюжети.
В центъра на града
има прекрасни градини –
малка, голяма и английска,
с огромни зелени площи. Те
са любимо място за отдих на местните жители.
Малката е известна с различните си видове дървета, а голямата е популярна
с музикалния си павилион.
Наблизо е разположен

Портата на Санта Кру

Катедралата „Сен Етиен”

едно от любимите места
за поклонение. Известни
писатели като Виктор
Юго и Александър Дюма не
остават безразлични към
катедралата и я включват

рата сграда на цирка на
Шалон-ан-Шампан, в който
се намира и висшето училище за циркова изкуство.
През лятото в Шалон
се провеждат ежегодни
фестивали. Най-любопитен е музикалният, наречен „Оттук и отвсякъде“,
който продължава седем
с е д м и ци . Тради ци он н о
в него се включват над
300 изпълнители. Входът
е свободен. Другият популярен фестивал е Les
Furies, който се провежда всеки юни. Той е посветен на цирка и уличния
театър.
Топлите месеци в Шалон-ан-Шампан са подходящи и за разходки с лодки.
Реките Марна, Мо и Но
създават благоприятни
условия за подобно приятно изживяване.
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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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Министърът на младежта и спорта Красен Кралев:

»ÇÓÔÒÐÊÎÏÐÄ
ÏÂØÊÐÏÂÍÇÏÓÔÂÆÊÐÏ
Страницата
подготви
Теодор Николов

„Нов национален стадион ще бъде построен,
независимо дали България, заедно с Гърция, Румъния и Сърбия, ще бъде
домакин на Европейското
първенство през 2028 г.
или на Световното през
2030 г.“ Това стана ясно
от изявление на министъра на младежта и спорта
Красен Кралев. По думите
му изграждането на ново
съоръжение не е свързано
само с кандидатурите,
които България обсъжда
с Гърция, Сърбия и Румъния. „Има няколко терена, които са предложени
от Столичната община.
Всичките са добри и комуникативни“, е заявил той.
Министърът е посочил
още, че всеки от трите
терена си има плюсове и
минуси. Те ще бъдат подложени на публично обсъж-

Футбол

ǡǼǺǹǴǶǴǍǝǠǗ

ФИНАЛНА ФАЗА

дане. Яснота за това, какъв ще е капацитетът на
новия стадион, ще има в
края на годината, когато
бъде обявено решението
дали ще кандидатстваме
за Европейско или Световно първенство.

„Не сме водили дискусия за съдбата на Национален стадион „Васил Левски“. Съоръжението не е в
добро състояние, трябва
да му се правят текущи
ремонти, поддръжката му
е скъпа. Ясно е, че такъв

дизвикателство в лицето
на словашкия „Ружомберок“
в европейския сблъсък. „Сините” бяха сред поставените отбори в група 5 за
първия квалификационен
кръг на Лига Европа и шансът определи най-силния
съперник сред възможните.
Първият мач ще бъде
в Словакия на 11 юли, а
реваншът седмица покъсно на родна земя. „Ружомберок“ завърши на
трето място в крайното
класиране на словашкия
шампионат през миналата година – на цели 24 т.
от „Слован“ (Братислава).
При елиминация на съперника си „Левски“ ще играе
с победителя от двойката
АЕК (Ларнака) – „Петрокуб

Хонещи“ (Молдова).
„ЦСКА-София“ може да
е доволен от изтегления
му съперник. Българите
ще спорят срещу черногорския „Титоград“ в първия предварителен кръг на
Лига Европа. Първата среща ще в София на 11 юли,
а реваншът в Подгорица
е на 18 юли. Останалите
възможни съперници за
„ЦСКА-София“ бяха „Флора“
(Естония), „Торпедо Кутаиси“ (Грузия), „Гзира“ (Малта), „Сант Жулиа“ (Андора)/„Европа“ (Гибралтар).
В случай че „червените” се представят на
ниво и преодолеят първия
етап на пресявките, те
ще бъдат непоставени,
като опонентът им вече

ǩȘȈȏȐȓȐȧȐǪȍȕȍȞțȍȓȈȏȈȗȐșȈȝȈȘȍȊȈȕȠ
Домакинът на Копа
Америка Бразилия записа
разочароващото 0:0 срещу Венецуела във втория
си мач от турнира. „Селесао“ на три пъти прати топката в мрежата
на съперника, но попа-

29

Инж. Борис Недялков

голям спортен комплекс
в центъра на столицата
не може да има, но „Васил Левски“ ще изпълнява ролята на национален
стадион, докато не се
построи нов“, каза министърът.

ȇșȕȐșȈșȢȗȍȘȕȐȞȐȚȍȕȈȉȢȓȋȈȘșȒȐȚȍȖȚȉȖȘȐ
ȊȍȊȘȖȚțȘȕȐȘȐȚȍ

Тегленият в Нион жребий отреди българският
първенец „Лудогорец“ да
се изправи срещу унгарския „Ференцварош“ в първия предварителен кръг
на Шампионската лига за
сезон 2019/20. Разградчани ще са домакини в първия мач, който ще се играе на 9/10 юли в Разград,
а реваншът в Унгария ще
е на 16/17 юли. Това бе
един от двата възможно
най-тежки противници за
„Лудогорец“. Останалите
потенциа лни съперници бяха „Клуж“ (Румъния),
„Арарат“ (Армения), „Судува“ (Литва) и „Номе Калю“
(Естония).
Тимът на „Левски“ също
ще срещне сериозно пре-
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денията бяха отменени,
като в два от случаите
това стана след намесата на ВАР. В последната атака Фернандиньо
можеше да донесе успеха за Бразилия, но малко
точност не достигна да

отбележи с глава след
ъглов удар.
В първата си среща
Бразилия победи с 3:0 Боливия, докато Венецуела
удържа 0:0 срещу Перу,
като игра 15 минути с човек по-малко. В другия мач

е ясен - хърватският „Осиек“. В първия
мач „червените” ще
са домакини, а срещата ще е на 25 юли.
Реваншът е седмица
по-късно в Хърватия.
И отборът на „Локомотив“ (Пловдив)
имаше добър шанс и
ще се изправи срещу
преодолим противник. Носителят на
Купата на България чака
изхода от двойката „Радник Биелина“ от Босна и
Херцеговина и „Спартак“
(Търнава) от Словакия.
Това отреди жребият за
втория квалификационен
кръг на Лига Европа. Двата тима излизат преди
това един срещу друг в
първия кръг от надпреварата. „Смърфовете“ имаха
късмет и избегнаха фаворитите сред поставените
тимове „АЗ Алкмаар“ (Холандия), ФКСБ (Румъния)
и „Страсбург“ (Франция).
Те се разминаха и с доста
по-неудобните „Млада Болеслав“ (Чехия) и „Аполон
Лимасол“ (Кипър). Първият
мач е на 25 юли в България,
а реваншът на 1 август.

от групата Перу стигна
до 3:1 срещу Боливия, като
навакса изоставане в резултата. Така в класирането преди третите срещи Бразилия и Перу са на
върха с по 4 точки, докато
Венецуела има 2, а Боливия е без актив и шанс да
прескочи групите.

Два кръга преди края на шампионата на Българска
строителна футболна лига (БСФЛ) първенството си има
нов крал. Това е „Марибор строй“, който в последния си
мач надделя над „Контракт сити“ с 14:3 и по този начин
си осигури титлата. Решаващите голове за триумфа на
„Марибор“ бяха дело на Борислав Беширов, Калин Василев,
Огнян Милеков – всеки от тях отбеляза хеттрик, два
вкара Атанас Марангозов и по един изпълниха Николай
Зайков, Кирил Донев и Стамен Чаушев. За „Контракт
сити“ точни бяха Иван Ангелов, Димитър Бъчваров и
Милен Гергов.
Спорът за сребърните медали продължава между репрезентациите на „Булстрой груп“ и „Инфра Холдинг“. Но
„Булстрой“ има лека преднина, след като се наложи със
7:4 над „Пайп Систем“ благодарение на попаденията на
Юлиан Младенов (5), Петко Петков (1) и Руси Шутев (1).
За „Пайп“ по веднъж се разписаха Денис Борисов, Диан
Илев, Ивайло Стойчев и Стефан Манджуков. В същото
време „Инфра Холдинг“ допусна изненадваща загуба от
G.P. Group - 3:5. Попаденията за победителите бяха на
Александър Пенев (2), Александър Николов, Осман Терзиев
и автогол на Филип Марков. Правилните голове за „холдинга“ вкараха Георги Асенов (2) и Димитър Димитров.
„Монтаж Строителни Конструкции“ нанесоха нов
удар на „Бокал“, този път с 5:2. През първата част двата
тима постигнаха равен резултат 2:2, като Тодор Талков
се разписа два пъти за „монтажниците“, а Любомир Андреев и Расим Рашид за бокалци. През второто полувреме
Калин Митов заби 3 безответни попадения във вратата
на противника и донесе победата за своя отбор.
Срещата между „Каммартон“ и „Кордел“ приключи
5:5. В първата част на терена властваше „Кордел“,
като в рамките на 25 минути поведе с 4:0 след хеттрик на Милен Кръстев и един гол на Алекс Топузов.
Във второто полувреме каммартонци направиха обрат
до 5:4 с три попадения на Ивайло Давидков и два на Адриан Иванов, но в последната минута допуснаха гол на
Алекс Топузов и закономерно двата отбора си поделиха
по една точка.
ПЪРВА ДИВИЗИЯ
Макар и трудно, „Ергодом“ стигна до победа с 6:3 над
„Кондекс“. До последните 10 минути на мача резултатът
беше 3:3, като за „Кондекс“ се бяха разписали Здравко
Стойчев (2) и Венцислав Харизанов, а за ергодомци - Георги Рашев, Станислав Димитров и Райко Глухарски. В
заключителните минути на срещата Йордан Димитров
(2) и Райко Глухарски донесоха успеха за тима си.
„Онлайн Машини“ спечели по категоричен начин с 10:0
срещата с Old Boys. За „онлайн търговците” се разписаха Николай Генов (5), Владимир Петров (3) и по един път
Емил Иванов и Никола Симеонов.
Последния мач от кръга изиграха тимовете на „Ромстал ХЕС“ и „Главболгарстрой“. Двата състава започнаха доста открито и зрителите станаха свидетели на
явлението „гол след гол“, като най-деен беше острието
на „Ромстал ХЕС“ Дилян Василев, реализирал 8 попадения, подпомогнат от Кристиян Тодоров (2), Владислав
Славов (2) и от Павлин Петров (1). За „Главболгарстрой“
в предизвикателството се включиха Георги Политов (3),
Свилен Иванов (2), Асен Сираков (2) и Мирослав Филипов
(1). В крайна сметка победител стана на „Ромстал ХЕС“
при краен резултата 13:8.
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ȚțȘȉȐȑȖȕȈȊȍȌȐȕȟȈșȖȊȕȐȒȗȖșȚȈȊȧȚ
ȘȍȒȖȘȌȕȈȜȐȕȈȓȈȕȈ+LVWRLUHGH7RXUELOORQ
Елица Илчева
Тази година Групата
Swatch, която обединява
марките Breguet, Blancpain,
J a q u e t Dro z, G la s h ü t t e
Original, Harry Winston и
Omega, се отказа от изложението Baselworld,
като обяви, че ще прави
сама премиерите на новите си произведения. И
наскоро в Швейцария наследниците на легендарния бижутер и майстор на
часовникарството Хари
Уинстън показаха последната си творба. Тя е „десетият елемент“ от серията Histoire de Tourbillon
(Историята на турбийона), а също и „последният
елемент“ от нея.
Предишните модели
имат едноосни, двуосни и
дори триосни турбийона.
Досега не само Уинстън,
но и никой друг часовникар
не беше включил четири
турбийона в едно тяло. В
Histoire de Tourbillon 10 те
са разположени

в перфектно симетричен
ред
в четирите ъгъла на

тирано да приляга много
плътно в корпуса. Вътре
в него има точно 673 елемента, като всеки от
турбийоните е съставен
от 78 компонента.
Резервът време, с който ще разполагат притежателите на това бижу,
е 55 часа. Има само 21
броя от серията Histoire
de Tourbillon 10, които са
в трите варианта. Те се

различават в зависимост
от покритията на мостовете и основата – по 10
са с бяло и розово злато
и само едно уникално изделие е от специалната
Winstonium сплав.
Към момента луксозните часовници нямат цена,
но със сигурност лимитираната серия ще е по
възможностите само на
истински колекционери.

Уникалното изделие от специалната Winstonium сплав и синьо обработени мостове

малко груб правоъгълен
корпус с ширина 53,3 мм и
височина 39,1 мм. Правят
36-секундно завъртане по
посока, обратна на часовниковата стрелка, като
са свързани с три диференциала. Според създателите техническата
мисъл зад това решение
е да обедини ефекта на

завихрянията, за да се
постигне идеално компенсиране на гравитацията,
което е и същността на
турбийона.
Циферблатът на
Histoire de Tourbillon 10 е
осигурен от голям прозорец, под който идеално
се вижда цялото чудо на
механиката. Той е сякаш
вдълбан в центъра на кутията, която е прозрачна
и от долната си страна, а
елементите от нея

четворно турбийонното движение, калибърът
HW4702 - всичко е проек-

пресъздават известните
„арки на Хари Уинстън“
на входа на изложбената зала на компанията
на Пето авеню в Ню Йорк.
Този стилизиран детайл
по различен начин присъства на всички часовници на бранда.
В последното изделие ръчното навиване,

Моделът в розово злато 18 карата

В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“

МАРШРУТИ

Доц. д-р инж. Георги Линков,

Анкета „10 години
в. „Строител“

Орхус –
пленителната
страна на
викингите

председател на Комисията
за воденето, поддържането и
ползването на ЦПРС
ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:
Наградата
на НСОРБ
„Медиен
глас на
общините“
2018 г.

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

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

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

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

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой
Лесно

Забавен кадър
Виц

Гледам, пуснали ракия 38°.
- Ми, това не е ракия.
Това е имитиращ продукт.

Бисери от кухнята

Направиха
първа капка на
компостираща
инсталация

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

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

Обем
Цена

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BG.121357Q/U

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

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

ǺǾǽǾȆǻǶǬǺǾǼǱǶǷǬǸǹǬǾǬǾǬǼǴȀǬ

АБОНАМЕНТ
ЗА ВЕСТНИК

Целогодишен (52 броя) – 134,68 лв. с ДДС
Може да се абонирате чрез сайта на вестника
www.vestnikstroitel.bg/abonament/
или чрез заявка на редакционния e-mail
news.stroitel@gmail.com
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Мястото
за Вашата реклама
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за Вашата реклама
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за Вашата реклама

