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Доц. д-р инж. Георги Линков, председател
на Комисията за воденето, поддържането
и ползването на ЦПРС:

Има готовност да бъде въведена в
техническа експлоатация от 16 август
Анна Радева

Качеството на
строителната услуга
отговорност само на
строителя ли е?
` стр. 6-8

Системата за електронно събиране на
пътни такси на база изминато разстояние
– тол, за превозни средства с тегло над 3,5
тона е в готовност да бъде въведена в техническа експлоатация от 16 август. Тогава ще
започнат тестове на терен с реални данни от
бордови устройства и маршрутни карти, за
да се добие представа за разходите на превозвачите. Това съобщи на пресконференция
зам.-министърът на регионалното развитие и
благоустройството Николай Нанков. На събитието присъства и директорът на Националното тол управление проф. Олег Асенов.
По заложеното техническо задание тол
системата трябва да функционира върху
10 800 км пътна инфраструктура, но това ще

стане поетапно. „Сега ще стартира с около
6000 км от републиканската мрежа, основно
автомагистрали, първи и част от пътищата
втори клас“, съобщи зам.-министър Нанков и
отбеляза, че това съответства на решението, взето след срещата на премиера Бойко
Борисов с транспортния бранш в средата на
май. „Целта ни е да имаме най-балансираната
ефикасна тол тарифа“, обясни той и допълни, че очакваните приходи от такси са около
700 млн. лв. на година и общо около 1 млрд. лв.
заедно с продажбите на винетки. От 17 декември 2018 г. до 24 юни 2019 г. включително
са продадени над 4 150 000 е-винетки на стойност около 244 млн. лв. От тях за тежкотоварни автомобили са 1 072 212 за 55 765 507 лв.
` стр. 3

ОП на КСБ – София,
обсъди световните
практики при
дигитализацията на
строителния процес
` стр. 10-11

НКСВ

Строител ветеран
стана Почетен
гражданин на Ямбол
` стр. 22

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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ǛǼǴǶǷȊȃǴǾǼǱǾǴȋǾǽǱǳǺǹǹǬÅǌǶǬǰǱǸǴȋǗǴǰǱǼǴǾǱ´
В. „Строител“ е медиен партньор на инициативата

Снимки авторът

за цел да срещне бъдещите строителни специалисти с водещи компании в бранша. Младите
архитекти и инженери
се изправят пред разнообразни реални казуси –
както технически, така
и б и з н е с, п о с е щ ав а т
строителни площадки
и производствени бази,
разговарят с ключови
мениджъри и експерти“,
заяви Христо Христов.
По думите му в третия
сезон са се включили 45
участници и 19 компании,
а обектите, с които са
се запознали те, са общо
16. „Сезон 4 на „Академия
Лидерите” ще включва 30
участници, 12 компании,
12 модула и ще бъде с

Емил Христов
На церемония в голямата зала на Американския университет в София официално бе закрит
Сезон 3 на „Академия Лидерите”. Вестник „Строител“ е медиен партньор
на инициативата.
Събитието откриха организаторите от
„Хобеликс“ – Александър
Маринчев и Христо Христов. Те благодариха на
всички участници и изразиха надеждата, че „Академия Лидерите” им е помогнала пред тях да се
открият професионални
хоризонти.
„Инициативата има

продължителност 6 месеца“, съобщи още Христов.
П о в р еме н а цер е мони ята бяха връчени
грамоти на всички компа н и и, в к л ю ч и ли с е в
инициативата, както
и на младежите, обучавали се в Сезон 3. Сред
наградените фирми бяха
„Винербергер“ ЕООД и
Евромаркет Груп. Като
най-вдъхновяващи лектори, определени чрез
гласуване, бяха отличени
инж. Николай Чомаковски,
изп. директор на „Пайп
Систем“ АД и член на УС
на Камарата на строителите в България, и
доц. д-р Даниела Илиева
от „Пайп Систем“ АД.

ãĄùûąùøĀüĊôĆôøôăĂċùĄăēĆ
24 юни
Инж. Петко Балабанов, председател на ОП на КСБ – Стара Загора
25 юни
Данаил Кирилов, министър на правосъдието
26 юни
Инж. Росен Дудушки, председател на ОП на КСБ – Враца

ÙþüăĎĆāôö«åĆĄĂüĆùÿ¢ăĂúùÿôöôāôĄĂúøùāüĊüĆù
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üÿüċāĂčôąĆüù

ǝȆǳǰǬǮǬǽǱǬǶǬǰǱǸǴȃǱǹǽȆǮǱǾ
ǻǺǻȆǾǹǬǭǱǳǺǻǬǽǹǺǽǾ
Десислава Бакърджиева
Създава се съвет за
сътрудничество с академичните и научните
среди в областта на безопасността на движението по пътищата. Той ще
функционира към Държавна агенция „Безопасност
на движението по пътищата“ (ДАБДП), като в
него участие ще вземат
представители на Българската академия на науките и акредитираните
висши учебни заведения,
имащи отношение към
темата. Това стана ясно
по време на конференция
„Стратегии и политики за
развитието на висшето
образование в България”, в
която участва председа-

телят на ДАБДП Малина
Крумова. На събитието,
което се организира от
Съвета на ректорите на
висшите училища на Република България, присъства
и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.
„Надявам се това да
се превърне в работещ
механизъм за партньорство и обмяна на опит
при формиране на публичните политики по темата“, подчерта Малина
Крумова. Тя допълни, че
за ръководената от нея
агенция е много важно
ефективно да се използват постижени ята на
науката в областта на
пътната безопасност. По
думите й основен акцент

ще се постави и на подготовката на кадри чрез
съвместно организиране
на стажантски и квалификационни програми.
„Една от основните
ни цели е да променим
подхода на работа, когато говорим за пътна безопасност, и да изместим
фокуса към превенцията,
а не на последващата
реакция. Инициатива, за
която опитът на висшите училища в България
ще е много ценен“, подчерта председателят на
ДАБДП.

ÅǖǼǬǽǴǮǬǍȆǷǯǬǼǴȋ´ǹǬǭǴǼǬǻǼǺǱǶǾǴ
ǳǬǰǺǽǾȆǻǹǬǽǼǱǰǬǹǬǺǭȅǱǽǾǮǱǹǴǽǯǼǬǰǴ
Десислава Бакърджиева
Стартира извънредна кампания за
набиране на проекти по мярка „Осигуряване на достъпна среда на обществени
сгради“ на „Красива България“ при Министерството на труда и социалната политика. Срокът за подаване на документи
е от 20 юни до 19 юли включително.
Мярката е насочена към създаване
или поддържане на достъпна архитектурна среда в обществените сгради,
отчитайки специфичните нужди на хората с увреждания и с намалена подвижност. По нея могат да кандидатстват

общини и държавни институции, които
са собственици на обектите, включени
в проектните им предложения. Изискването е те да включват строителномонтажни/ремонтни работи, чрез които
съществуващи сгради се привеждат в
съответствие с изискванията за достъпност и безопасност при експлоатация.
Всеки проект трябва да е на стойност между 30 000 лв. и 120 000 лв. с
ДДС. Финансирането от „Красива България“ е най-много 90% от стойността на
проекта, като останалата сума трябва
да се осигури от кандидатите.
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ǝǼǱȄǱǹǴǱǹǬǖǺǸǴǽǴȋǾǬǳǬǮǺǰǱǹǱǾǺ
ǻǺǰǰȆǼǲǬǹǱǾǺǴǻǺǷǳǮǬǹǱǾǺǹǬǢǛǜǝ
ǶǼǬǵǹǴȋǾǽǼǺǶǳǬǻǺǰǬǮǬǹǱǹǬǳǬȋǮǷǱǹǴǱǾǺ
ǻǺȃǷǬǷǺǾǓǖǝǳǬǯǱ
ǯȃ

Снимка Румен Добрев

` от стр. 1

По време на събитието стана ясно, че в Националния тол център,
кой т о с е по м е щ ав а в
сградата на Научноизследователския строителен
институт, вече напълно
са оборудвани работните
помещения. Програмните
модули са инсталирани в
диспечерския център, където в момента тече обучение на персонала. След
пускането на системата
в действие движението
на автомобилите ще бъде
наблюдавано 24 часа в денонощието.
„До момента са изградени 65 от 100 контролни
точки с камери, които ще
следят за редовността
на ползвателите на пътя
заедно с мобилните екипи. Всичките 100 рамки
трябва да са готови до
старта на системата на
16 август“, увери проф.
Асенов. По думите му от
1 юли започва преоборудването на съществуващите 195 рамки за следене
на трафика. „Предвидено
е до три месеца да се изчистят детайлите както
по отношение на функционирането на тол системата, така и при правоприлагането й и едва
тогава ще бъде пусната

ǛǼǱǰǽǱǰǬǾǱǷȋǾǹǬǼǱǯǴǺǹǬǷǹǬǾǬ
ǶǺǸǴǽǴȋǮǙǝǔǽǶǼǱǹǎǱǽǱǷǴǹǺǮ
ǻǺȋǽǹǴǮǽǾǬǹǺǮǴȅǱǰǺǖǝǍǺǭȁǮǬǾǬ
ǹǬǻǼǺǸǱǹǴǾǱǮȃǷǬǷǺǾǓǖǝ
Във връзка със запитване от фирми членове на Камарата на строителите
в България (КСБ) относно промените в чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на
строителите (ЗКС) на 21 юни в централния офис на КСБ е получено становище от
председателя на парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Искрен Веселинов. Ето какво се казва в документа:
в търговска експлоатация,“ допълни проф. Олег
Асенов.
Има три начина за тол
таксуване – маршрутна
карта, GPS тракери и бордови устройства. Маршрутната карта е подходяща за шофьорите, които
по-рядко пътуват. Тя ще
важи за 24 часа от момента на активирането
й. Може да се купи един
или 7 дни предварително в
зависимост от това дали
ползвателят на пътя е регистриран в системата.
Той ще трябва да подаде
и 4 междинни точки освен
началния и крайния пункт
на маршрута. Бордовите
устройства и GPS тракерите са за редовните
ползватели на републиканските пътища.

Разработен е и калкулатор, който ще бъде публикуван на www.bgtoll.bg
след окончателно приемане на тарифите и обхвата
на пътищата с тол. Целта е всеки превозвач бързо и точно сам да може да
изчисли таксата си съобразно характеристиките
на превозното средство и
маршрута, по който ще
премине.
На пресконференцията
стана ясно, че на 3 юли
предстои пореден кръг
от преговори с превозвачите, а на 5 юли ще бъде
и първото заседание на
Обществения консултативен съвет по въвеждането на тол системата
към министъра на регионалното развитие и благоустройството.

„В отговор на въпросите, свързани с приложното поле на промените в
чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на
строителите, изразяваме следното
становище:
Както Ви е известно, с преходните
и заключителни разпоредби на Закона
за изменение и допълнение за Закона
за устройство на територията (ДВ,
бр. 25 от 2019 г.) бяха направени промени в чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата
на строителите, с които бе ограничен
кръгът от строежи, които могат да се
реализират и от строители, които не
са вписани в Централния професионален регистър на строителя.
Съгласно промените „строежи на
жилищни и вилни сгради с ниско застрояване и строежи по чл. 137, ал. 1,
т. 5, букви „в“ и „г“ от Закона за устройство на територията - т.е.
строежи от допълващото застрояване, извън тези по шеста категория и

реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението
на строежите от тази категория, с
разгъната застроена площ до 100 кв. м
могат да се изпълняват и от строители, които не са вписани в Регистъра.“
Нормата е достатъчно ясна и не
би следвало да поражда каквито и да
било спорове при даване на указания в
практиката по прилагането й.
Ограничението до 100 кв. м се отнася за всички строежи, визирани в
текста – както за строежи на жилищни и вилни сгради с ниско застрояване (до 100 кв. м), така и за строежи
допълващото застрояване (също до
100 кв. м), извън тези по шеста категория (за тях няма ограничения) и за
реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението
на строежите от тази (пета) категория, които са с разгъната застроена
площ до 100 кв. м.“

4

Ñòðîèòåë

ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА

петък, 28 юни 2019

ǷȘȍȔȐȍȘȢȚǩȖȑȒȖǩȖȘȐșȖȊȐȕșȗȍȒȚȐȘȈ
ȘȍȔȖȕȚȐȚȍȕȈȊȐȈȌțȒȚȐȕȈǨǴÄǺȘȈȒȐȧ´
Страницата
подготви
Десислава
Бакърджиева
Министър-председателят Бойко Борисов
инспектира строителноремонтните дейности на
виадуктите на автомагистрала „Тракия“, разположени при 13-ия, 15-ия и
20-ия км в посока Пловдив.
В проверката участваха и
вицепремиерът Томислав
Дончев, министърът на
финансите Владислав Горанов и зам.-министърът
на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков.
„На практика се правят нови мостове“, заяви

премиерът, след като се
запозна с хода на дейностите. „Каква строителна
армия“, отбеляза още той.
Работниците обясниха на
Борисов, че такива ремонти по виадуктите не
са правени. СМР на връхните конструкции на трите обекта са идентични.
Демонтажните дейности включват фрезоване
на асфалтобетонова настилка, разкъртване на
замазка, бетонова плоча
и тротоарни конзоли. Изпълнява се още демонтаж
на дилатационни фуги, на
оградни съоръжения и др.
При монтажните работи
се извършва направа на
изравнителна армирана
стоманобетонова пло-

ча над съществуващата
бетонова, поставяне на

нови дилатационни фуги,
изпълнение на гардбала-

стови стени, преходни
плочи и насип. Прави се
още отводнителна система, полага се хидроизолация и се осигурява
нова асфалтобетонова
настилка, оградни съоръжения и маркировка.
Зам.-министър Николай Нанков увери премиера Борисов, че ще бъдат
спазени определените
срокове за завършване на
ремонтите на трите виадукта. Движението при
20-ия км ще се възстанови
на 30 юни, при 13-ия км –
на 1 юли, а при 15-ия км –
на 2 юли.
Планирани за ремонт
са връхните конструкции
на левите платна на съоръженията. Те ще бъдат

извършени през есента
или идната пролет. За виадуктите на 13-и и 15-и км
са разработени и съгласувани с Института за
пътища и мостове проекти за ремонт на долното
строене на съоръженията.
Предстои възлагането им
за изпълнение от Агенция
„Пътна инфраструктура“
през юли 2019 г. На виадукта на 20-и км се извършва
ремонт на долно строене
на дясно плътно. За лявото плътно е разработен
и съгласуван проект и
предстои възлагането му.
По този начин ремонтът
на съоръженията няма да
бъде прекъсван, а ще се
извършва последователно
през цялата година.

ǶȌȖȉȘȍȕȖȍțȊȍȓȐȟȍȕȐȍȕȈȒȈȗȐȚȈȓȈȕȈÄǼȖȕȌȔȍȕȐȌȎȢȘ
ȕȈȜȐȕȈȕșȖȊȐȚȍȐȕșȚȘțȔȍȕȚȐȊǩȢȓȋȈȘȐȧ´ǭǨǬ
Правителството одобри увеличаване на капитала на „Фонд мениджър
на финансовите инструменти в България“ ЕАД с
340 000 лв. Средствата,
чрез които ще бъде обезпечена дейността на Зве-

ното за координация към
Фонда, са предвидени със
Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. и ще бъдат
осигурени чрез промени в
бюджета на Министерството на финансите.

Увеличаването на капитала ще се извърши чрез
издаване на нови поименни
акции с номинална стойност 1 лв. всяка.
Звеното за координация във „Фонд мениджър
на финансовите инстру-

менти в България“ ЕАД е
създадено в изпълнение
на Меморандума за разбирателство, подписан
между Европейската инвестиционна банка и Република България през декември 2016 г. То успешно

функционира като единна
точка за дейности по координация и предоставяне
на информация на заинтересованите страни с цел
по-бързото и успешно реализиране на инвестиционни проекти в България,

включително за възможностите за комбиниране
на финансирането от Европейските структурни
и инвестиционни фондове
2014 - 2020 г. и Европейския фонд за стратегически инвестиции.

ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА

петък, 28 юни 2019
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МРРБ ще актуализира проекта за удвояване на трасето от Стара Загора до АМ „Тракия“
Снимки в. „Строител“

Страницата
подготви
Десислава Бакърджиева
От миналата година
се работи по общо над
25 км от автомагистрала „Хемус“ – в участъците между Ябланица и п.в.
„Боаза“ и от п.в. „Белокопитово“ до п.в. „Бухово“.
Отсечката от Ябланица до п.в. „Боаза“, която
е 9,3 км, е изпълнена на
81%, като вече е започнало и полагане на битумизирана основа. Очаква се
дейностите по него да завършат до края на 2019 г.
Това съобщи министърът
на регионалното развитие и благоустройството
Петя Аврамова по време
на изслушване в парламентарната Комисия по
регионална политика, благоустройство и местно
самоуправление.
„На другото трасе –
между пътните възли „Буховци“ и „Белокопитово“, се
работи само по 1,5 км от
трасето. Строителството по останалите 15 км
не може да започне заради
неприключилите отчуждителни процедури. За тях
за пръв път ще се възползваме от промените в
Закона за държавната собственост и ще поискаме
предварително изпълнение
на отчуждението“, поясни
Аврамова и добави, че делата, за които е поискана
такава процедура, са 9. Тя
информира, че продължава
теренното осигуряване на
134-километровия участък
от АМ „Хемус“ – от п.в.
„Боаза“ до разклона с пътя
Русе – Велико Търново. То е

ителството може да бъде
конкретизирана едва след
преработването на проекта.
„ОПУ - Русе и община
Русе обсъждат варианти и
ще предприемат съвместни действия за изготвяне на проект за кръгово
кръстовище на мястото
на сега съществуващото, на което се пресичат
републиканските пътища
Русе – Разград и Русе –
Кубрат и общинският към
кв. „Средна кула“. За обезопасяването му местната
администрация вече е опреснила хоризонталната
маркировка и е поставила
нови знаци. ОПУ е положило шумна маркировка
по направленията Русе –
Разград и Разград – Русе.

по-напреднало за първите
три от общо шест участъка, на които е разделено
трасето. Агенция „Пътна
инфраструктура“ (АПИ)
разчита на съдействието
от общините, за да може
отчуждителните процедури да приключат по-бързо.
В две отсечки, в които те
са завършени, се работи
на терен.
На изслушването Петя
Аврамова припомни пред
депутатите, че дясното
платно на пътя Мездра –
Ботевград ще бъде изградено върху сега съществуващото, а лявото ще се
прави успоредно на него, с
изключение на отсечка с
дължина около 1 км, където
трасето напуска съществуващия път. Пресичанията с републиканските и
общинските пътища ще

бъдат оформени като кръгови кръстовища. „Избран
е изпълнител на лот 2 от
участъка, но процедурата
се обжалва в Комисията
за защита на конкуренцията. Скоро се очаква да
има избран изпълнител за
лот 1“, заяви министърът.
От думите й стана
ясно, че АПИ е предприела
действия за възлагане на
инженеринг на 38 свлачища по републикански пътища в страната. „До края
на месеца ще стартира
и процедура за избор на
строителен надзор на 6
от тях. Целта е работата
по всички да започне през
тази година. Укрепването
им ще бъде финансирано
със 140 млн. лв., които са
заделени в бюджета на
АПИ за 2019 г.“, посочи
Аврамова. Тя добави, че се

В резултат от началото
на годината до момента
там са регистрирани 2
леки пътнотранспортни произшествия само с
материални щети“, каза
министърът в отговор на
въпрос на народен представител. Аврамова добави, че безопасността на
пътната инфраструктура е основен приоритет
на Министерството на
регионалното развитие
и благоустройството и
Агенция „Пътна инфраструктура“. В момента
експерти по пътна безопасност в АПИ извършват
анализ, оценка и набелязване на мерки за всички
установени през 2018 г.
участъци с концентрация
на ПТП.

предвижда дейностите да
приключат през 2020 г.,
като ще бъдат дофинансирани от бюджета за
следващата година.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова коментира важни
инфраструктурни обекти
и по време на участието
си в парламентарен контрол. Тя съобщи, че през
2019 г. ще бъде възложена
актуализация на проекта
за удвояване на съществуващото трасе на пътя
от Стара Загора до връзката с АМ „Тракия“ и през
2020 - 2021 г. ще се търси
финансиране за него. По
предварителна оценка индикативната стойност на
обекта се очаква да бъде
около 25 млн. лв., като необходимата сума за стро-

ǘǴǹǴǽǾȆǼǜǺǽǱǹǒǱǷȋǳǶǺǮǻǼǱǰǽǾǬǮǴǹǺǮǬǾǬǽǴǽǾǱǸǬǳǬǻǺǮǴȄǬǮǬǹǱ
ǹǬǽǴǯǿǼǹǺǽǾǾǬǹǬǸǺǼǽǶǴǾǱǻǼǴǽǾǬǹǴȅǬ
„Нова технологична
система ще повиши сигурността и б ез опас ността на българските
морски пристанища.“
Това заяви в Бургас министърът на транспорт а, и н ф ор маци он н и те
технологии и съобщени ята Росен Желязков
при представянето на
резултатите от проекта „Проектиране и изграждане на технически
системи за превенция на
риска и повишаване на
сигурността на територията на морските пристанища (RPSSP)”. Стойността му е 7 231 917 лв.,
като финансирането е
осигурено от Оперативна програма „Транспорт
и транспортна инфраструктура 2014 – 2020”.
Министър Желязков
с ъ о б щ и, ч е с и с т е м а та вече функционира на

пристанищните терминали Варна – Изток,

Варна – Запад и Бургас
– Изток 1. Изградени са

два командни и контролни оперативни центъра,

което позволява непрекъсната защита на критичната инфраструктура.
„Тази система е част
от по-голяма. Чрез нея
щ е с е пови ш и н и в о т о
на сигурност и безопасност както на България,
така и на Европейски я
съюз. Тя е предпоставка
за увеличаване събираемостта на приходите и
подобряване на капацитета за превенция, както и предотвратяване
на евентуални рискове“,
изтъкна Росен Желязков.
Той добави, че от голямо
з н аче н ие з а е ф е к т ив ността на внедрената
технология е осъществената оперативна съвместимост и защитена
връзка със системите на
МВР и ГДБОП. Предвижда
се да бъде направена необходимата свързаност
и с други служби, като
НАП и Агенция „Митници”.

„Заедно с община Бургас
обсъждаме варианти за
свързаност и с тяхната
система за видео наблюдение. Това ще доведе до
разширяване на възможн о с т и те и по с т иг ане
на интеграция, така че
отделните системи да
не работят сами за себе
си, а да обслужват всички
държавни структури“, заяви още Росен Желязков.
Той п ри по м н и, че в
рамките на Оперативна програма „Транспорт
2007 – 2013“ е изградена
система за управление
на корабния трафик и информационното обслужване на корабоплаването
(VTMIS). По думите му
межд у R PSSP и V T M I S
вече има връзка, което
показва, че не се инвестира самоцелно в изграждането на самостоятелни технологии, а всичко е
в рамките на оперативно
съвместими мрежи.
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Доц. д-р инж. Георги Линков, председател на Комисията за воденето, поддържането и

  ¬ÂÙÇÓÔÄÐÔÐÏÂÓÔÒÐÊÔÇÍÏÂÔÂÕÓÍÕÅÂ 
Време е да поискаме промяна в законодателството, с която да спре третирането на

Снимка Румен Добрев

Ренета Николова
Доц. Линков на 29 юни
2007 г. след публикуването на Закона за Камарата на строителите през
декември предишната
година 176 делегати учредяват Камарата на
строителите. Приемат
Устав, Правилник за Централния професионален
регистър на строителя,
избират председател инж. Симеон Пешов, Управителен съвет, Контролен съвет и Комисия
за ЦПРС. Какво си спомняте от онзи период на
първи стъпки на Камарата?
Преди да отговоря на
въпроса, искам да направя едно въведение с риск
да разсърдя много хора с
това, което - най-вероятно в хода на нашия разговор - ще бъда в състояние
на принуда да кажа, а то
е: Когато от теб искат
да вършиш онова, което
знаеш, че не е правилно,
няма как да не се почувстваш зле и няма как да не
усещаш елементите на
демотивацията, както и
безсмислеността от усилията, които влагаш.
Сега да мина към въпроса Ви. Няма как да
отговоря на него, ако
не си спомним какво се
е случило преди 16 г. На
улица „Чумерна“ в непосредствена близост до
сградата на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството в една малка двуетажна, напълно амортизирана и достатъчно
опасна за обитаване жилищна сграда, се намираше Строителната камара, състоянието на
която бе буквално „клинична смърт“. Общото
събрание на тази почти
загинала Камара избра за
председател на УС инж.
Симеон Пешов с основна
задача да спаси загиващия.
За да продължа понататък, ще използвам
обобщения от два фунда ме н т а л н и труд а н а
Паоло Руджери, свързани
с ценностите, които определят и предопределят
успеха и лидерството.
Буквално ще цитирам:
„Във всяка една област, в която не успяваме,
ние имаме вярвания, хипотези и идеи, които смятаме за правилни, но които в
действителност са поне
отчасти или изцяло погрешни.“
„За да промениш резултатите – промени идеите.“
„Никога не можеш да

постигнеш нещо, ако не
си успял най-напред да си
го представиш в съзнанието си и не си намерил
правилния път и последователност от действия
във времето по този път,
за да го създадеш в реалността.“
„Може всичко по-горе
да е налице, но за да дойде
реалността, ти трябват
отдадени и мотивирани
хора.“
След 3 и половина години упорита работа на
екип от хора, възприели
идеята на инж. Пешов и
напълно свързали се с нея,
се стигна до Държавен
вестник, бр. 108 от декември 2006 г., където в
преходните и заключителни разпоредби е направена промяна на чл. 231 от
Закона за устройство на
територията със следното съдържание: „Изискванията към физическите
и юридическите лица, извършващи строителство,
се уреждат със закон“. В
същия този брой е публикуван и Законът за Камарата на строителите
и това е въпросният закон, с който трябва да се
изпълнят изискванията
на променения чл. 231 от
ЗУТ. Така че една седмица
преди присъединяването
на страната ни с договор
към Европейския съюз Камарата на строителите
в България получи своя

закон. От 1 януари 2007 г.
държавата и Камарата
имат еднаква продължителност като етап на
развитие със стартова
начална точка – България
е член на ЕС, а строителите имат своя закон, с
който се създава Камарата.
До средата на юни
отново една голяма група
хора вложиха неимоверни
усилия и отдадоха целия
си капацитет да бъдат
изработени всички необходими документи и найвече Правилникът за Централния професионален
регистър на строителя,
който да бъде приет от
Учредителното събрание
на новата Камара. Това си
спомням от това време.
Тук е мястото да кажем един дълбок поклон
на носителя на идеята,
на човека, който вероятно не е чел Паоло Руджери,
защото неговите трудове тогава не са били
написани, но той е знаел
какво да прави. Знаел е,
че трябва да се намерят
хората, които да прегърнат идеята, да са изцяло
отдадени на нея и да направят всичко необходимо тя да стане реалност.
Така че да благодарим на
инж. Симеон Пешов и на
всички онези, които работиха половин година след
излизането на Закона, за
да стане възможно учре-

дяването на КСБ.
Доц. Линков, Вие сте
били част от тази група хора. Няма как да не
го кажем, особено след
всичко, което сте направили за Регистъра. Кой
друг беше в групата?
Аз мисля, че изброяването на персоналитета
едва ли е необходимо, но
трябва да си спомняме,
че Правилникът за Регистъра беше разработен
от временна комисия с
председател моя милост,
назначена със заповед на
министъра, по това време Асен Гагаузов, в състав
от 15 човека. Голяма част
от членовете на тази комисия са членове и на сегашната Комисия. Друга
част продължаваме да ги
срещаме по коридорите
на тази Камара, защото
те са все още сред нас.
Тези хора след тежки спорове, в условията и рамката на Закона, трябваше
да измислят структурата
на Регистъра. В някаква степен да доразвият
идеите на Закона, без да
го нарушават, за да може
да се гарантира, че новоучредената Камара ще
получи едно средство, с
което да може да изпълни една от главните цели
на Закона по най-добрия
начин. Тези хора продължават все още да са отдадени на идеята. През

2 седмици се събират в
заседателната зала. Тук
няма как да пропусна да
отбележа, че в онзи период всичко се правеше на
мускули, казано на жаргон. Освен членовете на
Комисията, тук е и Георги
Грънчаров, тук е и Лора
Симеонова, секретарката на Комисията, която
тогава беше студентка
по право. Тя репетираше
бъдещия занаят с изработването на тези документи.
В какъв вид е с днешна дата системата на
Регистъра? Как функционира той и готов ли
е да отговори на все понарастващите изисквания за електронизация и
цифровизация на сектора?
Създадената структура на системата на
Регистъра преди 12 и половина години беше приведена в редовна експлоатация за срок от 4 месеца. В
това число беше създаден
софтуер, изгради се материална база, назначиха се
експертите в Регистъра
и тя заработи за празника
на строителя през 2007 г.,
когато бяха раздадени
първите 7 удостоверения
за вписване в ЦПРС. След
което тръгна процесът.
Бяха създадени областните звена на Регистъра.
Имаше период на бурен

процес на вписване, тъй
като Законът влизаше в
сила от 1 януари 2008 г.,
нямаш ли удостоверение
– не можеш да строиш. В
началото на настоящата
2019 г. дойде и време да
се осигури възможността за пълни електронни
услуги, предоставени от
Регистъра чрез използване на електронен подпис.
В момента системата на
ЦПРС е една локална автономна електронна система, която позволява на
потребителите на услугите, тоест на вписаните
в Регистъра строители и
желаещите да се впишат,
да използват двете възможности. Едната е от
офиса да си подготвят
заявлението, разпечатват, подписват, слагат
приложението към него
и отиват в Областното
представителство по две
причини. Първо, усмихнатите, жизнерадостни и
дружелюбно настроени
експерти от областните
звена на Регистъра, които преглеждат нещата
и проверяват дали няма
нещо сбъркано, а ако има,
помагат да се отстранят грешките. Второ, ако
имат късмет да установят контакт с някого от
областното ръководство
на Камарата, да разберат
някоя новина за това какво става в тази организация, накъде духа вятърът
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ползването на Централния професионален регистър на строителя:

 ÐÔÅÐÄÐÒÏÐÓÔÓÂÎÐÏÂÓÔÒÐÊÔÇÍáÍÊÇ!
строителя като новобранец в казармата, който е виновен за всичко

на пазара. Втората възможност сега е директно по електронен път, на
сървъра на Централното
звено еднократно се изпраща всичко. Начинът
на работа е въпрос на
избор. Трябва да кажем,
че в момента навалица
за използване на пълната
електронна услуга няма
по много причини, но аз
допускам, че една от тях
е, че на хората още им се
ходи в Областните представителства. Става им
драго, когато дружелюбно настроени служители
разговарят с тях. Казвал
съм и по друг повод, назад
във времето сме вечеряли с Господа, когато беше
избиран в много кратък
период цели ят експертен състав на Регистъра
както в областите, така
и в Централното звено.
Няма начин да не направим един дълбок поклон на
тези хора и да не им благодарим за всеотдайния
труд, за възможността да
укротят с усмивка всеки
връхлитащ в Регистъра
строител, който е ядосан от това, което му се
случва в пазара и търси
на някого да си го изкара.
Човешкият фактор е изключително важен и всяко
едно подценяване на този
елемент задължително
води до лоши резултати.
Колкото да втората
част на въпроса - готов
ли е Регистърът да отговори на новите изисквания... Тук трябва да сме
безпределно отговорни
и в някаква степен безпощадни. Системата на
Регистъра е работеща в
автономен режим. С едно
от измеренията на Закона за Камарата на строителите по лини ята и
желанието за намаляване
на административната
тежест в държавата ние
вече бяхме задължени със
закона някои от документите, които изискваме
от вписаните в Регистъра строители, да ги получаваме по служебен път.
Установи хме нужните
контакти с Държавната
агенция „Електронно управление“ и поставихме
въпроса – „Господа, нашият Закон ни задължава по
служебен път от държавни регистри да получаваме различна информация.
Като как това трябва да
става?“ Добросъвестно
от тяхна страна бяхме
информирани какво трябва да направим. Подаване
на заявление, подписване на договори, добавка
на софтуерен блок, за да
може нашата система да
влезе в контакт с държавната система, чрез която

да влезем в държавни регистри и да теглим от
регистрите на НАП, НОИ,
НСИ, Службата по заетостта съответните
документи. Ние нашата
работа като проучване
сме я свършили. Но ние
не сме представляващи
КСБ. Задължението ни е
от 1 януари 2018 г. Към
днешна дата - средата
на 2019 г. - крачка не сме
направили, което означава, че не сме в състояние
да изпълним задълженията ни по Закона, защото
нашата система не е доработена по начина, по
който изисква Държавната агенция „Електронно
управление“. Крайно време
е тази група от въпроси
да се сложи на масата и
да бъде решена. Тя иска
време, иска и ресурси.
Втората необходимост - усилено се говори за дигитализация, за
провеждане на обществени поръчки изцяло по
електронен път. Очаква
се да заработи платформата за провеждане на
електронни обществени
поръчки. Разбираемо е желанието на управлението
на Камарата в лицето на
представляващите я да
искат по линията на облекчаване на административната тежест строителите, когато подават
своите оферти чрез централизираната електронна платформа, от тях да
не се иска информация,
която я има в нашия Регистър. За да стане това,
е необходима изключително сериозна подготовка,
разработка, финансови
ресурси и време. Това
означава електронната
система на нашия Регистър да започне да си разговаря с електронните
платформи на институциите, ние да се свържем
към тях и да станем все
едно държавен регистър,
от който някой, ако иска,
да може да тегли определена информация. Но
ако ние от регистъра на
НАП искаме да получим
едно удостоверение дали
строителят има или няма
задължения - бланката на
документа е твърда. Тя
е известна. Значи там
софтуерът влиза в базата данни на лицето Х по
неговия Булстат, добавя
- няма задължения или има,
и ни я изстрелва по електронен път. Но информацията, която се очаква да
бъде изтеглена от нашия
Регистър, не е толкова
проста. Пак ще повторя. Напълно е възможно
това да стане, но иска
къртовски труд и според
мен обемът на работите,

които трябва да бъдат
свършени, ресурсът, който трябва да бъде вложен,
за да бъде решен този
проблем, не е по-малък от
всичко, което е направено
за първоначалното създаване на нашата система.
За съжаление не сме отлепили под никаква форма
в тази посока. В същото
време предлагаме по Закона за обществените поръчки да се заложи, че ние
ще осигуряваме тази информация! Това на японски
му се казва „харакири“. Основното, което трябва да
се появи в нашата система, е „вход – изход“ и тя да
се приведе в готовност
да си „разговаря“ с други
аналогични системи.
Има и трета насока, в която трябва да се
развие видът, в който
съществува нашата система. В нея има огромно
количество информация,
но системата не разполага със специализиран аналитичен блок, който да й
даде елементи на изкуствен интелект, макар и в
първоначален ембрионален стадий на развитие, с
който да може да се реже,
обработва и сортира по
определени белези обобщената информация и тя
да служи за постигане на
целите на Камарата, формирани от нейния Закон.
13 години след приемането на Закона и 12
след създаването на Камарата каква е равносметката? Изпълни ли
Законът своята мисия?
Според Вас налагат ли се
промени и ако да, какви?
Ще ползвам аналогията на присъединяването
на държавата към Европейския съюз и появата
на Закона за Камарата.
Имаме 12-годишен период на членство. Да сме
станали изцяло европейци? Непрекъснато от нас
се иска да продължаваме
да правим промени, имаме мониторинг. Подобно
е положението и с нашия
Закон. Възниква въпросът,
макар и променян досега
частично, не е ли необходимо да му направим мониторинг? Да проверим след
12 г. дали са достигнати
целите на Закона и ако не
са, кои са нещата, които
са пречка за това. Дали
те не биха могли да бъдат отстранени с евентуални корекции на този
Закон? Ние трябва да „почерпим“ нашия законодателен орган, защото те
преди нас би трябвало да
се усетят, че е време да
ни сложат „на килимчето“
и да ни питат – „Вие реализирате разпоредбите

на този Закон цели 12 г.,
кажете той изпълни ли си
ролята и достигнал ли е
целите си и дали не е необходимо да се направят
промени“. Подобни действия извършват всички законодателни органи във
всички страни. Даже и в
стара Англия, в която има
закони от XVI век, през
даден период от време
ги анализират. Възниква
много прост въпрос - ако
утре ни извикат и ни попитат какво ще отговорим? Но и без това да се
случи, ние сме задължени
да направим този анализ
за нашите нужди и цели,
защото ние най-добре си
знаем проблемите. Така
че тук убедено трябва да
кажем, че реализираните
до този момент частични промени, обхващащи
малки петънца, не могат
да бъдат решение. Нуждаем се от пълен анализ
на Закона за нас самите,
за да видим къде ние не
сме свършили нещо както
трябва и какво е онова,

което искаме да постигнем, защото целите на
Закона го изискват. Това
значи да се направят съответни промени в ЗКС.
Но само те, без промени в
базовия Закон за устройство на територията, е
кауза пердута. 12 г. КСБ
разделя ЗУТ на два закона,
даже и на три в един период. Вероятно и в следващите 10 г. това няма
да се случи. Тук ще кажа,
че Регистърът е като
един сеизмограф. Какво
се случва на пазара, се
усеща по динамиката на
процесите вътре в Регистъра, по документите,
които постъпват. Трябва
да кажем без никакво колебание - строителят в
пределите на Република
България е изключително
онеправдан. Не че той не
бърка. Не че винаги прави
каквото трябва, но отношението към него много
прилича на това към новобранеца в казармата
- винаги трябва „да обира кривите краставици“.

Винаги той е виновен,
което въобще не отговаря на истината. В този
ЗУТ има раздели, свързани
единствено и само с него
– строителя. Дайте да
видим какъв образ там е
нарисуван, какво става в
нашия Закон и с едни усилия да направим или поискаме регламентирано,
умно, както трябва законодателна промяна, с която да се подобри и законодателно да се защити
българският строител.
ЦПРС е готов да работи
в тази посока, но никой не
го пита.
Понеже говорим за
промени в ЗУТ, с последните се прие и промяна в
чл. 14, ал. 2. от ЗКС. Съгласно новата редакция
на текстовете на вписване в ЦПРС подлежат
всички строители, които изпълняват дейности
над 100 кв. м. Има ли увеличаване на вписаните в
` стр. 8
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5-а категория?
Аз вече казах. Изменението на чл. 14, ал. 2 е
типичен христоматиен
пример, в който се прави
една изключително тясна
законодателна промяна.
Ще си позволя да кажа
моите странични наблюдения относно вложените
усилия от органите за управление на Камарата да
постигнат тази промяна
- използван бе огромен
бюджет от време на хора,
върху раменете на които
стои отговорността да
ръководят строежи, фирми и т.н. Бяха проведени
множество срещи с парламентарни комисии и политически партии, за да се
търси подкрепа на широк
фронт за тази локална
промяна. Ако това време
и усилия бяха вложени за
по-сериозни промени в
ЗКС, резултатите щяха
да бъдат далеч по-добри.
Да, разбира се промяната на чл.14, ал. 2 е добра,
но тя засяга много малка
част от отрасъл „Строителство“. Става дума за
малки строежи, въпреки
че и под 100 кв. м това
са си къщи. Важно е един
строеж да се реализира
от легитимен, вписан в
Регистъра, строител, за
когото ЦПРС трябва да
гарантира, че той притежава съответните технически възможности и
опит. Така че, да, вписват
се, но няма скок. Няма хиляди нововписани фирми.
Добре, да доразвием
темата за промяната на
Закона. Какво трябва да
се направи?
Първата цел на Закона
за Камарата на строителите е буквално следната – „идентифициране и
прозрачност на лицата,
извършващи строителство“. Достигането на
тази цел се реализира от
системата на Регистъра
чрез съответното вписване на строителите в
България. Последните 7
- 8 г. цифрата на вписаните в Регистъра строители се колебае около
числото 5000. В същото
време по данни на НСИ
броят на лицата, които
реализират своите приходи, отчетени в техните
годишни баланси и преобладаващата част от
тях идват от строителството, се колебае около
цифрата 20 000.
Каква е степента на
изпълнение на основната
цел – идентификация на
лицата? 5000 и 20 000.
Идентифицирали сме 25%.
Веднага изниква въпросът
какво ли е усещането на
вписаните в Регистъра строители, които са
5000 на брой, съзнавайки,

че има други 15 000, които не са вписани. Дали им
става драго от това, или
получават усещания за определени деформации и че
нещо не е както трябва.
Единственото възможно
решение на този въпрос
е подробен анализ на законодателната уредба и
промени, които трябва да
приближат двете цифри
или ясно да кажат, така
както във въпросната
промяна на чл. 14. ал. 2 е
казано - до 100 кв. м, без
да е вписан, по същия начин да се разпишат и други възможни изключения,
ако се прецени, че така
е необходимо. Защото
иначе тази вътрешнообщностна негативна нагласа от съпоставката
на тези две цифри не се
нуждае от коментар.
Втората цел на Закона е повишаване на отговорността на строителя за постигане на
съществените изисквания към строежите и на
качеството на изпълнение на строежите. Една
изключително болна и обществено значима тема.
Безспорно тук трябва да
се внесе някаква яснота,
защото казвайки, че българските строители са
онеправдани, следва да
се обясни, че некачественото строителство
или недостатъчното
изпълнение на съществените изисквания към
строежите не може да е
плод само от работата
на строителя. В процеса
има още участници. Дайте да виним строителя
или да изискваме от него
в границите на неговите
отговорности и компетентности, съгласно законодателството. Всичко
онова, което е външно - не
да питаме строителя,
а да питаме останалите господа, участници в
процеса. Този въпрос е и
техен.
Третата цел на ЗКС
е защитата на интереса на потребителите на
строителни услуги. До
каква степен и как? С
това, което сме направили до момента, напр. публичната част на Регистъра, достигната ли е тази
цел на защита на интересите на потребителите
на строителни услуги.
Може би трябва да
кажа още нещо много важно, макар че ще разсърдя
допълнително хора. Съгласно чл. 5 – членството
в Камарата е доброволно
и в съответствие с изискванията на Закона и
Устава на КСБ. Какво се
получава? В този период
преобладаващата част
от строителите, които
се вписват в Регистъра,
позовавайки се на това,
че членството е добро-

волно, и знаейки, че за да
станеш член, има тежка
и тромава процедура - подаваш заявление, минаваш
през Областно представителство, там Областният съвет те разглежда,
след това и УС на КСБ, за
да те приемат за член на
Камарата, фирмите предпочитат да не се занимават с тази абсолютно излишна административна
процедура с характер на
инквизиция, без планирана крайна цел и на всичко
отгоре, свързана с встъпителен и годишен членски внос. На определен
етап това се разбра и с
решение на Общо събрание членски внос вече не
се събира. Няма встъпителен, няма годишен. Но
разликата между броя на
вписаните в Регистъра и членовете на КСБ е
сериозна. Естествено е
с вписването в ЦПРС автоматично да възниква
членство в организацията. И тогава и Етичният
кодекс (Хипократовата
клетва на строителя)
ще бъде задължителен за
всички, а не само за членовете на КСБ. И мога да
кажа още много други.

Вече е факт провеждането на първа проверка, съгласно новите
правомощия на Комисията за ЦПРС, разписани в
Правилника за работата
й. Разкажете ни как бяха
избрани фирмите, обект
на проверката, как протече? Какви са резултатите?
След последната промяна в Правилника на Регистъра беше въведена
една нова глава в резултат на много тънка законодателна промяна. Това
е глава 19 – Проверки.
Процедурата „Проверки“
е обезпечена с правила и
технология за тяхното
извършване. Всъщност
за първи път по силата
на разпоредбите на глава
19 бе проведена годишна
проверка по документи.
Формите са две - по документи и проверка на
място. Съгласно Правилника на годишна проверка
подлежат не по-малко от
1% от вписаните от Регистъра строители. Чрез
генератор за случайни
числа и чрез случаен подбор (като на тотото)
с е из те гл я т и ме н ат а
на фирмите, докато се
постигне съответната
ци ф ра. Еди н с тве н ат а
регулаци я, която беше
направена, е да бъдат
от ра з ли ч н и о б л ас т и,
отвсякъде да има и бройките да съответстват
на масата, вписани в Регистъра строители. Това
значи най-много проверки
в София, а във Видин един
строител, защото там

са малко фирми. Към този
списък добавихме фирми
по постъпили сигнали в
Комисията, по причини и
съображения, придружени
със съответните аргументи. Общо цифрата,
която се получи, е 65 фирми - 4 от тях постъпиха
от Етичната комисия и 2
по индивидуални сигнали.
Проверката беше извършена спрямо разписаните
правила. Беше проведена
с много сериозни усилия.
Стремежът ни бе да разберем къде са проблемите, а не да заличаваме
фирми от Регистъра, и
решихме да бъдем максимално търпеливи. Изпратихме любезно писмо с
поднасяне на извинения,
че са попаднали в мрежата за проверки, че няма
лични мотиви. Обяснихме,
че предстоят различни
проверки на документи,
срокът за представянето
им е 14-дневен. Получихме
от една част исканите
документи, другите забравиха 14-дневния срок.
Последва преглед на документите, първи доклад
в Комисията и решения
с препоръки какво да направят, за да си оправят
досието, и нови 14 дни, за
да се коригират нередностите. Втори доклад
се направи, а за някои се
наложи и трети. Това се
оказа една изключително трудоемка и времеядна работа, изпълнена
по този начин, защото
по формалния се решава
много лесно. В резултат
на тези проверки и движението на документацията в хода на привеждането й в съответствие
изпъкнаха неща, които са
смущаващи. Те показват
явления и събития, които
се случват в отрасъла.
Показват, че някои примката ги е стегнала много
сериозно за гушите. Много е лесно да кажеш – да
се оправят. Резултатите
от проверката не бих могъл да кажа сега какви са.
Те обаче ни накараха да
претърсим съдържанието
на целия Регистър, за да
видим размера на явлението. Установените неща
напълно потвърждават
картината при тези 65 и
показват, че действително става дума за явления,
които се случват в пазара
на строители услуги. Сега
ще кажа две неща. Ние се
намираме в състояние,
в което сме си сложили
таралеж в гащите. В момента разсъждаваме, мислим какви мерки и какво
да се направи, така че да
се опитаме да променим
тази картина. Това също
опира до разговора, който
преди това водехме. Като
лакмусова хартия на дветри места съм казал дветри цифри и усещам, че

зениците на тези, които
ги чуват, се разтварят
и следва изразът - какво
ще правим? Отговорът на
този въпрос сме готови
да дадем след съответна подготовка. За това
има органи за управление.
Ние ще внесем доклада,
констатациите, анализа.
Тогава ще чуем колективният ум какви съвети би
дал. Защото ние не можем да правим самоволни
промени в системата на
Регистъра. Нас ни ограничават писани правила.
Всяка една промяна, която
трябва да се направи, но
не съществува в момента
като нормативна уредба,
ние нямаме законовото
основание да я направим.
Още повече, че констатираните проблеми са
вън от нас, те не са елемент от Регистъра. Те
са на средата на сектора. Пропуснах да кажа, че
на Общото събрание на
Камарата през 2018 г. е
взето едно решение, от
което ще прочета кратка извадка. „С решение
на Общото събрание от
22.11.2018 г. се потвърди
основната цел на Камара
на строителите:
1. Доразвиване и постигане на цялостно утвърждаване на добрата
търговска и производствена практика в отрасъл „Строителство” и
качествата на средата,
в която тя се реализира,
с крайни и ясни критерии
за оценка.
2. Изпълнение на строителните услуги в срок
и високо качество, при
справедливи пазарни цени
на услугите, при наличие
на справедлива конкурентна среда.
Вие казахте, че Регистърът е сеизмограф,
очевидно проверката
също го показва. Какви
са тенденциите в сектора, които сеизмографът
отчита?
Тук бих могъл да кажа
следното – публичната
част на Регистъра, макар някои да твърдят, че
не била представителна,
много ма лко информация имало в досието, аз
твърдя, че в публичната
част се съдържа толкова
много информация, че ако
тя бъде разгледана от
натренирано око, може
много тенденции да излязат. Не ме карай да давам
примери, аз знам, че си
първокласен разследващ
журналист. При едно грамотно потребление на информацията, която се съдържа в публичната част
на Регистъра, човек може
да види всичко.
Мога да добавя твърдението, че ако бъде направено с елементи на
първоначален изкуствен

интелект, ако даден потребител си каже параметрите на своята поръчка,
за нула време Регистърът
може да предложи къса
листа на фирми, към които си струва да отправи
покана за участие в неговата обществена поръчка. Това може да стане.
Как виждате бъдещето на ЦПРС и КСБ?
Живеем в исторически
период и свят, в който
настъпват много разнообразни и съществени промени. Важно е да се улови
темпът на промените и
да се адаптираме своевременно към тях.
Вестник „Строител“
стана на 10 г. през април. Стартирахме една
анкета в тази връзка,
за да получим обратна
информация от нашите
читатели. За екипа ни
Вашето мнение за изданието винаги е било ценно и ще се радваме да го
чуем.
Тук ще спестя спомените, защото 10 г. са
много време. Истината
е една. Камарата създаде няколко инструмента.
Регистърът е един от
тях. Вестникът е вторият, а Етичният кодекс
е третият. Говорихме за
натренираното око - ако
човек има натренирано око, пъргава мисъл и
глава на раменете, подробното запознаване със
съдържанието на вестн и ка ме с т и к ръго з ор.
Това трябва да се усети.
Цвайг е написал „Съдбоносни мигове“ и твърди,
че на рамото на всеки човек в неговия живот каца
птичката на щастието,
но трябва да можеш да я
усетиш и уловиш. Вършите си работата според
мен много добре. Работите в трудни условия,
които са в резултат на
п р о ме н и, кои т о не с а
достатъчно идентифицирани, но такава Ви е
съдбата. Аз в началото
направих един нелицеприятен увод. Сега в края
- по повод отговора на
този въпрос, една от целите ми да направя този
увод е да проверя дали
вестникът като елемент
на информационната система работи без никакви
ограничения и без някой
да му слага „чатал“ на
врата. Ако казаното от
мен го няма, значи е така.
Има и голяма степен на
вероятност много от нещата, които казах, да са
от групата на неприемливите, но ако има и други обосновани виждания
– още по-добре. Ще има
какво да се обсъжда.
На екипа на „Строител” желая здраве и успехи!
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www.vestnikstroitel.bg
И ВЪВ ФЕЙСБУК
https://www.facebook.com/vestnik.stroitel09/
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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 31 юли 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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Семинарът на Областното представителство отдели внимание на бонд
Снимки в. „Строител“

Росица Георгиева
Областното представителство на Камарата на
строителите в България
(ОП на КСБ) в София проведе пореден семинар-дискусия
по-най актуалните теми за
развитието на бранша. Той
се състоя в Правец и беше
предшестван от заседание на Областния съвет
на ОП на КСБ – София. На
семинара бяха обсъдени
световните практики при
цифровизацията на строителния процес и ползите за
сектора, предимствата на
бонд гаранциите по Закона
за обществените поръчки
(ЗОП), дигитализацията в
отчитане на водопотреблението в столицата. Внимание беше обърнато още на
отношенията на строителя
с участниците в строителния процес и с трети лица,
както и на видовете отговорности, действия и последици при аварии.
Домакин на събитието
беше инж. Любомир Качамаков, председател на ОП
на КСБ – София, член на Изпълнителното бюро (ИБ) и
Управителния съвет (УС) на
КСБ, вицепрезидент на FIEC
и член на Съвета на директорите (СД) на „Вестник
Строител“ ЕАД. Сред участниците бяха инж. Благой
Козарев, член на ИБ и УС на
КСБ, председател на секция
„Хидротехническо строителство, ВиК мрежи и съоръжения“, член на СД на „Вестник Строител“ ЕАД, Пламен
Пергелов, председател на
СД на „Вестник Строител“
ЕАД, инж. Николай Станков,
съветник в Министерството на регионалното развитие и благоустройството,
който е и бивш председател
на ОП на КСБ – София, и на
УС на КСБ, както и членове
на софийската организация.
Гост-лектори бяха Любомир

Преди семинара ОблС на ОП на КСБ – София, проведе редовно месечно заседание в Правец

Илиев от „Техруум“, Тихомир
Станев, ген. мениджър на застрахователна и брокерска
компания „ТТ Инс“, адвокат
Емилия Александрова и Станислава Стефанова, старши
мениджър „Центрове за обслужване на клиенти“ в „Софийска вода“.
В началото на дискусията инж. Любомир Качамаков
поздрави присъстващите и
им пожела ползотворна работа. След което даде думата на Любомир Илиев, който представи световните
практики на цифровизация
на сектора, като изтъкна
реализираните ползи.
„Необходимостта от
дигитализацията на строителния процес е породена
от стремежа за постигане
на по-високи приходи чрез
намаляване на разходите и
подобряване на качеството
на произведената продук-

тициите в BIM също е много
добра. В Япония, Германия и
Франция тя е 97%, в Канада
– 95%, Бразилия – 85%, а в
САЩ – 74%. Илиев обясни и
какви са предпоставките, за
да може да се използва BIM.
Първо, трябва да има стандарт, който да отговаря на
изискванията на българските компании, защото привнесен чужд стандарт и методология няма да сработи
в сектора. Друго изискване
е обектите да са свързани
логически помежду си чрез
изграждане на база от данни, която да съдържа информация за тях.
„Необходимо е компаниите да създадат мултидисциплинарни екипи от
подготвени експерти, в които да влизат архитекти,
конструктори, ОВК, ВиК и
електроспециалисти. Ако
един от тях не работи в
BIM среда, тогава няма как
да се случи процесът на дигитализация. Въвеждането
на BIM ще даде възможност

ция“, каза той и заяви, че

строителният сектор
в България се дигитализира
с твърде бавни темпове.
Дигитализацията на
строителството е бавен
процес и е съставен от няколко ключови технологии.
Първата от тях е BIM.
Илиев разказа, че основите на BIM (Building
Information Modeling) са положени през 60-те години на
миналия век, като тогава
методът не е бил технологично обезпечен, което
е довело до невъзможност
за прилагането му. Днес
използването на BIM е изключително достъпно, като
основна заслуга за това
имат възходът на секторите „Строителство“, IT и
електроника. Той представи пътя на развитие на BIM

Гост-лекторът Любомир Илиев представи предимствата на BIM технологиите

в Азия, Северна Америка и
Арабския свят, където се
изпълняват обекти с милиони квадратни метри разгърната застроена площ
(РЗП). Любомир Илиев обясни, че BIM не представлява
софтуер, нито е процес на
координация на един проект.
„Това е стремеж да се прави нещо по абсолютно нов
начин. През януари тази година беше приет ISO 19650,
който по своето същество
е BIM. Проблемът е, че за
база се използва английският модел“, допълни Илиев.
Според него от следващия
програмен период 2021 –
2027 г. BIM ще бъде фактор
при изпълнението на инвестиционните проекти на
стойност над 5 млн. евро.
„Това означава, че 70% от
компаниите ще имат трудности да участват в търговете, ако не използват BIM.

ISO 19650 не се обсъжда, то
вече е факт“, заяви Илиев
и допълни, че ако се въведе
изискване за ползване на
BIM и при малки проекти,
българските строители
ще са възпрепятствани да
участват в тях. Затова е
ключово цифровизацията да
е приоритет за бранша. И
то не само за да е конкурентоспособен, а и защото има
много позитиви от въвеждането на BIM технологиите в
строителството.
Според него с прилагането на BIM в инвестиционни проекти се постига
повишаване на качеството
и редукция на строителни
и експлоатационни разходи.
Перото „непредвидени разходи“ след въвеждането на BIM
методологията се оптимизира и спада, категоричен е
експертът. Той посочи, че
възвръщаемостта на инвес-

фирмите да работят по големи проекти. Ако искате да
се разраствате или да достигате до нови географски
пазари, то тогава трябва
да се цифровизирате“, беше
категоричен той. Илиев
изтъкна, че е необходимо
фирмите да проучат пазара, да се запознаят с предлаганите BIM технологии, да
анализират кои от тях биха
им били най-полезни, да си
съставят план и да си набележат стъпки за дигитализирането.
На семинара в Правец
членовете на ОП София бяха
запознати с ползите от бонд
гаранциите по ЗОП от Тихомир Станев. Той обясни, че

бонд гаранцията
е алтернатива на
банковото обезпечение,
като с е из дава от

ОП НА КСБ
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гаранциите и актуални теми за бранша

застрахователна компания.
„Бондът е уверение пред
възложителя, че изпълнителят ще свърши работата,
за която е нает“, каза Станев и подчерта, че в България има два типа гаранции
– от темплейтен тип и с
общи условия. „Бондът и договорът за изпълнение винаги вървят заедно и обезпечението се подписва в деня,
когато се парафира и контрактът. Основната разлика е в оценката на риска,
защото застрахователят
гарантира със собствени
средства пред възложителя,
че изпълнителят ще реализира поетия ангажимент“,
разясни Станев. По думите
му бондът е един вид хибрид
между банковите и застрахователните гаранции – има
гарантиране на проект, а
рискът се прехвърля върху
застрахователя. За възложителя пък е важно да има
гаранция, защото става
въпрос за обществени средства.
„Сред основните ползи
е възможността изпълнителят да не обезпечава със
свои активи стойността
на договора и така те остават свободни да ги управлява и да подобрява структурата им. Ако парите са
блокирани в дадена банка
за години напред, то с тях
не може да се оперира“, каза
още той.
Станев беше категоричен, че не се правят
разходи, свързани с вписване на обезпечението в
Централния депозитар,
няма такси за обслужване
или поддържане на сметки,
които биха се използвали
за обезпечаване на определена банкова гаранция.
Сериозно предимство е, че
ако компаниите използват
бонд, могат да участват в
много по-голям брой търгове, с което съответно се
увеличава шансът за спечелване на повече поръчки.
С този тип обезпечения
фирмите могат да работят обекти в чужбина,
тъй като бондът произлиза от там. „Родината е
Италия. Този тип гаранции
са широко разпространени
в страни, като Испания,
Германия, Франция, Холандия, Англия. В България се
използват от строителния бранш, IT и кино индустриите. Има и гаранции за
транспортния бизнес със
съответните му специфики в транспорта, както и
за митниците. Ние обаче все още правим първи
стъпки в тази насока“,
каза още Станев, който
сподели, че има сериозен
опит в предоставянето на
бонд обезпечение в Република Северна Македония.

Къде се намираме
в момента.
България е във втора
фаза, което означава, че
продуктът вече е развит,
познат донякъде на пазара и се ползва. „Засега с
бонд се занимават шест
компании на пазара, а седмата е подала документи
в Комисията за финансов
надзор за издаване на лиценз. Третата фаза ще
дойде след 6 - 7 или 8 години, когато компаниите,
предоставящи продукта,
ще са запълнили своите лимити максимално“,
обясни Тихомир Станев.
Той сподели, че първото
подобно обезпечение е издадено в страната през
1994 г. „При трета фаза
и банковите гаранции, и
бонд обезпеченията ще
са в пик. Тогава ще започне да се използва и условен
бонд, а взаимоотношенията възложител – изпълнител ще бъдат все поразпознаваеми“, поясни
още експертът. Станев
подчерта, че компанията,
която ръководи, е издала
стотици бонд гаранции,

два пъти месечно ще представям интересна и полезна
информация за бонд гаранциите. Освен това

чрез сайта на
в. „Строител“
www.vestnikstroitel.bg всеки
може да изпрати запитване и да бъде консултиран
от мен“,
съобщи Станев и допълни, че вече има няколко
интересни казуса. „Класифицираме всички подадени сигнали в база данни
и създаваме регистър“,
каза още той и подчерта,
че ще работи с екипа си
за провеждане на кампания
на високо ниво. Той обясни,
че има и отделна информационна линия и през нея
два пъти месечно изпраща
на клиентите си новини,
свързани с бонд гаранциите. „Това е специализирана
кампания за ползвателите
на такива обезпечения“,
допълни специалистът.
В своята презентация
Станислава Стефанова
представи интересно приложение на процеса на диги-

Тихомир Станев представи бонд гаранциите пред софийските
строители

които са безусловни, т.е.
няма изискване за доказване на претенцията, както
и че са без самоучастие
от страна на изпълнителите.

Как да се възползват
компаниите.
„Препоръчвам Ви да се
информирате добре, за да
може да се възползвате максимално от предложенията.
Все още няма общ регистър на компаниите, които
издават такива гаранции“,
обърна се Тихомир Станев
към членовете на ОП на КСБ
– София, и им представи информационните кампании,
които провежда, за да популяризира бонд гаранциите на
българския пазар.
„Във вестник „Строител“ бяха публикувани две
статии по темата. Популяризирането на страниците
на официалното издание на
КСБ продължава, където

тализация, което „Софийска
вода“ използва. Компанията
е модернизирала своите услуги и вече предлага на пазара „умни“ водомери с модули
за дистанционно отчитане.
Стефанова заяви, че преимуществата на продукта
са свързани с получаването
на ежедневна информация
за потреблението на вода,
редовното отчитане на водомери, които се намират
на трудно достъпни места,
генерирането и предаването
отчети от разстояние чрез
безжична комуникационна
мрежа. Освен това водният оператор е постигнал
бързо и прецизно отчитане
независимо от броя на измервателните уреди. „Фактурите за потребление се
съставят ежемесечно на
база актуална информация
за консумацията. Тя може
да бъде проследена от потребителите през различни
часови диапазони, което дава
възможност при аномалии в

консумацията да се установи наличие на теч в имота
или сградната инсталация.
Отчитането на уредите на
място се осъществява само
веднъж в годината поради
законовите изисквания“, поясни Станислава Стефанова. По думите й друго преимущество е опростената
административна процедура
при откриване на партиди за
клиентите.
По време на семинара
сериозен интерес предизвика темата, свързана с отношенията на строителя с
участниците в процеса на
строителството и с трети
лица, видовете отговорност
и последиците за различните страни, както и кой какви
действия трябва да предприеме при авария по време на
строителството. Всичко
това бе разяснено от адвокат Емилия Александрова,
специалист в областта на
вещното право, на Закона
за устройство на територията и Закона за устройството и застрояването на
Столичната община. Тя посочи, че отношенията между
участниците би трябвало да

жителя между няколко опции,
както и такива, предоставящи възможност за кумулиране на санкции. Акцент беше
поставен и върху договорите
за подизпълнение, страните
в тях, предмета на действие и възможните клаузи.
„Другите случаи на отношения в цялостния строителен
процес са между изпълнител
и ДНСК, с общинските контролни органи, с проектантите, лицето, извършващо
строителен надзор, както
и с други строители“, заяви
тя.
Адвокат Александрова
представи различните видове отговорност и условията,
при които всяка от тях може
да се носи от строителя –
гражданска отговорност,
договорна, деликтна, специална солидарна отговорност
със строителния надзор,
гаранционна отговорност
след въвеждане на обекта в
експлоатация; административнонаказателна; наказателна отговорност и т.н.,
класифицирани въз основа
на различни критерии, като
посочи и възможните последици при ангажиране на съ-

Лекцията на адвокат Александрова за отношенията между
участниците в строителния процес предизвика сериозен
интерес

се се уреждат посредством
договори в писмена форма,
включително договор за
строителство. Разгледани
бяха съществените елементи на последния – време на
сключване, момент на влизането в сила, отлагателни
и прекратителни условия,
предмет, цена и начин на
плащане, права и задължения на страните, както и
отговорност в случай на
неизпълнение. Обърнато бе
внимание върху

клаузи за защита правата
на строителя.
Според адвокат Александрова в контрактите
трябва да бъдат описани
условията за изпълнение на
допълнителни и/или непредвидени СМР, както и начините на извършването им и
плащането им от възложителя. Лекторът препоръчва
избягването на клаузи, даващи право на избор на възло-

ответната отговорност,
изразяващи се предимно в
парични санкции – обезщетение за вреди и пропуснати ползи, глоби и други
санкции, на които подлежат
строителите. Обърнато бе
внимание на административнонаказателната отговорност при която глобите
и имуществените санкции
могат да се налагат от началника на ДНСК и от кмета на съответната община
или упълномощени от тях
длъжностни лица, които в
различните случаи могат да
са между 1000 и 100 хил. лв.
според вида и тежестта на
извършеното деяние.
Интерес сред присъстващите предизвика представянето на последователността от действия, които
всеки изпълнител трябва да
предприеме

при възникването на
авария по време на строи-

телния процес.
Посочени бяха нормативните основания и конкретните изисквания на ЗУТ и
подзаконовите актове в
случай на авария. Поредицата стъпки, които трябва да
бъдат реализирани, съгласно
действащата наредба, започват с незабавно уведомление от строителя на органите на ДНСК, на общината,
на съответните органи по
инспекция на труда, пожарна безопасност и защита
на населението, както и на
възложителя, надзора или
техническия ръководител
(за строежите от пета категория), на лицето, упражняващо авторски надзор по
част „Конструктивна“, и координатора по безопасност
и здраве, които са длъжни
веднага да се явят на обекта. Органите на ДНСК извършват проверка на място
и отразяват резултатите
в констативен протокол в
срок от 24 часа по образец.
Следва съставяне на акт
по образец от органите на
ДНСК съвместно с общинските органи. Може да бъде
издадена заповед за спиране,
обезопасяване и изпълнение
на укрепителните мерки от
правоспособно техническо
лице, определено със заповед, с оглед локализиране на
аварията. Назначава се техническа експертна комисия,
която има право да разпореди проби и изпитвания, да
снема обяснения, да изследва съответствия на материалите с изискванията и
други. Въз основа на всички
експертизи и факти в предшестващите документи се
съставя протокол за проучване на аварията по образец, включващ задължителни
предписания за ликвидиране
на последиците от нея.
Издаденият документ
от комисията се предоставя на заинтересованите
лица, като те може да го
оспорят пред началника на
ДНСК в седемдневен срок.
Протоколът подлежи на
одобряване от началника
на ДНСК. Последният може
по своя преценка да одобри
или да откаже одобряването
му, както и да назначи друга
експертна комисия. При одобряването му констатациите и предписанията са задължителни за участниците
в строителството. Всички
разходи за проучване на причините за аварията, проведените изпитания и други са
за сметка на изпълнителя.
Дискутирана бе приложимостта и законосъобразността на разпоредба
от наредбата за авариите,
предвиждаща заплащане
на наложените глоби и имуществени санкции като
условие за продължаване на
спряното строителство.
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șȒȓȦȟȊȈȕȍȕȈȉȖȕȌȋȈȘȈȕȞȐȧ"
Снимка Румен Добрев

Тихомир Станев
Как се сключва бонд?
Кой потвърждава, че
ще има бонд гаранция?
Кои са етапите, през
които се минава до окончателна полица?
В първите дни след
приемането на новия Закон
за обществените поръчки (ЗОП) сключването на
бонд гаранция и нейното
приемане от възложителя
бяха истинско предизвикателство. Възложителите
трябваше да работят с
нов закон, в който имаше
14 вида процедури по възлагане, в сравнение със
стария, в който те бяха
само 4 и правните отдели
ги знаеха отлично. Освен
новите процедури по възлагане имаше и нов метод
за гарантиране в ЗОП, в
чл. 111, ал. 5, т. 3, който
гласи: „Застраховка, която
обезпечава изпълнението
чрез покритие на отговорността на изпълнителя“.
Точно това е изречението, което дава право
да се издават бонд гаранциите. Тези две промени
създадоха тотално нов
свят за възложителите и
изпълнителите. Възложителите гледаха с интерес
всеки бонд, който им представяхме, и често пъти
имаха един куп изисквания
и претенции, защото бонд
гаранцията не прилича на
банковата гаранция. На
всички трябваше да им
обясняваме, че това е застрахователен продукт
с лиценз от Комисията за
финансов надзор, който се
регулира от Кодекса за застраховането, и самата
полица трябва да отговаря на определени изисквания, заложени в закона.
Изпълнителите, от друга
страна, като разбраха, че
могат със застраховка да
гарантират, си помислиха,
че това е като гражданската отговорност, която
се издава на гише, и някои
от тях имаха очакване, че
могат да звъннат по телефона, да я поръчат и след
15 минути да минат да я
вземат от офиса ни.
Сключването на бонд
гаранцията следва цяла
стройна процедура със
своите етапи. Няма как
да бъде прескочен даден
етап, защото има три
страни, които участват
в процеса – възложител,
изпълнител и застраховател.
Практиката установи, че се преминава през 6
отделни етапа, които ще
разгледаме:

1. Застрахователят
прави оценка на риска на
дружеството
На първо място това
е етапът, при който зас тра ховател я т прави
оценка на риска на дру-

жеството. Оценката на
риска трябва да е положителна и да е за по-голям
от искания лимит за конкретния проект или наймалкото да го покрива.
На този етап се изискват финансово-счетоводни документи, като ОПР и
баланс на фирмата за последните 2 или 3 години.
Застрахователят може
да поиска и презентация
на дружеството, за да се
разбере какъв е опитът на
фирмата като изпълнител
на същите или подобни
проекти.
Дружеството може
да получи общ лимит за
цялата година, от който
да ползва за бъдещите обществени поръчки, докато
го изчерпи.

2. Ценовата оферта
Ценовата оферта е
втората стъпка по процеса на сключване на бонд
гаранцията. За да вземем
ценова оферта от застрахователите, трябва да сме
им изпратили попълнен въпросник и копие на договора за изпълнение, въпреки
че може още да не е подписан. На база тези два документа застрахователите калкулират цената на
своя риск под формата на
застрахователна премия.
В зависимост от вида на
изисканата гаранция се
калкулира и точна премия
за всяка една – за гаранция за авансово плащане,
за добро изпълнение или за
следгаранционен период.
На този етап застрахователят може да
поиска и допълнителна
информация, дори някои
допълнителни документи. Например решението
за изпълнение, с което се
определя съответният
изпълнител. Също така

може да поиска и КСС – количествено-стойностна
сметка на проекта, декларация за липса на данъчни
задължения от Националната агенция за приходите и др.

3. Избираме най-добрата
оферта и я потвърждаваме
за драфт полица
След като сме се запознали с различните ценови оферти, потвърждаваме на застрахователя
да издаде драфт полица.
Той не издава окончателна
полица. Тази драфт полица
е един вид нашият работен документ, с който ние
казваме на възложителя,
че вече имаме одобрение
за бонд гаранция и имаме
полица, която му предоставяме за одобрение от
негова страна.

4. Даваме драфт полицата
на възложителя за
потвърждение
Следва да дадем драфта на възложителя за
одобрение. Възложителят
я преглежда дали съответства на процедурата
по поръчката, както и на
реквизитите по договора
– срок, стойност, периоди,
изисквания и др.
Практиката показва,
че в 95% от случаите възложителите правят своите корекции или дават
препоръки какво да бъде
отразено или променено в
полицата. На база техните препоръки ние връщаме
драфта към застрахователя, за да бъде коригиран, и отново я даваме на
възложителя за одобрение.
На този етап сме имали случаи, при които пет
или шест пъти се е налагало да разменяме кореспонденция по имейлите,

докато драфт полицата
отговори напълно на изискванията и условията на
възложителя.
Имам интересен случай
от практиката си с правния отдел на централата
на държавна структура,
която на първо четене
почти у нищожи драфт
полицата. Две трети от
драфта бяха зачеркнати
с червен химикал. Това наложи и доста разговори
и тълкувания на различните клаузи по договора
и по условията на бонда
като инструмент, разрешен от ЗОП. Поне 7 или 8
пъти разменихме имейли
по веригата възложител –
клиент – застраховател.
Въпреки тези препращания накрая се справихме
с всички претенции и издадохме бонд гаранция и
договорът беше подписан
на време.
Възложителят е с ключова роля за приемането
на бонд гаранцията. Трябва да се знае, че докато
възложителят не каже, че
драфт полица напълно отговаря на поръчката и на
договора, ние не издаваме
финална полица. След потвърждението на възложителя ние също потвърждаваме на застрахователя
да трансформира драфт
полицата във финална гаранция.
ВАЖНО! Това, което
възложителят потвърди
като документ на бъдещата гаранция, това ще
получи едно към едно!

5. Застрахователят издава
финалната полица в полза
на възложителя
При из даването н а
финалната полица тя се
окомплектова заедно с
допълнителната документация към нея. Това може
да са документите, които
гарантират бонда, като
Запис на заповед, Споразу-

мение за регресни права,
Общи условия или др.
Към полицата се издава задължително дебит
нота за плащане на премията. За да я вземем от
застрахователя, премията трябва да бъде платена. Така окомплектована,
полицата трябва да я занесем на възложителя за
подпис.

дих, дори я изисках за след
няколко часа да я взема.
Занесоха бонд гаранцията на другия ден за подписване на договора, НО
договор НЕ ПОДПИСАХА!
Правният отдел имаше
един куп забележки!
Такава каша стана, че
замалко и застрахователят да им откаже покритие.

6. Възложителят разписва
полицата

В заключение

Полицата трябва да
бъде разписана в три оригинала. Един екземпляр
остава при възложителя,
вторият остава при изпълнителя и третия го
отчитаме при застрахователя.
С това приключва и
издаването на бонд гаранцията. На базата й се
подписва и договорът за
изпълнение.
Това е един процес със
своите етапи, който не
може да се прескочи.
Някои клиенти и компании, с които съм работил
в началото, искаха полица
тук и сега, веднага да получат окончателна такава, защото ще подписват
договора утре в 10.00 ч.
Няма да забравя – един
наш нов клиент поиска направо финална полица, без
да се издава драфт полица
за одобрение. Предупредих
го, че това не е правилно
и може да има спънки на
подписването на договора.
„Не, няма проблем. Те са
мои хора, с този възложител работя от години!“
„Да, ОК, само искам да
ми потвърдиш на имейла
на фаза ценова оферта,
че искаш ОКОНЧАТЕЛНА
полица!“
Речено - сторено. Издадохме окончателна полица, като колегите застрахователи 3 пъти ме
питаха дали съм сигурен?
И аз съответно потвър-

Нито един етап от
процеса на сключване не
бива да се прескача, за да
сме сигурни, че в деня на
подписване на договора гаранцията ни е наред. Без
гаранция няма подписване!
Това, което възложителят одобри, това ще
получи и затова ние се съобразяваме само с неговите изисквания, препоръки,
тълкувания и забележки
по повод съдържанието в
бонд гаранцията. Неслучайно преди окончателна гаранция използваме
драфт полица. Тя е нашият
работен документ, чрез
който стигаме до финалната полица.
Затова, когато на някой клиент за първи път му
се налага да ползва бонд
гаранция, му правя ориентация какви са етапите,
защо ще имаме драфт
полица и каква е нейната
роля.
Винаги питам: „Как
сме с времето?“, защото
има разлика, ако имаме на
разположение една или две
седмици до подписване на
договора или ако трябва да
се подписва утре.
Всеки изпълнител
трябва да си предвиди
време, в което да мине
по отделните етапи, за
да може на определената
дата спокойно да подпише
договора, защото преди
това всичко е потвърдено
по бонд гаранцията от самия възложител.

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.

ФОРУМ
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Експерти обсъдиха перспективите на дигиталната трансформация в региона
Снимка Румен Добрев

Мирослав Еленков
„ Пр о е к т и т е з а ци фрова инфраструктура в
Югоизточна Европа ще
може да се финансират
след 2020 г. от програмите на ЕС“. Това заяви министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията Росен Желязков по време на
форум, посветен на иновациите в региона, InnoStart
Forum 2019. В събитието
взеха участие и вицепремиерът Томислав Дончев,
министърът на икономиката Емил Караниколов,
министърът на иновациите и технологичното
развитие на Сърбия Ненад
Попович и министърът на
информационното общество и администрацията
на Северна Македония Дамян Манчевски.
„Един от ключовите
проекти, който може да
получи подкрепа, е за осигуряване на свързаност
на магистралата Сърбия
– България – Гърция. Това
ще позволи движението на
изцяло автономни автомобили. Пътят и в момента
е готов, но трябва да се
изгради свързаността,
която е в контекста на 5G
инфраструктурата“, обясни министър Желязков. Той
припомни, че ЕС планира да
отпусне 30 млн. евро за високоскоростен интернет
в региона.
„Българската икономика в този си вид е близо
до тавана, който ограничава потенциала й за
развитие. От тук нататък, просто увеличавайки

обемите, произвеждайки
повече, привличайки нови
инвестиции, опитвайки
се да бъдем по-бързи, сме
обречени да растем със
същите темпове“, каза
вицепремиерът Томислав
Дончев. По думите му е
необходима икономическа трансформация, като
дигитализацията е един
от основните моменти в
нея, защото ще стимулира конкурентоспособността. „Имаме амбицията
да инвестираме колкото
се може повече публични
средства в сферата на
дигитализацията“, каза
вицепремиерът Томислав
Дончев.
„Стартъп икономиката раздвижи много области, като превес взеха
различни биотехнологични
сектори“, посочи министър Емил Караниколов. Той
допълни, че те получават
подкрепа от ускореното
развитие на финансови-

те инструменти, както
и чрез подготовката на
законодателни промени
за подобряване условията за стартиране на
бизнес у нас, върху които
съвместно работят Министерството на икономиката и Асоциацията на
старт ъпите. „С полагането на дяловото инвестиране преди 5 години
в България мога да кажа,
че София стана сред топ
дестинациите за стартиращи предприятия в
Европа“, подчерта той.
Емил Караниколов поясни
още, че в настоящия програмен период чрез Фонд
мениджър на финансови
инструменти в България
са предвидени три фонда
за ускоряване и начално
финансиране. До този момент Фондът на фондовете е създал два такива инструмента на обща
стойност около 84 млн. лв.
и стартира процедура за

избор на третия Фонд мениджър в размер на 35,6
млн. лв., предвидени по ОП
„Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020“.
Сръбският министър
Ненад Попович сподели, че

вижда бъдещето в изкуствения интелект. „Роботите ще променят начина,
по който ние се справяме
с някои трудни задачи – в
мините, във фабриките“,
коментира Попович. Според него изкуственият
интелект може да поеме
физическата дейност,
която сега се извършва от
хората, и да им даде възможност да се занимават
с интелектуална работа.
„Миналата година Сърбия
е изнесла 1,2 млрд. евро
под формата на IT услуги
и продукти, което е повече, отколкото земеделски
продукти“, посочи той и

гионите трябва да има
сътрудничество, за да
се въведе национална оптична мрежа. „Чрез Световната банка Република
Северна Македония ще
инвестира 20 - 30 млн.
евро за развитие на мрежата в страната. Вече
сме направили карта на
местата без покритие.
Трябва да имаме високоскоростен интернет
достъп дори и в селските
райони. Правим и нов регистър на електронните
услуги“, обяви Дамян Манчевски. Той посочи още, че
Северна Македония има
фонд за иновационни раз-

добави, че очакванията са
след две години износът
на IT продукти да възлезе
на 2 млрд. евро.
Министър Дамян
Манчевски подчерта, че
между държавите и ре-

вития. „За 3 години бяха
инвестирани 19 млн. евро
за изграждане на екселератори и това е ключът
да задържим младите хора
в нашата държава“, каза
още той.

ȗȘȖȍȒȚȈșȈȖȌȖȉȘȍȕȐȖȚȜȖȕȌȖȊȍȚȍȏȈȋȘȈȌșȒȖȘȈȏȊȐȚȐȍ
Десислава Бакърджиева
„Фондовете за градско развитие одобриха 10 проекта на
обща стойност 33,4 млн. лв., от
които 17,3 млн. лв. са от Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“. Това съобщи
министърът на регионалното
развитие и благоустройството
Петя Аврамова при откриването на конференцията „Бизнесът и регионите“. В събитието
участва и вицепремиерът Томислав Дончев.
„С 369,7 млн. лв. към Фонда на
фондовете бяха създадени три
фонда за градско развитие, които заедно с привлечените средства управляват около 585 млн.
лв. Те могат да бъдат използвани под формата на нисколихвени кредити и банкови гаранции
в проекти за подобряване на
градската среда в 39 града, в
сферата на туризма и културното наследство“, припомни
министър Аврамова. Тя добави,
че представители на българския
бизнес могат да участват като
крайни получатели на кредитно
финансиране за проекти както

в областта на спортната инфраструктура, зоните с потенциал за икономическо развитие,
електромобилност и подобряване на градската среда, така
и като партньори на общините
в реализацията на мерки в подкрепа на обекти на културното
наследство.
Петя Аврамова обърна внимание на благоприятните условия на този вид финансиране –
усреднена лихва по кредитите
под пазарната, до 20 г. срок за
погасяване за проекти за градско развитие и в сферата на
туризма, както и 15 г. за инициативи в областта на енергийната ефективност. „Има и гратисен период за главницата по
финансирането, който е до 3 г.
за градско развитие и в сферата на туризма и културното
наследство, и до година и половина - за проекти за енергийна
ефективност“, заяви още тя.
„Нашите очаквания са, че с
предвиденото изпълнение на
финансовите инструменти ще
се насърчат публично-частните
партньорства с цел повишаване на качеството на живот на

хората и стимулиране на икономическата активност. Само с
общи усилия можем да постигнем добри резултати и да допринесем за по-доброто бъдеще
на българските градове и райони, като намалим различията
и спрем обезлюдяването“, каза
Петя Аврамова в заключение.
Според вицепремиера Томислав Дончев разликата между

най-слабо и най-силно развитите региони по БВП на глава от
населението е пет пъти. Той
добави, че ако има статистика на общинско ниво, е напълно
възможно „ножицата на неравенството“ да се окаже още по-голяма. Дончев счита, че България
в момента е във фазата на „фините настройки“ в регионалната си политика.

„Първото изискване за регионално развитие е транспортната свързаност, по която в
последните 10 г. България е направила голяма крачка. Да, Северна България от транспортна
гледна точка е анклав, но този
проблем скоро ще бъде решен.
Едно десетилетие инвестиции
в градска среда бе правилно. Но
е време да мислим за други неща
– по-важна е бизнес инфраструктурата“, каза вицепремиерът.
По думите му в следващите
4 - 5 години в страната трябва
да има поне 10 - 15 индустриални
зони с цялата съпътстваща инфраструктура – път, газ, вода,
което може да е ангажимент на
държавата.
Като пречка пред регионалното развитие Томислав Дончев определи липсата на междинно звено между общините и
централната власт. „Не става
дума за създаване на нови администрации, а за развитие на
капацитет за планиране и инвестиции на местно ниво, което
обхваща територии на 2 - 3, че
и повече области“, допълни още
той.

14

Ñòðîèòåë

СОФИЯ

петък, 28 юни 2019

ȒȈȕȌȐȌȈȚȐȗȘȖȌȢȓȎȈȊȈȚȊȒȖȕȒțȘșȈ
ȏȈȐȌȍȍȕȗȘȖȍȒȚȕȈȗȓȖȡȈȌÄǹȊǵȍȌȍȓȧ´
Очаква се в края на ноември да бъде избран победителят

Снимка Румен Добрев

Елица Илчева
Архитекти от Италия,
Франция, Русия и България
продължават във втората
фаза на конкурса за идеен
проект за обновяване на
площад „Света Неделя“ в
историческия център на
София. Това беше обявено на пресконференция от
главния архитект на Столичната община Здравко
Здравков и почти целия
състав на престижното
международно жури. Събитието се проведе след
финалното заседание на
журито, с което приключи работата му по първия
етап от състезанието,
обявено през миналата
година.
„Конкурсът е изключително важен за града, защото площад „Св. Неделя“
е липсващото звено в пешеходните зони на София.
Идейният проект има за
цел да свърже бул. „Витоша“ с пространството
около площад „Независимост“ и с улица „Съборна“.

С него трябва да се продължат и подобрят пешеходните връзки“, припомни
арх. Здравков.
От 14 подадени заявления са избрани 7 кандидати, на които Столичната община ще изпрати
покани за участие след
изтичането на 10-дневния
срок за обжалване. Това
са: Консорциум OW/MA/
CL (УУ/МА/КЛ) с членове
One Works и Maofficina,
Сracknell; Студио „Паола
Вигано“; „Конкурент-90“
ЕООД; Студио „Вилмот“;
Студио „Фуксас“; Обединение „AI Architects LLD, CLAB
Architettura, Юрий Шередега, Дина Дридзе, Евгений
Ширинян“; Обединение
„Д жиТиЕрЕф & Студио
Морфе“ с участници Студио „Морфе“ и „Джовани
Тортели Роберто Фрасони
Аркитети“. Класирането
на този етап е на база
представен от кандидатите професионален опит,
свързан с реализации на
подобни пространства.
Очаква се в края на

ноември да бъде избран
победителят и Столичната община да му възложи разработването на
идейния проект, с който
през 2020 г. да се изпълни
реконструкция на площад
„Св. Неделя“.
Възложителят е определил обща сума за награди към участниците

- 250 000 лв., които ще бъдат разпределени, както
следва: за селектирания
на I място проект – парична награда в размер
на 70 000 лв., за втория
– 60 000 лв., третият ще
получи – 50 000 лв., четвъртият – 40 000 лв., и за
петия – 30 000 лв. „Само
един от избраните седем

кандидати е българска
фирма, но все пак в три от
обединенията работят
родни архитекти“, съобщи
председателят на журито
Малина Едрева, която е
начело и на Постоянната
комисия по образование,
наука, култура и културно
многообразие към Столичния общински съвет.

Останалите в комисията
са арх. Борислав Игнатов,
председател на УС на Камарата на архитектите в
България (КАБ), доц. Йорданка Кандулкова от КАБ,
арх. Григор Дойчинов от
Съюза на архитектите в
България (САБ), арх. Сергей
Кузнецов, главен архитект
на Москва, арх. Марлена
Хапах, главен архитект на
Варшава, арх. Йони Бабоци,
директор на департамента по териториално планиране и градско развитие
на Тирана, арх. Мартин
Аарц от Ротердам, арх.
Сотирис Цолус от Атина,
арх. Галина Тачиева, която
работи в САЩ, представителите на Регионален исторически музей София д-р
Венета Ханджийска, инж.
Борис Чилев и арх. Валентина Върбанова, арх. Ясен
Кьосев от Университета
по архитектура, строителство и геодезия и Мария Маханджиева, юрист
от Направление „Архитектура и градоустройство“
към Столичната община.

ǶȚȒȘȐȝȈȐȋȘȐȡȍȏȈȔȐȕȐȜțȚȉȖȓ ǚǭǹǺǮǴȁǬǰǱǾǽǶǬǻǷǺȅǬǰǶǬǮÅǛǺǰǿȋǹǱ´
Анна Радева
ȊȘȈȑȖȕÄǷȈȕȟȈȘȍȊȖ´
Снимка Румен Добрев

Анна Радева
Кметът на София
Йорданка Фандъкова присъства на откриването
на игрище за мини футбол
в с. Кривина в столичния
район „Панчарево“. Спортният обект е построен
само за два месеца със
120 000 лв. от Специализирания общински приватизационен фонд. На събитието присъстваха и
кметовете на „Панчарево“
Димитър Сечанов и на с.
Кривина Венцислав Игнатов.
„Тази година инвестираме в изграждането
на над 120 нови детски и
спортни площадки в паркове и в междублокови пространства във всички райони на общината. Подобни

Кметът на София Йорданка Фандъкова посети
обновена детска площадка и парково пространство в район „Подуяне“.
Инвестицията в обекта
е 200 хил. лв., като голямата част от тях са
осигурени от Специализирания общински привати-

Снимка авторът

зационен фонд. Сменени са
люлките, пързалките и катерушките, като голяма
част от тях могат да бъдат използвани и от деца
с увреждания. Площадката
за игра има и нови ограда
и настилка. В парковото
пространство са ремонтирани алеите, засадени
са цветя и са монтирани
допълнителни пейки.

ǝǚǾȆǼǽǴǴǳǻȆǷǹǴǾǱǷǳǬǼǱǸǺǹǾǬǹǬǐǏÅǜǬǰǱȂǶǴ´
Росица Георгиева
съоръжения бяха изпълнени
в с. Локорско, а в момента
се правят в с. Железница
и с. Пасарел“, каза Йорданка Фандъкова и допълни,
че спортното игрище в с.
Кривина е част от 9 дка
общински терен, който се
превръща в парково пространство по инициатива

на кмета на селото.
„Футболната площадка
е модерна и функционална
– сложили сме специална
водонепромокаема тревна настилка и осветление,
което позволява да се играят мачове до късно вечер“, похвали се Венцислав
Игнатов.

Столичната община обяви обществена поръчка за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Детска градина
30 „Радецки“, жк „Дианабад“. Тя е с обща
прогнозна стойност 1 908 966,67 лв. без
ДДС. Срокът за изпълнение е 300 дни.
Търгът е разделен в три обособени
позиции (ОП). Първата е за извършване
на строително-монтажните работи, за
които са предвидени 1 796 666,67 лв. без

ДДС. Техническото предложение на кандидатите ще има тежест 40%, срокът на
изпълнение – 10%, а цената - 50%. ОП 2
включва упражняване на строителен надзор по време на строителството. Индикативната й стойност е 75 316,67 лв. без
ДДС. При определянето на изпълнител за
тази позиция цената ще има тежест
100%. Критериите за възлагане са същите и за ОП 3, която е за инвеститорски
контрол по време на СМР. За тези дейности са заложени 36 983,33 лв. без ДДС
Оферти се подават до 9 юли 2019 г.

ǰȕȊȍșȚȐȘȈȚȔȓȕȓȊȊȕȖȊȎȐȓȐȡȍȕȒȖȔȗȓȍȒșȒȘȈȑșǳȖȏȍȕ
Мирослав Еленков
„С т р а н а т а н и и м а
безспорна нужда от още
инвестиции – публични и
частни. Български и чуждестранни. Трябва да се
влагат средства в градска инфраструктура, във
фабрики и жилища. Защото освен да работят, хората трябва да живеят в
уютна среда.“ Това каза
вицепремиерът Томислав
Дончев по време на първата копка на жилищния
ко м пле кс „ Ре з и де н ш ъ л
Парк Лозен“. Инвеститор
и главен изпълнител на
обекта е „Линднер Бълга-

рия“ ЕООД, а проектирането е дело на „Иво Петров
Архитекти“ ООД. На събитието присъстваха и
зам.-кметът на Столичната община доц. д-р Тодор Чобанов, Хелмут Ланг,
изп. директор на „Линднер
Груп“ АГ , Вероника Линднер, председател на Надзорния съвет на „Линднер“
АГ, Тим Курт, президент
на Германо-българската
индустриално-търговска
камара (ГБИТК), Хубертус
К линк, ръководител на
икономическия отдел на
Посолството на Германия
у нас.
Томислав Дончев по-

жела успех на „Линднер“ и
повече проекти не само в
София и Русе, но в цялата
страна, като от името на
правителството обеща

осигуряването на подходяща бизнес среда. Хелмут
Ланг уточни, че компанията е вложила в България
повече от половин милиард

лева, което я прави един от
най-големите инвеститори в страната. Той съобщи, че общата стойност
на „Резиденшъл Парк Лозен“
ще възлезе на 300 млн. лв.,
и анонсира нов проект на
компанията в Русе.
„Решението на Групата
„Линднер“ за ново вложение
в България е ясен знак, че
бизнес средата в страната е стабилна“, каза Тим
Курт и цитира последната
анкета на ГБИТК, според
която 88% от компаниите членове на камарата
заявяват желанието си да
инвестират отново в България.

„Резиденшъл Парк Лозен“ представлява жилищен комплекс с контролирана среда на достъп,
намиращ се близо до с. Лозен, София. На първия етап
ще бъдат построени 136
еднофамилни, двуфамилни и
редови къщи, публична зона
с училище, детска градина,
търговски и обществени
сгради, спортен център и
басейн, заведение за хранене и др. Във фаза 1 от
проекта ще бъдат инвестирани около 80 млн. лв. В
процеса на строителство
и експлоатация на новия
проект ще се създадат
около 500 работни места.
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„Вестник Строител“ ЕАД е
сертифицирано за устойчиво
управление на събития по
стандарта ISO 20121 от Bureau Veritas
Certification.

BG.121357Q/U

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

ÄǪǭǹǺǵǰǲǹǺǸǶǰǺǭǳ´ǭǨǬ
ǶǸǫǨǵǰǯǰǸǨ
Ƕǩǻǿǭǵǰǭ

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

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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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ”

¥°²¯¢°²Á·°¤ª¸¢xÍÐÅÊÓÔÊÙÏÊáÔ
Георги Сотиров

Горна Оряховица е разположенa в Североизточна България в подножието на Арбанашката планина по поречието на река
Янтра. Населеното място има интересна
история. През III - IV в. е съградена крепостта, която през Средновековието носи
името Ряховец. Названието си тя получава
от вид орех, който е широко разпростра-

нен в района. Ряховец е построена за защита на пътя, който тръгва от римския
град Никополис ад Иструм (разположен на
14 км северно от днешна Горна Оряховица)
към Августа Траяна (Стара Загора). След
образуването на българската държава в
района на крепостта възниква селище. В
периода XII - XIV в. се обособява като важен отбранителен бастион за охрана на
намиращата се само на 6 км тогавашната

столица Търновград.
Знаков момент за Горна Оряховица е 8
ноември 1899 г., когато княз Фердинанд I
тържествено прерязва лентата на жп гарата. Транспортният възел привлича нови
търговски фирми и инвестиции и до голяма
степен предопределя неговото развитие.
През 1913 г. е изградена най-голямата за
времето си захарна фабрика на Балканския
полуостров.

По време на Първата световна война
германското военно командване създава
аеродрум за нуждите на своята авиация
в землището на града. На 29 март 1925 г.
официално е открито и осветено Аеропристанище Горна Оряховица, което днес е
летище с международен статут.
За настоящето и развитието на Горна
Оряховица ни разказа кметът на общината инж. Добромир Добрев.

Кметът инж. Добромир Добрев:

ǹǲǹǩȔȐșȓȐȔ
ȊȍȌȕȈȗȖșȖȒȈ
Добромир Добрев е роден през 1976 г. в Горна Оряховица.
Завършил е Техникума по електротехника „М. В.
Ломоносов” (сега ПГЕЕ) в града, след което се дипломира
в Русенския университет „Ангел Кънчев” като магистър
инженер по електроенергетика и електрообзавеждане.
Бил е зам.-кмет на община Горна Оряховица с ресор
„Стопански дейности и евроинтеграция”, а от 2011 г. до
сега е кмет. Инж. Добрев е член на Тематична работна
група към Европейската комисия „За развитие на
селските региони 2014 – 2020”, на Комитета за наблюдение
на Оперативна програма „Транспорт и транспортна
инфраструктура” и на Комитета за наблюдение на ОП
„Техническа помощ”.
Семеен, с две деца.

Инж. Добрев, преди
години се обсъждаше
идея за изграждането на
тунел под Арбанаси. Има
ли развитие по нея?
Идеята продължава да
се тиражира в публичното
пространство, но в настоящата сложна обстановка в Европа такъв мащабен строителен проект

трябва да е много добре
икономически обоснован и
със сериозни мотиви. Тази
идея отново излиза на дневен ред, защото през последното десетилетие
автомобилният трафик
между Велико Търново и
Горна Оряховица се е увеличил в пъти повече и е
много по-интензивен.

Един от санираните блокове по НПЕЕМЖС

С к мет а н а Вели ко
Търново нееднократно
сме коментирали тази
тема, различните варианти, които могат да се

разработят и подложат
на оценка. Наистина автомобилното движение
от общинския център към
старопрестолни я град
е огромно. Но идеята за
тунел не намира нужната
подкрепа, защото между
двата града все пак има
достатъчно на брой трасета.
По-скоро на дневен ред
стои възможността тежкотоварният трафик от
Индустриалната зона на
града да се изнесе извън
населените места на общината. И да се направи
нова пътна връзка, която
да свързва икономическите зони на Горна Оряховица и на съседния Лясковец
с двете ключови артерии,
които са приоритет на
държавата – АМ „Хемус“ и
другата магистрала, която е в процес на проучване, а именно „Русе – Велико
Търново“.
До каква степен тези
пътни връзки ще се отразят на Вашата община?
Бъдещият скоростен
път „Русе – Велико Търново“ е особено важен за
Горна Оряховица. За него
се обсъждат три варианта, като всеки от тях има
своите плюсове и минуси.
В крайна сметка решението ще вземе държавата,
тя осигурява финансира-

нето.
За АМ „Хемус“ нещата
са ясни. Магистралата
ще преминава през нашата територия и нещо
много важно – тя ще прави връзка с първокласния
път Русе – Свиленград.
Очакваният сериозен
трафик неминуемо ще насочи европейски и други
инвестиции към нашата
община.
В Горна Оряховица
има сериозна строителна активност, особено
в жилищния сегмент. В
съседния Велико Търново
също се изграждат много нови сгради.
Реално триградието
Велико Търново – Горна
Оряховица – Лясковец,
което е в сърцето на
България, привлича солидни инвестиции. И съвсем
естествено, където има
вложения, има и производство и потокът от хора
се увеличава.
Няма как да не припомня, че в близкото минало
нашият град беше изцяло индустриален регион,
докато Велико Търново
акцентираше на своите традиции и култура.
И още – ние сме община,
която няма само море – с
голям железопътен възел,
солидна шосейна мрежа,
международно летище. С

всичко това Горна Оряховица постепенно възвръща старата си икономическа слава и се превръща
в логистичен център на
цяла Северна България.
Това е и стратегията ни
за развитие на общината
през мандатите ни, която
ние активно и приоритетно следваме.
Имате няколко много
големи села като Поликраище и Първомайци,
жителите на които надхвърлят броя на населението в някои по-малки
общини. Развива ли се
строителството в тях?
Та м, к ъ дет о о б щ и ната прави инвестиции
– изгражда водопроводи,
улици, извършва благоустройствени дейности,
прави детски площадки
и прочие, животът бързо
се променя и населеното
място се развива. Например в Първомайци подновихме 43-километровата
канализационна мрежа
и изградихме ново водопроводно трасе. Положителният резултат дойде
много скоро след това започна строителство на
къщи, цените на имотите
се повишиха. Това спокойно красиво село с малък
трафик и прекрасен въздух
привлече хора не само от
Горна Оряховица, но и дори
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от Велико Търново.
Ръст на сделките с недвижими имоти и на строителство се наблюдава
още в Долна Оряховица и
с. Поликраище.

Колко обекта са обновени по Националната
програма за енергийна
ефективност на многофамилните жилищни
сгради (НПЕЕМЖС)?
В с а мото й н ача ло
гражданите бяха доста
скептично настроени. А
сега тези, които по една
или друга субективна причина не успяха да се включат, много съжаляват. Резултатите от общо 14-те
санирани сгради в Горна
Оряховица са видими, а
всяко домакинство оценява намалените сметки за
електроенергия. Не само
визията се подобри, но и
комфортът за обитателите на имотите и сякаш
даже отношенията между
живущите станаха по-добри.
Няма повече свободен финансов ресурс по
НПЕЕМЖС, но в нашата
инвестиционна програма
до 2020 г. сме заложили
1 500 000 лв. за енергийна
ефективност на жилищни
обекти. Планирали сме до
края на годината да започнем дейности на три
сгради.
Горна Оряховица е важна жп връзка. Как може
да се развива общината
в това направление?
В Националната стратегия за регионално разви т ие н а Бъ лг ари я з а
периода 2012 – 2022 г. е
залегнало изграждането
на интермодален терминал и се търсят варианти
това да стане. От нашия
жп възел всъщност тръгват пет лъча към света
– към Западна и Северна
Европа, през Турция към
Азия, на юг през пристанищата на Гърци я към
Африка, през морето към

Училище „Вичо Грънчаров“

руските и украинските пазари и прочие.
Никак не е случайно,
че в миналото тук е изградена най-голямата на
Балканския полуостров
разпределителна гара. Тя
е със 72 коловоза, но те
трябва да се развиват,
ако искаме да си върнем
предишната слава. В нашия град има и професионална гимназия по жп
транспорт.

Логично стигаме до
състоянието на образователната инфраструктура.
Нашата стратеги я
и в това направление е
свързана с подобряване на градската среда.
Разбирането ми още от
първия ми мандат беше
продиктувано от това,
че в една амортизирана
градска част, остаряла,
в това число училища и
детски градини, паркове,
спортни зали и т.н., няма
как да се развиват младите, които са активни, с
модерно мислене, с богати компютърни умения. И
още – искахме и полагаме
усилия да подготвяме и
задържаме мотивирани
млади кадри за нашата
икономика.
Правим срещи с бизнеса, с директорите на училищата, уточняваме изпълними параметри. Като
пример в това направление мога да дам Професионалната гимназия по
хранителни технологии
„Проф. д-р Асен Златаров“, която си сътрудничи със „Зaхарни заводи“. В
ПГЕЕ „М. Ломоносов“ активно се развива дуалното обучение. Това са само
две от нещата, които в
перспектива ще осигурят необходимите кадри,
от които бизнесът има
нужда. Проблем, който е
много сериозен в строителния сектор. Това стана ясно и на наскоро проведената работна среща

межд у о б щ и н а Вели ко
Търново и ръководството
на Камарата на строителите в България, на която
присъства х. Ето защо
сред най-важните задачи
на Министерството на
образованието и науката
е да съсредоточи вниманието и усилията си
върху стратегическото
обучение и развитие на
младите хора така, че те
още от основното училще да имат нагласата
накъде ще поемат в професионално отношение.
Иначе нашите училища и детските градини
изглеждат прилично. Само
в две от тях не сме изпълнили мерките за енергийна ефективност, но това
предстои. Защото освен качествени педагози
трябва да има и нормална
обстановка за отглеждане и възпитание на децата. Оперативна програма
„Региони в растеж“ дава
възможности обектите
от образователната и
социалната инфраструктура да придобият европейски вид.
Изпълнението на такива проекти показва отношението на общинската администрация към
гражданите. Опитваме се
да помагаме дори на хората в беда - преминаващи
през града или тези без
покрив над главата с неясен статут. С европейско
финансиране построихме
приют, както и Център
за настаняване от семеен тип, реконструирахме
сградата за социално подпомагане. Само през м.г.
общината изпълни строително-монтажни дейности на 23 обекта.

Какво е състоянието
на пътната инфраструктура?
Това е най-болезнената тема на всеки градоначалник и направление,
в което всяка община
и н ве с т и ра н ай - м н ого .

Църквата „Св. Георги“

Проблемите, разбира се,
са много, а най-сложният
е улиците да са с добра
настилка, а под тях да е
направена подмяна на подземната ифраструктура.
Това обаче не зависи само
от нашето желание и възможности, защото дружествата, които извършват
този род дейности, са
частни и нашите инвестиции често не съвпадат
с техните планове.
Вече не предприемам
никакви действия за обновяване на улиците, докато не е ясно бъдещето на
подземната инфраструктура. За селата в това
направление почти няма
инвестиции.
В общината влизат
12 села и два града, а населението е около 44 000
души. И всички те разчитат на общинската администрация.
Да, само в Горна Оряховица живеят към 33 000
човека. Следващата година ще има ново преброяване и очакваме тези
цифри да бъдат по-малки.
Независимо от нашето
желание и работата, която вършим, сложната демографска и миграционна
ситуация в страната се
отразява. Виждаме с какви
бързи темпове нараства
населението на столицата. Така е и с големите
областни центрове.
Има какво да се прави
в тази посока, но това
преди всичко е въпрос на
държавна политика. Нашата администрация прави
каквото може, а като погледнем колко европейски
проекти реализирахме в
общината, можем да отчетем, че сме изпълнили и
невъзможното.
Населението в селата
застарява. Хората там
разчитат на социалните
услуги на общината. Затова сме особено активни в

развитието на социалния
патронаж, на личните
асистенти и прочие.
Същите усилия полагаме и за младите. Още
преди 8 години аз подех
инициативата да върнем
децата на стадионите,
а не пред компютрите. И
всяка година надграждаме
в това направление – поддържаме 36 спортни клуба. Всяка година инвестираме над 1 200 000 лв. за
спорт, ремонт на бази и
стадиони. Бизнесът също
е съпричастен и спонсорира наши инициативи.
Имате ли проблем с
пречистването на водите?
Изгради хме нашата
Пречиствателна станция
за отпадни води по ИСПА
в съдружие с община Лясковец. Тя поема водите на
Горна и Долна Оряховица
и на съседния Лясковец.
Подземната канализация
на общинския център е
изградена на 90% и всяка година с финансиране
по ПУДООС подменяме
части от нея. Искам да
Ви информирам, че канализационната мрежа в с.
Първомайци е изградена на 100%, след като по
европейски проект бяха
положени 37 км канализационни тръби и 4,5 км водопровод.
С какви други проекти по програмите на ЕС
можете да се похвалите?
Не е случайно, че премиерът Борисов поддържаше тезата, че кохезионната политика трябва
да продължи, което вече е
факт, и дори България ще
получи повече средства
през следващия програмен период. Убеден съм, че
това е съвременният начин да приобщим България
към ЕС и света. Трябва да
е ясно на всички, че само
с нашите данъци това

с трои тел с тво, ко ето
се извършва навсякъде в
страната, няма как да се
случи. Единственият изход за нас е европейското
финансиране и коректното изразходване на средствата по предназначение. Кметовете в селата
искат да се подмени остарялата водопроводна
мрежа, да се строи пътна
инфраструктура. С амо
така могат да съхранят
малките населени места
и в едно обозримо бъдеще
хората да могат да се
завърнат по родните си
места.
Имаме голям проект,
свързан с културното наследство за крепостта
Ряховец и възстановяването на всичко около нея.
Там непрекъснато има
археологически разкопки,
но засега този обект не е
достатъчно популярен за
туристите, а и донякъде
не привлича нови поради
лошата довеждаща инфраструктура.
Споменахте за работна среща между ръководството на КСБ и
община Велико Търново.
На нея присъства и председателят на Областното представителство
на Камарата в старопрестолния град. Затова
на финала ще Ви попитам сътрудничите ли си
с местната структура
на КСБ.
Да, контактите ни с
инж. Любомир Шербетов
са непрекъснати и много
полезни. Мога открито
да потвърдя, че в лицето
на Камарата на строителите и цялото й ръководство ние виждаме една
солидна организация на
професионалисти, с които мислим в една посока
– развитието на българските общини и строителство в тях по правилата.
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ǩțȘȋȈșȖȚȟȐȚȈȔȈȡȈȉȕȐȖȉȍȒȚȈ
ȗȖÄǶǷǸǸ±´
директорът на общинската дирекция по строителство Димитър Бакалов, и
директорът на Центъра
за административни услуги „Възраждане“ Магдалена
Манолова.
По думите на Коралска
в трите градски района са
направени нови паркинги,
места за отдих, пространства за игра с озеленяване, изградени са подземни
контейнери за отпадъци,
енергийно ефективно осветление и др. „Не по-малко важно е, че под всички
улици, които ремонтирахме, беше сменена цялата
подземна инфраструктура“, сподели още тя.
В рамките на проекта
е изпълнена мащабна реконструкция на пешеходна
зона „Богориди“ от ул. „Лермонтов“ до ул. „Демокра-

Страницата
подготви
Елица Илчева
„В рамките само на
един проект и в срок от
две години община Бургас
реализира 10 обекта, които подобриха условията
и качеството на живот
в кварталите „Възраждане“, „Меден рудник“ и
Централна градска част“.
Това съобщи зам.-кметът
на Бургас Чанка Коралска
на заключителна пресконференция по проекта,
финансиран по ОП „Региони в растеж 2014 - 2020“
(„ОПРР 2014 - 2020“). На
срещата присъстваха и

ǹȚȘȖȧȚȖȉȡȍșȚȊȍȕȗȈȘȒȐȕȋ
ȊǷȓȖȊȌȐȊ
С усилени темпове се изгражда поредният обществен
паркинг в район „Централен“ в Пловдив. В
това се убедиха кметът на града инж.
Иван Тотев и кметът на района Георги Стаменов, които направиха инспекция. Обектът е в междублоковото
пространство на бул. „6-ти септември“ и ул. „Ламартин“.
Доскоро на това място е имало 40 незаконни гаража, които са премахнати от собствениците им. Инж.
Иван Тотев обясни, че дейностите по облагородяването на пространството включват още нови тротоари и
трайни настилки, изграждане на канализация, осветление, напоителна система за зелените площи и др. Георги
Стаменов подчерта, че сградите там са строени преди 30 години и досега в междублоковото пространство
не е имало трайна настилка.

ǸȍȕȖȊȐȘȈȚȟȐȚȈȓȐȡȈȊ
ǹȊȐȡȖȊșȒȖșȗȈȘȐȖȚǭǹ
Община Свищов изпълнява проект по Оперативна
програма „Региони в растеж“ на стойност 2,7 млн. лв.
Със средствата ще бъдат ремонтирани три читалища на територията на общината, съобщиха от
пресцентъра. Това са Народно читалище „Светлина
- Царевец 1927“ в с. Царевец, НЧ „Трудолюбие – 1907“ в
с. Вардим и НЧ „Филип Станиславов – 1903“ в с. Ореш.
Предвижда се подобряване на съществуващата
материална база, повишаване на енергийната ефективност на сградите, създаване на по-добри битови
условия за работа и осигуряване на достъп за хората
в неравностойно положение.
От крайдунавската община допълниха, че дейностите за изграждане на културен център в с. Царевец по проект по Програмата за трансгранично
сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Румъния – България
2014 – 2020“ са на финален етап.

ǸȍȔȖȕȚȐȘȈȚțȓȐȞȐȊǳȖȔ
Започна ремонтът на най-важната
улица в Лом – „Софийска”, съобщиха от
общината. Изцяло
ще бъде сменен асфалтът в участък
от 2 км, започващ
от кръговото кръстовище на пътя Видин – Козлодуй и стигащо до изхода за Монтана.
Вече е подновено леглото и е направено асфалтиране на 1,1 км покрай кв. „Младеново”. Продължават
строителните дейности по останалата част.
В града се ремонтират още 21 улици. Засега
върви подмяната на водопроводната мрежа, а след
това ще започне и обновлението на настилката,
допълниха от местната администрация.

ция“, на историческото
ядро на Морската градина
- от паметника на Пушкин
до ул. „6-ти септември“, и
на площад „Жени Патева“
пред стария съд. Ремонтирани са още тротоари и
ключови улици в Централна
градска част, „Възраждане“ и „Меден рудник“, като
„Фердинандова“, „Христо
Фотев“, „Цар Самуил“, „Македония“, „Пробуда“, „Любен
Каравелов“, „Васил Левски“,
„Ивайло“ (1-ви етап), „Кооператор“ и др.
„Има ме още много
проекти, които предстои
да реализираме. Един от
тях е свързан със строителството на нов паркинг
с над 150 места между
улиците „Мария Луиза“,
„Цар Асен“ и „Климент Охридски“, разказа още зам.кметът Чанка Коралска.

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ОТЧИТА

ȔȓȕȓȊȏȈȔȘȍȎȈȚȈȊȘȈȑȖȕȈ ǰȕȊȍșȚȐȘȈȚȔȓȕȓȊ
ȕȈǷȓȍȊȍȕȗȘȍȏȋ
ȊȖȉȓȈșȚǳȖȊȍȟ
Пр е з 2 0 18 г . Ч ЕЗ
Разпределение е инвестирало над 3 млн. лв. в
подобрения на мрежата
в област Плевен. Това
стана ясно на среща на
компанията с ръководството с кметове на
общини и техни представители от областта, на която бяха представени и плановете
и при ори тет и те н а
дружеството за 2019 г.
Домакин на събитието
беше областният управител на Плевен Мирослав Петров.
Основната част от средствата са вложени в автоматизация на електропроводи в региона. Извършена е реконструкция на подстанция Долна Митрополия за 326 000 лв.
Компанията е заделила и 200 000 лв. в рехабилитация на
кабели средно напрежение в Плевен, Кнежа, Червен бряг и
Койнаре. Реконструирани са мрежи ниско напрежение за
300 000 лв. в Червен бряг и Пордим, както и в села от общините Плевен, Червен бряг, Никопол и Левски. Изграден е
нов трафопост в Червен бряг за 133 000 лв.
През настоящата година дружеството монтира 7800
дистанционно обслужвани електромери в Червен бряг.
Ще се извърши и модернизация на възлова станция „ТЕЦ
Плевен“ за 200 000 лв. В рехабилитация на кабели в Плевен, Кнежа, Червен бряг и Койнаре ще бъдат инвестирани
415 000 лв. Реконструкции на мрежи ниско напрежение ще
бъдат реализирани в Плевен, Червен бряг, Долна Митрополия и Гулянци за 253 000 лв.

В рамките на поредицата от срещи с представители
на общините в Западна България ЧЕЗ Разпределение представи реализираните проекти през 2018 г. и плановете
на компанията за 2019 г. и в Ловеч. Домакин на събитието беше областният управител Ваня Събчева.
През 2018 г. компанията е вложила близо 2 млн. лв. в
подобряване на електрозахранването в областта. Дружеството е изградило нов трафопост в с. Голяма Желязна, община Троян, за 180 000 лв. Други 409 000 лв. са вложени в реконструкции на мрежи ниско напрежение в Луковит,
в м. Стърна река, Априлци и с. Дойренци, община Ловеч.
Планираните инвестиции за 2019 г. са 2,2 млн. лв.
Сред по-значимите обекти са изграждане на нови трафопостове в с. Гумощник, община Троян, и в град Троян,
подмяна на кабели в Ловеч и Луковит, реконструкция на
мрежа ниско напрежение в Априлци, с. Бежаново, с. Румянцево и с. Дъбен. Компанията стартира и подготовка на
мрежата за инсталиране на дистанционно обслужвани
електромери в Ловеч, които ще бъдат монтирани през
2020 г.

ǷȘȍȌșȚȈȊȐȝȈȗȘȍȌȉȐȏȕȍșȈȊǺȢȘȋȖȊȐȡȍ
ǷȘȍȖȉȘȈȏȧȊȈȚ
ȊȢȏȔȖȎȕȖșȚȐȏȈȗȖȌȖȉȘȧȊȈȕȍțșȓȖȊȐȧȚȈȕȈȚȘțȌ ȞȍȕȚȘȈȓȕȐȧȗȓȖȡȈȌ
Снежана Гечева,
ȊǺȍȚȍȊȍȕ
ОП на КСБ - Търговище

По покана на Областна администрация Търговище представители
на ОП на КСБ – Търговище, се включиха в информационна среща с директора на Фонд „Условия на труд” към
МТСП Виолета Добрева. Тя представи
пред бизнеса възможностите за финансиране на проекти за подобряване
условията на труд в предприятията.
Предоставена бе подробна информация за условията за кандидатстване,
какво финансира фондът, кои са допустимите кандидати и по какъв ред се
отпускат средства.
Стана ясно, че се подпомагат проекти с национално, отраслово, браншово
и регионално значение. Допустимите дейности са: реконструкция и модернизация на съществуващи работни помещения; модернизиране и обезопасяване на
съществуващо работно оборудване; изграждане, реконструкция и модернизация
на системи и инсталации за подобряване и поддържане на работната среда;
подобряване на санитарно-битовите условия; други дейности за подобряване
условията на труд, които не са пряко свързани с работното оборудване.

В Тетевен ще бъде реализиран ремонт на централния площад с финансиране от Програмата за развитие
на селските райони. Кметът Мадлена
Бояджиева вече е подписала договор за
проекта с Държавен фонд „Земеделие“.
Той е на стойност 777 хил. лв., които са
100 процента безвъзмездна финансова
помощ, съобщават от общинската администрация. С тях ще се изпълни освен
ремонтът и дейности по оборудването
на площада, част от което е фонтан с
водни ефекти и художествено осветление. Срокът за осъществяване на проекта е 36 месеца.
Подписан е и договор за изграждане на спортна площадка в с. Български извор. Той е за близо 97 хил. лв.
Съоръжението ще бъде изградено в ОУ
„В. Левски“.

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
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ǴȐȕȐșȚȢȘǸȖșȍȕǮȍȓȧȏȒȖȊȖȚȒȘȐȘȍȕȖȊȐȘȈȕȈ
ȗȖȡȍȕșȒȈșȚȈȕȞȐȧȊǹȢȘȕȐȞȈ
Проектът е реализиран по „Красива България“
Страницата
подготви
Елица Илчева
„Жителите на Сърница ще ползват пощенски
услуги в реновирана станция“. Това заяви министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията Росен Желязков, който откри

обновената административна сграда на общината, където е разположена
пощата. В церемонията
участваха и председателят на парламентарната
Комисия по транспорт, информационни технологии и
съобщения Халил Летифов,
кметът на Сърница Неби
Бозов и изп. директор на
„Български пощи“ Деян

Дънешки. Дейностите са
реализирани по проект
„Красива България“.
Министър Желязков
каза, че жителите на наймладата община – Сърница, активно използват
традиционните пощенски услуги. По думите му
станцията обслужва около
3500 човека. През 2018 г.
те са изпратили и получи-

ли около 20 000 писма. „В
пощата се извършват и
много съвременни услуги,
като парични преводи, плащане на комунални такси
и продажба на електронни
винетки“, добави Росен
Желязков. Той подчерта
още, че служителите на
общината администрират дейностите изцяло
по електронен път.

ǛǼǱǰǽǾǬǮǴȁǬǻǼǺǸǱǹǴǾǱǮǓǚǛ ǹȢșȏȈȍȔȐȖȚǼǳǨǫǬȖȉȘȐȟȖȉȍȏȗȍȟȈȊȈ
ȘȈȏȗȓȈȡȈȕȍȚȖșȐȏȗȢȓȕȐȚȍȓȐ
ǻǼǱǰǽǾǼǺǴǾǱǷǴǺǾǝǸǺǷȋǹ
Снимка авторът

Юлия Танева,
ОП на КСБ - Смолян
Промените в Закона
за обществените поръчки (ЗОП), влезли в сила от
1 март 2019 г., касаещи
подготовката и подаването на оферти в сектор
„Строителство“, бяха акцент на семинар-обучение на Областното представителство на КСБ в
Смолян, организиран в сътрудничество със „Строителна квалификация“ ЕАД.
Той се проведе с цел актуализиране на знанията и
уменията на служителите
в планов и офертен отдел
на фирми членове на ОП на
КСБ – Смолян.
Лектор на обучението
бе асистент Владислава
Гогова - Илиева, преподавател и докторант във
ВСУ „Любен Каравелов“
към катедра „Технологии и
мениджмънт на строителството“. Разяснени бяха
отделните етапи за вли-

зане в сила на промените,
способите за определяне
на прогнозна стойност
чрез пазарни проучвания
или консултации. Дискутирани бяха още основите на
управлението, същността
на функцията планиране.
Обърнато бе внимание и
на използването на съвременен софтуер за планиране и отчитане напредъка
на строителството.
Програмата включи и
видове процедури, съглас-

но чл. 18 от ЗОП. Лекторът очерта основните
елементи в конкурсната
документация, както и
методиката и методологията при съставянето й.
В края на семинара
Владислава Гогова - Илиева представи правилата
и условията за поетапно въвеждане и прилагане на централизираната
електронна платформа за
възлагане на обществени
поръчки в страната.

ǚǭǹǺǮȋǮǬǾȀǬǽǬǰǴǾǱǹǬȂȆǼǶǮǬ
ÅǝǮǱǾǴǝǬǼǶǴǽ´ǮȆǮǎǬǼǹǬ

Констанца. Проектът е на
обща стойност 8 087 085
лв. и е с продължителност
36 месеца.
„Дейностите по бул.
„Добруджа“ ще приключат до края на септември
2019 г., а тези по ул. „Никола Петков” – до 31 август
т.г., и следва да бъдат
извършени окончателните
плащания към изпълнителите“, посочват от местната администрация.
Д руг и я т з а ем е д о
2,9 млн. лв. и е по проект
„Реконструкция и благоустрояване на градската
среда в Добрич“ по Оперативна програма „Региони в

растеж 2014 – 2020”. Основните дейности включват рехабилитиране на
улична мрежа, прилежащите тротоари, зони за
обществен отдих и паркиране. Включени в проекта са улиците „Кирил и
Методий“, „Максим Горки“,
„Стоян Михайловски“, „Георги Кирков“, „Детелина“
и „Теменуга”. Те ще бъдат
цялостно преасфалтирани, с нови тротоари и
осветление. На междублоковите пространства
край тях ще се изграждат
детски площадки. Проектът е на обща стойност
6 529 990 лв.

ǵȖȊȞȍȕȚȢȘȏȈȖȉȡȍșȚȊȍȕȈȗȖȌȒȘȍȗȈȊǫȈȉȘȖȊȖ

Община Варна ще инвестира близо 35 000 лв.
за обновяване на фасадите на арменската църква „Свети Саркис“ и на
действащото към нея
неделно училище. Двете
сгради се намират в един
и същи имот и са част от
архитектурните паметници с културно и историческо значение в града.
Досега местната администрация не е отпускала средства за тези
знакови за общността
здания. Наред с това дворът се ползва всекидневно
от ученици на близкото СУ
„Св. Климент Охридски“.

В присъствието на
кмета на Габрово Таня
Христова, представители
на институции и неправителствени организации,
строители, проектанти и
потребители на социални
услуги бяха показани ремонтираните помещения
на неизползваем етаж в
бившата детска градина на ул. „Ивайло“ 13. Там
ще се нанесе Центърът
за обществена подкрепа,
който сега работи в зала
„Възраждане“. Услугата се

ǽȈșȒȖȊȖȚȢȘșȐȊȈȘȐȈȕȚȐȏȈȔȖȌȍȘȕȐȏȈȞȐȧ
ȕȈșȗȖȘȚȕȈȐȕȜȘȈșȚȘțȒȚțȘȈ
На предстоящо заседание на Общински съвет
– Хасково, ще се дискутира поемането на дългосрочен инвестиционен
дълг до 10,4 млн. лв., с които да бъде ремонтирана

Община Добрич ще
изтегли два краткосрочни заема от Фонд ФЛАГ.
Средствата са необходими на местната администрация за разплащане с изпълнители на
строителни дейности
по два европейски проекта, стана ясно на сесия
на Общинския съвет. От
собствения бюджет ще
се покриват само лихвите
от усвоения дълг, а главниците ще се погасяват от
парите от съответната
програма на ЕС.
Единият заем може да
бъде до 6 млн. лв. и е свързан с проекта „Подобряване
на връзката с TEN-T мрежата в трансграничния регион Меджидия”, който се
реализира по Програмата
за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A
„Румъния – България 2014
– 2020“. Той включва реконструкция на определящи за
градската среда транспортни връзки – улица „Никола Петков“ и булевард
„Добруджа“ до пътен възел
с околовръстния пръстен,
както и ремонт на мостово съоръжение над жп
линията Варна – Кардам –

спортна инфраструктура
в областния център. Докладната с предложението е внесена от кмета
Добри Беливанов.
Намерението е с почти 4,6 млн. лв. да бъде

извършена реконструкци я и модернизаци я на
спортната зала „Дружба“. С останалите малко
над 5,8 млн. лв. ще бъде
реновиран комплекс „Младост“.

управлява от Сдружение
„SOS Детски селища България“. Инвестицията е за
близо 300 хил. лв., осигурени по Оперативна програма „Региони в растеж
2014 – 2020“. Изпълнител
е габровското обединение
ДЗЗД „Проектстрой – Арк“.
В сградата са създадени различни по функционалност зали – за индивидуални и семейни консултации,
за логопедични и педагогични занимания, за трудотерапия и за масови

мероприятия. Обособена
е първата за града „синя
стая“, която ще осигури
щадящо изслушване на
деца, участващи в съдебни
процедури. На площ от 215
кв. м в двора е изградена
сензорна градина, която ще
стимулира сетивността
на подрастващи и младежи
със специфични нужди.
Кметът Таня Христова увери присъстващите,
че за тази година е планирано благоустрояване на
подхода към ул. „Ивайло“
13 – пространството ще
бъде асфалтирано, като
преди това „ВиК“ ООД ще
извършат необходимите
ремонтни работи. „От тук
насетне усилията ни ще
бъдат насочени към найважното – качеството.
Без него няма как да очакваме нещата да се получават по такъв добър начин.
Трябва да приемем новите
придобивки за наши и да се
грижим за тях като добри
стопани“, заяви кметът.
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ǨȘȝǸȈȌȖșȓȈȊǸȈȌȖșȓȈȊȖȊȐȕȍȋȖȊȐȚȍ
ȖȉȘȈȏȞȐȕȈȔȖȌȍȘȕȈȚȈȈȘȝȐȚȍȒȚțȘȈțȕȈș
Елица Илчева
Не са много имената,
които могат да бъдат
свързани с модерната
архитектура в България.
В предишен брой Ви разказахме за едно от тях
- арх. Виктория Винарова,
която е и първата жена,
спечелила архитектурен
конкурс у нас. Друг носител на новите, авангардни
за онова време виждания е
арх. Радослав Радославов,
от чието рождение тази
го ди н а с е н авъ р ш в а т
130 г. Д-р арх. Любинка
Стоилова, изследовател
на архитектурата между
двете световни войни и
нейните представители,
пише, че Радославов е автор на едни от най-ярките сгради от този период
и те могат да служат за
пример за последователно
приложение на основните
принципи, които ги обединяват. В книгата French
Artistic Culture and CentralEast European Modern Art е
публикувно нейно проучване за влиянията на френската култура върху творчеството на български
архитекти и градостроители, сред които е и арх.
Радославов.
Той е възпитаник на
френската архитектурна
школа. Завършил е образованието си в Париж през
1914 г., като не прекъсва
връзката си с Франция,
където проектира между
1919 и 1922 г. Биографията му е свързана и с Кайро,
Египет (1926 - 1935), Бейрут, Ливан (1935), Хайфа,
Палестина (1935 - 1936),
а междувременно пътува
из Европа (1912 -1926) и в
САЩ (1936).
Според арх. Стоилова
именно богатият и задълбочен професионален опит
му помага да се утвърди
като един от най-зрелите

за кофриране и изпълнение
на стоманобетонни конструкции и популяризира
тяхната ефективност.
В края на 1930 г. въвежда и вградени телефонни
системи, а през периода
1934 - 1938 г. се опитва да
представи информация у
нас за олекотени предварително изготвени безкофражни стоманобетонни
елементи и кухи греди по
патент на Emille Pauly от
Париж. Едновременно прави изследвания и чертежи
в мащаб 1:1 за кофражни
плоскости от шперплат
и пресовани дървесни частици.
В областта на сградостроителството биографията му в един отрязък
от време е тясно свързана с неговия племенник
– арх. Константин Джангозов. През 1937 г., скоро
след като Джангазов се е
завърнал от Париж, където е учил на издръжка на
вуйчо си, двамата създават частно проектантско
бюро в София.
„Обединените усилия
на двамата архитекти –
богатият опит и сдържаната мекота на формите
при Радославов и дръзкият
младежки експресионизъм
на Джангозов пораждат
впечатляващи по замисъл
и многослойни конотации
творби“, пише арх. Любинка Стоилова. Аансамбълът
от две жилищни кооперации на кръстовището на
бул. „Витоша” и ул. „Не-

офит Рилски” в София е
най-популярният пример
от творчеството им за
зрял модернизъм в българската архитектура преди
Втората световна война.
С градите са много
типични с техните ъглови и вертикални акценти,
с доминиращата хоризонталност на пропорциите,
категорично налагащия
се ритъм от прозорци и
балкони, снижаването на
етажността към по-тесните пресечни улици, както и

търсеното съответствие
с петте принципа на модернизма на Льо Корбюзие.
Интересно е, че всеки от архитектите сам
е проектирал „своята“
сграда, но са мислени като
ансамбъл, а различията са
колкото недоловими, толкова и отличаващи творците. Тази на Радославов
(съпритежателска сграда
„Недков” на №48) е с по-меки форми и плавни преходи,
другата (съпритежателски дом „Урумов” на №59)
– с по-категорично изсечени призматични обеми
и стремеж към тяхната
декомпозиция, с реплики в
малките балкони на знаменитата De Stijl къща
Schroder от Gerrit Thomas
Rietveld в Утрехт (1923 1924).
„Известно е, че в първата е живеел Радославов. Там на партера се
е намирало и ателието
на общата фирма. Във
втората, която е втора
и по време на строеж, е
живеел Джангозов. Този
контрапункт е повод за
сравнения и интерпретации за доминиращото
авторство във всяка от
двете сгради“, обяснява
арх. Стоилова. Същевре-

менно композицията от
двата обекта представлява ключова забележителност на централния булевард и придава особена, но
категорична значимост на
междувоенния модернизъм
в архитектурния пейзаж
на столицата.
Не по-малко интересна, макар и значително покамерна по мащаб, е проектираната от бюрото
„Радославов – Джангозов”
фамилна къща на търговеца Здравко Платнаров
на бул. „Хр. Смирненски”
56 в София. „В този обект
петте принципа на модернизма са намерили съвършено приложение както в
свободния план, така и във
фасадното третиране“,
сочи изследването на арх.
Стоилова.
От таванския етаж
се е излизало на обширна
покривна тераса. Дървените прозорци там били
конструирани така, че
вътрешното крило да се
сваля през лятото и окачва отново в студените
месеци.
След национализацията (1948 г.) къщата е превърната в детска градина,
а в периода края на 60-те
– началото на 70-те години е разширена с домини-

ски етап в голяма степен
се неглижират архитектурните постижения на
модернизма. Значителна
част от информацията за
градостроителите, които са учили на Запад и са
обогатили практиката в
България, също избледнява
постепенно след 1947 г.,
когато е закрита частната дейност. Със създаването на държавните
проектантски организации през 1948 г. се преминава към работа в големи
колективи. През април същата година Радославов
е разпределен като ръководител на 3-та група в
градоустройствената организация и е преназначен
като групов ръководител
в дъжавната „Главпроект”.
От средата на 1951 г.
до пенсионирането си
през 1971 г. сътрудничи в
„Софпроект” като контролен архитект. Работата
му там го свързва с цяла
плеяда български архитекти, като Георги Папазов,
Неделчо Паскалев, Богдан
Томалевски, Кирил и Лиляна Босеви, Стефан Стефанов, Стефан Станев и др.
По лични спомени на някои
от тях Радославов проверява проектите с вещина
и педантизъм, записва в
празните полета бележките си, но деликатно не се
бърка в проектантските
решения. Само прави предложения за по-рационален
подход при детайлите. Задълбочен познавач на плоски покриви, инсталации и
прозорци, той е признат с
респект за „цар на котите
и детайла”.

По негово авторство в
България са създадени
дървените слепени прозорци,
Апартаментна кооперация на бул. „В. Левски” 66 (надстроена
от арх. Стефан Добрев за собственото му ателие-мезонет)

Снимка Румен Добрев

последователи на модернистичната архитектура в
България през 30-те години
на миналия век.
„Освен проектите
с рационален план, ясна
функционална диференциация на помещенията и
гъвкави пространствени
решения в доминиращия
межд ув о е н е н ж а н р н а
многоетажните апартаментни сгради, съгласно
модерната иконография,
прокламирана от Льо Корбюзие, той е първият, който изследва, разработва и
въвежда у нас основните
конструктивни детайли
на лентовидни редици от
прозорци, плоски покриви и
покривни тераси, както и
на вградено лъчисто отопление“, пише арх. Стоилова.
Успоредно с това Радославов развива собствена фирма за инсталации за
лъчисто отопление, превежда и изследва методи

ращо по обем крило на север, което допълнително я
неглижира. При кампанията по деклариране и обявяване на паметници на
културата в края на 70-те
и през 80-те години тази
сграда остава периферна и не получава статут,
съответно и юридическа
защита от Закона за паметниците на културата.
Така се отваря арена за
всевъзможни трансфомации след реституцията
през 90-те години, когато
партерният етаж е адаптиран за кафене, а впоследствие – в ресторант.
Отстранени са характерните парапети на балкона
към улицата, чиято стоманобетонна плоча сега
стърчи. Самотен автентичен елемент все още е
ниската метална врата
от улицата към градината. По фасадата са добавени крайно нетипични
вертикално издължени
апликации с имитации на
ар деко розети, които напълно съсипват модерния
характер на някогашния
шедьовър.
Вторат а с ветов н а
война прекъсва интензивното проектиране и
строителството у нас.
През следващия историче-

Двете жилищни кооперации - на бул. „Витоша“ 48 и 59 и ул. „Неофит Рилски“

които през 70-те и 80те години се произвеждат и прилагат масово в
панелното строителство
из цялата страна. Експертизата му е толкова
задълбочена, че е ценен и
търсен на високо държавно ниво.
През този период Радославов изработва на
хонорар отделни самост о я т ел н и п р о е к т и з а
частни вили и жилищни
кооперации, участва в редица градоустройствени
проучвания и публикации.
За активните му професионални усилия между
1960 и 1970 г. е удостояван с различни отличия –
от Държавния комитет по
строителство и архитектура с почетната значка
„Отличник” на комитета и
парична награда и др.
Арх. Радослав Радославов напуска земния свят
на 17 октомври1979 г., а
съпругата му Марийка
Радославова го последва
година по-късно. Техният
единствен син Неделчо
също става архитект.
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Проф. д-р инж. Георги Франгов, преподавател във ВСУ „Любен Каравелов“:

ǪȢȏȗȐȚȈȕȐȞȐȕȈǪǹǻțȗȘȈȊȓȧȊȈȚȕȧȒȖȐ
ȖȚȕȈȑțșȗȍȠȕȐȚȍșȚȘȖȐȚȍȓȕȐȜȐȘȔȐțȕȈș
Снимка авторът

Георги Сотиров
Проф. Франгов, завършва поредната учебна година на Висшето
с т р ои т елн о у ч и ли щ е
„Любен Каравелов“. Успешна ли беше тя?
Определено можем да я
причислим към една от годините, в които се установява обрат, макар и малко условен, по отношение
на приема на студенти
във ВСУ. Освен увеличения
прием бяха акредитирани
и нови надстроечни магистърски програми, към
една от които беше проявен голям интерес. Става
дума за магистратурата
по „Защита на населението“, включваща пожарна и
аварийна безопасност.
По традиция нашите
студенти участват в различни прояви в страната
– срещи, свързани с професионалното им развитие,
и стават призьори в състезания. Когато говорим
за успешна реализация, винаги трябва да отчитаме
и безспорния факт, че абсолвентите ни се реализират на 100% на трудовия
пазар след дипломирането,
а някои от тях – и преди
това. Много възпитаници
на ВСУ са управители или
собственици на някои от
най-успешните строителни фирми в страната и те
от своя страна назначават значителна част от
новозавършилите при нас
в техните фирми.
Разбира се, има още
какво да се направи по отношение на увеличаване
приема на нови студенти.
Не е тайна за всички технически университети, че
желанието на зрелостниците да изучават инженерните специалности
намалява. Но пък тези
млади хора, които истински са мотивирани да станат наши студенти и да
завършат Висшето строително училище „Любен
Каравелов“, имат житейския шанс за отлично професионално развитие след
дипломирането.
Председател сте на
Общото събрание на ВСУ.
Какви са новите идеи за
развитието на кампуса?
Въпреки ограничените
средства, с които разполага ръководството на
училището, приехме строителна инвестиционна
програма и тя доведе до
значително подобряване
състоянието на сградния
фонд. С помощта на спонсори се извърши сериозен
ремонт на културния ни
дом, на топлата връзка
между административното здание и учебния корпус.
Предстои цялостно
преустройство на спорт-

беше направена оценка на
риска от активизацията
на свлачищните процеси,
която беше използвана за
приоритизиране на тези,
които трябва да бъдат
укрепвани в периода 2015
- 2020 г.
Съществен нов момент в програмата е, че
тя поставя акцент върху
превенцията и борбата
със свлачищата. Всеки
лев, вложен в превенцията,
е равен на 8 лв. за преодоляване на последствията.
На различните места
в страната свлачищните
опасности са разностранни. Ако трябва да дам пример за рисков район, такъв
е Искърският пролом в
близост до Своге, където
има голямо свлачище на
десния бряг на р. Искър, известно с името Езерище.
През миналата година
на територията на Банкя имаше аварийно-възстановителни действия,
които привлякоха публичен интерес.
На територията на
курорта има немалко свлачища. Едни са на етап на
временна стабилизация,
други – на неустойчиво
състояние. Всъщност интерес през 2018 г. привле-

ната инфраструктура.
Имаме сключен договор
с фирма, която е поела
ангажимент да обнови
кортовете и да изгради
футболен стадион. На 16
септември ще бъде открита обновената спортната база на кампуса.
Преподавате на студентите от Строителния факултет инженерна
геология и хидрогеология...
Инженерната геология
и хидрогеологията са важни дисциплини, които дават познания за условията
за фундиране на бъдещите
сгради и съоръжения, за
свойствата на почвите,
които изграждат земната
основа, както и на процесите, които протичат в
естествените условия и
след въздействие на строителната дейност.
Интересно е, че територията на България
се характеризира с доста голямо разнообразие
на инженерно-геоложки
дадености, което предопределя значението на
тези проучвания за гарантиране устойчивостта,
дълготрайността и надежността на конструкциите, които се проектират и изграждат.
Преди повече от 20 го-

дини беше направена карта на геоложката опасност на територията на
страната, на която бяха
нанесени проявените неблагоприятни и разрушителни физико-геоложки
процеси. Почти всички известни явления по света
са открити и на нашата
територия, с изключение
на активни вулкани и ледници. България попада в
Алпо-Хималайския сеизмичен пояс. Тоест принадлежим към държавите с повишена сеизмичност, като
освен това имаме и развити гравитационни явления
- свлачища, срутища, както и абразионни процеси
по Черноморското крайбрежие. На територията
на страната има проявени
над 1500 свлачища. Повече
от 300 населени места са
засегнати от тях и ежегодно държавата отделя
средства за превенция и
преодоляване на последствията.
Не е за подценяване и
фактът, че голяма част
от територията на Северна България е изградена от пропадъчен льос, където и сега се проявяват
големи слягания, предизвикани от оводняването на
льоса.
Участвали сте в раз-

Проф. д-р инж. Георги Франгов е преподавател във ВСУ „Любен Каравелов“ и председател на
Общото събрание на висшето училище. Той е завършил специалност „Хидрогеология и инженерна
геология” във ВМГИ (сега МГУ „Св. Иван Рилски“).
Има богат международен опит, свързан с изследване на неблагоприятни и разрушителни геоложки
процеси и последствията от тях. Заема редица
отговорни длъжности – председател на Комисия 1
по инженерна геология на Карпато-балканската
геоложка асоциация, национален координатор на
проект 625 на програма COST (European Cooperation
in Science and Technology) на ЕС, ръководител от
българска страна на проект от двустранното сътрудничество между БАН и Чешката академия на
науките, ръководител на регионалната част от
проект 425 на Международната геоложка корелационна програма на ЮНЕСКО.
работването на Национа лна т а пр ограм а з а
превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република
България, ерозията и абразията по Дунавското и
Черноморското крайбрежие 2015 - 2020 г.
Бил съм участник в
създаването на няколко
инвестиционни програми
за борба със свлачищата през годините, като
първата от тях беше в
далечната 1992 г. В разработване на последната се
включиха специалисти от
държавните дружества за
геозащита в Плевен, Варна и Перник, от Университета по архитектура,
строителство и геодезия,
Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ и,
разбира се, от ВСУ „Любен
Каравелов“. За първи път

че това на ул. „Лафонтен“,
на десния бряг на р. Клисурска. Активизирането
на свлачището доведе до
дължина по посока на свличането около 70 м, широчина около 140 м, заета
площ около 15 дка и обем
от около 80 000 куб. м. С
активната работа на кмета на Столичната община
г-жа Йорданка Фандъкова
и отпуснатите средства
от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагне към
Министерския съвет се
извършиха аварийно-укрепителни дейности. В момента процесът е стабилизиран, свлачището е
с повишен коефициент на
устойчивост.
Научните Ви интереси са свързани с геоложкия хазарт и риск,

със свлачищата, но и с
опазването на околната
среда и на паметниците
на културата.
В България думата „хазарт“ е свързана със залагания, с игри. По принцип
този термин в световен
мащаб отразява вероятността даден неблагоприятен или разрушителен геоложки процес да се
прояви в определен период
от време. Затова и картата, която направихме през
1994 г., я нарекохме „карта
на геоложката опасност“,
въпреки че ако беше назована „карта на геоложкия
хазарт“, щеше да бъде
по-близко до англоезичния термин. Защото има
разлика между „хазарт“ и
„риск“. Хазартът определя
вероятността от появата на даден разрушителен геоложки процес. Когато се прояви той, може
да предизвика определени
щети, но също и да не го
направи. Разликите между
двете понятия са при определянето на загубите.
Ако един процес се активизира там, където няма
изградени съоръжени я,
то той ще представлява
само геоложки хазарт и
рискът е нулев. Но ако в
обсега на явлението попаднат сгради и съоръжения, които бъдат деформирани или разрушени, то
тогава процесът е рисков.
По отношение на паметниците на културата
в България имаме много
такива, като голяма част
от тях са в Списъка на
световното културно и
природно наследство на
ЮНЕСКО. Например Мадарският конник, с който
са свързани доста от моите научни интереси. Още
в началото на 90-те години на миналия век с колеги
от Геологическия институт на БАН направихме
детайлно проучвне на геоложкия строеж и процесите, който протичат в ареала на Мадарския конник.
Установихме много полезни закономерности, които
впоследствие послужиха
за вземане на решения за
укрепване на този национален културен шедьовър.
При тържественото
отбелязване на 80-годишнината на ВСУ „Любен
Каравелов“ бяхте отличен с почетна грамота.
Училището е оцеляло
през бурни времена и понастоящем продължава да
се утвърждава като ковачница на строителни кадри.
На този фон удостояването ми с почетна грамота е признание за всички
преподаватели във ВСУ и
за неговите възпитаници
през годините, които създават новата строителна
визия на България.
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Инж. Илия Илиев получи званието за изключителни заслуги
в изграждането на модерната инфраструктура в града
Даниела Йовчева,
ОП на КСБ – Ямбол
На Деня на Ямбол, 17
юни, когато православната църква чества Свети Дух, инж. Илия Илиев,
член на Националния клуб
на строителите ветерани (НКСВ), бе удостоен
с най-високото звание
на общината – Почетен
гражданин. Това стана на
тържествената сесия на
местния парламент, който гласува същото отличие посмъртно и за арх.
Любомир Семерджиев.
Новият Почетен гражданин прие наградата с
вълнение и благодарност
към съгражданите си и
към колегите, които са
направили номинацията,
като отправи и специални поздрави към кмета на
общината Георги Славов.
„За мен е чест да бъда
Почетен гражданин на
Ямбол. Чувствам се радостен и удовлетворен,
че свършената от мен
работа е била полезна и
съзидателна. На практика

аз и моят екип изградихме
облика на града такъв, какъвто го имаме днес. Благодаря и на семейството
си, което през всичките
тези години ме подкрепяше и понасяше вечните
ми ангажименти, командировки и т.н. Благодаря
на всички от сърце! Пожелавам на младите да
продължават да развиват
града ни, да надграждат
и той да става все подобре устроен, модерен
и удобен за живеене. Нека
Ямбол бъде винаги любим
дом на децата ни!“, каза
инж. Илиев.

И н ж . И ли я И ли е в е
участвал пряко в проектирането и цялостното
изграждане на редица
обекти в Ямбол – жилищни комплекси, административни, културни и
промишлени сгради, булеварди и мостове. Негово
дело са и много училища,
детски градини, читалища, зданието на Полувисшия институт. Инж. Илиев е строил и зданието
на общинския съвет, Младежкия дом, пощата, Първа поликлиника, сградата
на МВР, домовете за стари хора и за деца, лишени

от родителски грижи. Работил е за обновяването
на общинската болница и
е завършил до груб строеж новото й здание.
Второто отличие на
арх. Любомир Семерджиев
е присъдено за проектите
му за новия градски център, основния пешеходен
мост към парка на Ямбол
и на църквата „Успение на
Пресвета Богородица“.
„Арх. Семерджиев обичаше безкрайно Ямбол като
свой роден град“, сподели
неговата съпруга Яна Семерджиева, която получи
наградата.

ǙǖǝǎǻǼǺǮǱǲǰǬǻǺǼǱǰǴȂǬǺǾǽǼǱȅǴǮǺǭǷǬǽǾǹǴǾǱȂǱǹǾǼǺǮǱ
Наталия Новкова,
НКСВ
Националният клуб на
строителите ветерани
(НКСВ) проведе серия от
неформални срещи в раз-

НКСВ

личните областни центрове. Те бяха в изпълнение на подписания на 5
март 2019 г. Меморандум
за съвместна дейност
между шест организации
– Камарата на строите-

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НА
СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ

До
Данаил Гюлеметов – 75 г., РКСВ Пловдив
инж. Кольо Митев – 80 г., РКСВ Димитровград
инж. Иван Банковски - 80 г., секция „Транспортно
строителство”
Милка Рачева – 80 г., РКСВ Враца
Георги Найденов – 80 г., учредител на НКСВ
Желязко Кабаков – 85 г., РКСВ Димитровград
проф. Веселин Венков – 95 г., секция „Строителна наука
и образование”
Александър Елинов – 70 г., РКСВ Кърджали
Райно Райнов – 85 г., РКСВ Добрич
Аврам Радев – 85 г., учредител на НКСВ
Крум Спиридонов – 75 г., РКСВ Враца
Рангел Рангелов – 70 г., РКСВ Монтана
полк. Стефан Стайков – 70 г., секция „Строители войни”

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
От името на Управителния съвет на Националния клуб на строителите ветерани и лично от мое
име най-сърдечно Ви поздравявам по случай Вашия
юбилей.
Вие отдадохте своя труд и професионален опит
за просперитета на родината ни България.
Пожелаваме Ви здраве, бодър дух и дълги години
да се радвате на уважението на Вашите близки, колеги и съграждани.
ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
юни 2019 г.

Инж. Тодор Топалски
Председател на УС на НКСВ

лите в България (КСБ), Камарата на архитектите в
България (КАБ), Съюза на
архитектите в България
(САБ), Научно-техническия съюз по строителство в България (НТССБ),
Камарата на инженерите
в инвестиционното проектиране (КИИП) и НКСВ.
Срещите се проведоха
в Областните представителства (ОП) на КСБ в
Перник, Кюстендил и Благоевград. И в трите града
участниците в тях бяха
запознати с набелязаните
мерки за бъдещи действия
от инж. Виктор Шарков,
първи зам.-председател
на НКСВ.

В П ерн и к д о мак и н и
бяха председателят на
ОП на КСБ – Перник, инж.
Таня Каменова и Димитър
Живков, член на УС на КСБ.
На срещата присъстваха
още председателят на Регионалния клуб на строителите ветерани (РКСВ) в
Перник инж. Димитър Панов, регионалната колегия
на КАБ беше представена
от арх. Михаил Михайлов,
а местната структура
на КИИП – от инж. Калин
Рангелов.
В Кюстендил председателят на РКСВ Василка
Борисова посрещна инж.
Любомир Захариев, председател на РК на КИИП,

След тържествената церемония на Общинския съвет, в офиса на
Областното представителство на Камарата на
строителите в България
в Ямбол (ОП на КСБ - Ямбол) се състоя неформална среща, част от
поредицата, която НКСВ
провежда съобразно сключения Меморандум за съвместна дейност с КСБ,
Научно-техническия съюз
по строителство в България, Съюза на архитектите в България (САБ), Камарата на инженерите в
инвестиционното проек-

тиране (КИИП) и Камарата на архитектите в България (КАБ). От страна
на домакините бяха инж.
Николай Георгиев, председател на ОП на КСБ – Ямбол, инж. Виктор Шарков,
първи зам.-председател
на НКСВ, инж. Тодор Богданов, председател на
РКСВ – Ямбол. Сред участниците бяха инж. Петър
Филипов, председател на
РЕК на КИИП – Ямбол, арх.
Даниела Сивкова, председател на РК на КАБ – Ямбол, и арх. Сотир Камбуров, председател на РК на
САБ – Ямбол.

арх. Невяна Йонова, председател на РК на КАБ,
и Александър Христов,
председател на Териториалната организация на
НТС – Кюстендил.
В офиса на ОП на КСБ
– Благоевград, домакин
беше председателят на
структурата Петър Байкушев. Опознавателната
среща уважиха председателят на РК на КАБ арх.
Лъчезар Сагрев, областн и я т п р е д с е д ат ел н а
КИИП инж. Пламен Радев,
бившият председател на
РКСВ – Благоевград инж.
Димитър Филипов и настоящият – инж. Александър Сливков, както и членът на РКСВ инж. Никола
Вригазов.

На мероприятията се
стигна до общо мнение, че
всички участници в строителния процес трябва да
работят заедно в интерес
на бранша. За целта ще
се организират нови дискусии по места, на които
ще се поставят най-актуалните проблеми в сектора и ще се обсъждат
мерки за решаването им.
Друг извод беше, че нормативната база, свързана
със строително-инвестиционния процес, трябва да
продължи да се усъвършенства. На следващите
срещи ще се постави и
друга важна тема – как
доказани добри практики
могат да подпомагат работата на гилдията.

нието на строителите
ветерани бе и районът,
осеян с много планински
ридове и дъбрави, сред
които се открояват масивите Любаш, Парамун,
Руй, Ездемирска планина,
Кървав камък, Милевец,
Драговски камък, Ерул, където има много природни
феномени. Групата не пропусна да посети още скал-

ния параклис „Св. Петка”,
който се намира в очертанията на града, както
и невероятната природна
даденост Ждрелото. То
отстои на 3 км от Трън.
Проломът впечатлява със
скосените отвесно скални
масиви с денивелация над
120 м и чудните серпентини на реката на българска
и сръбска територия.

ǙǬǯǺǽǾǴǹǬǸǬǵǽǾǺǼǏǴǯǬ
Една вълнуваща разходка от
Самоков до Трън
Николай Николов,
член на НКСВ
Във всяко населено
място има строителна
история. Не са обаче много тези, които се славят
като градове на зидари.
Такава дестинация е Трън
и затова тя бе посетена
от строителите ветерани от С амоков. Още
в самото начало на обиколката в Трън групата
беше впечатлена от оформлението на площадното пространство, където се намира статуята
на колоритния майстор

Гига, „въоръжен” с бичкия
и тесла. Строителните
специалисти определиха
обособената пешеходна
зона като остров, обрамчен от кръгово движение
и обилно наситен със зеленина и масиви от цветя.
В отстъп зад него скулптурната фигура на неповторимата народна певица
Гюргя Пинджурова допълва
атмосферата. В централната част са разположени
още паметниците на депутата Харалампи Стоянов и на партизанина от
Трънския отряд Гочо Гопин.
Във фокуса на внима-
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
3Наименование: Изпълнение на инженеринг – проектиране, изпълнение на
СМР и авторски надзор, на два обекта: обект №1 „Реконструкция с преустройство на бивша сграда на МО в многофункционална обществена сграда и...”
Възложител: Община Хасково
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 8 300 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 400
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 25/07/2019 Местно време: 17:30
Отваряне на офертите: гр. Хасково, пл.
„Общински“ №1, заседателна зала 2 етаж

Дата: 26/07/2019 Местно време: 10:00
За контакти: инж. Венцислава Антонова
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=917206&mode=view

3Наименование: 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...
Възложител: Район „Младост” - СО
Oсн. предмет: 45211000
Прогнозна стойност: 7 648 810.95 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 18/07/2019 Местно време: 17:00
Отваряне на офертите: заседателната
зала, находяща се в административната
сграда на район „Младост” на Адрес: гр. Со-

фия, ул. „Свето Преображение“ №1
Дата: 19/07/2019 Местно време: 11:00
За контакти: Кристина Гергинова
Факс: +359 28772038
Адрес: ул. „Свето Преображение“ №1
Адрес на възложителя: www.mladost.bg
Телефон: +359 29746230
E-mail: so_mladost@mail.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=916863&mode=view

3Наименование: Закриване и рекултивация на съществуващо старо депо за отпадъци
Възложител: Община Пазарджик
Oсн. предмет: 45112350
Прогнозна стойност: 4 119 916.22 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в месеци: 46
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 29/07/2019 Местно време:
17:30
Отваряне на офертите: Стъклена зала на
II етаж в административната сграда на Об-

щина Пазарджик
Дата: 01/08/2019 Местно време: 10:00
За контакти: Димитричка Ладжова
Факс: +359 34440711
Адрес: бул. „България“ №2
Адрес на възложителя: https://pazardzhik.bg
Телефон: +359 34402200
E-mail: secretary@pazarjhik.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=916916&mode=view

3Наименование: Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи, в многофамилни жилищни
сгради в гр. Пазарджик - Етап I - продължава в раздел VI.3
Възложител: Община Пазарджик
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 2 883 924.99 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 150
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 26/07/2019 Местно време: 17:30
Отваряне на офертите: Стъклена зала,
ет. 2, сградата на Община Пазарджик

Дата: 29/07/2019 Местно време: 10:00
За контакти: инж. Славка Стойчева
Факс: +359 34442495
Адрес: бул. „България“ №2
Адрес на възложителя: https://pazardzhik.bg/bg/
Телефон: +359 34402205
E-mail: secretary@pazardjik.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=917182&mode=view

3Наименование: Ремонтно-възстановителни работи за покрив на
южно крило от болнична сграда на МБАЛ „Свети Иван Рилски“, разположена в УПИ I – за болница, кв. 806 по плана на град Горна Оряховица
Възложител: Община Горна Оряховица
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 967 631.80 лева
Краен срок за изпълнение: Крайна Дата:
30/06/2020
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 08/07/2019 Местно време: 17:00
Отваряне на офертите: зала 114 на Община
Горна Оряховица
Дата: 09/07/2019 Местно време: 10:00

За контакти: Миглена Петкова - старши
юрисконсулт
Факс: +359 618-60203
Адрес: пл. „Георги Измирлиев“ №5
Адрес на възложителя: h t t p : / / w w w . g oryahovica.org/
Телефон: +359 618-21687
E-mail: go_op_104@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=916906&mode=view

3Наименование: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор, за обект: „Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки
за енергийна ефективност в сградата на спортна зала „Христо Ботев“…
Възложител: Община Луковит
Oсн. предмет: 45212290
Прогнозна стойност: 824 860 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност
в дни: 300
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 08/07/2019 Местно време: 17:00
Отваряне на офертите: гр. Луковит, ул.
„Възраждане“ №73, сградата на Община Луковит, ет. 2, заседателна зала

Дата: 09/07/2019 Местно време: 11:00
За контакти: А. Цветанова - гл. експерт
ППОП
Факс: +359 69752014
Адрес: ул. „Възраждане“ №73
Адрес на възложителя: www.op.lukovit.bg
Телефон: +359 69752464
E-mail: lukovit@lukovit.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=916844&mode=view

3Наименование: Строителство на обект: „Основен ремонт на
тротоарни настилки в гр. Самоков, обл. Софийска” по четири обособени
позиции
Възложител: Община Самоков
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 612 500.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност
в месеци: 6
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 09/07/2019 Местно време: 17:30
Отваряне на офертите: гр. Самоков, ул. „Македония” №34 , сградата на Община Самоков,
заседателна зала - втори /или трети/ етаж.

Дата: 10/07/2019 Местно време: 14:00
За контакти: Красимира Костадинова - директор дирекция ТСУЕП
Факс: +359 73266650
Адрес: ул. „Македония“ №34
Адрес на възложителя: http://samokov.bg/
Телефон: +359 835840410
E-mail: obsamop.nov1@mail.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=917177&mode=view

3Наименование: Ремонт на покрив на 18 СУ „Уилям Гладстон“ – централна сграда и българо-японски културен център
Възложител: Столична община - район „Възраждане”
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 602 719 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: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ №62, ет. 2, зала №6

Дата: 09/07/2019 Местно време: 10:30
За контакти: инж. Виолета Юрукова, Малина
Кърчева
Факс: +359 29870794
Адрес: бул. „Александър Стамболийски“ №62
Адрес на възложителя: www.so-vazrajdane.bg
Телефон: +359 29802889
E-mail: zop@so-vazrajdane.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=917214&mode=view

3Наименование: Извършване на строително-монтажни работи във
връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: „Реконструкция
и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения на територията на община...“
Възложител: Община Доспат
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 456 038.44 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 60
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 22/07/2019 Местно време:
17:00
Отваряне на офертите: сградата на общинска администрация, ул. „Първи май“ №3,

град Доспат
Дата: 26/07/2019 Местно време: 14:00
За контакти: Елин Радев
Факс: +359 030452312
Адрес: ул. „Първи май“ №3
Адрес на възложителя: http://dospat.bg/
Телефон: +359 030452310
E-mail: obshtinadospat@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=917014&mode=view

3Наименование: Инженеринг/проектиране, строителство и авторски надзор/ на обект „Дневен център за подкрепа на лица с различни
форми на деменция и техните семейства” в урегулиран поземлен имот
Възложител: Община Варна
Oсн. предмет: 45200000
Прогнозна стойност: 414 463.46 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в месеци: 17
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 25/07/2019 Местно време: 17:30
Отваряне на офертите: в сградата на Общинско предприятие „Инвестиционна политика” при Община Варна, на Адрес: гр. Варна,

бул. „Ген. Колев” №92, ет. 5
Дата: 26/07/2019 Местно време: 14:00
За контакти: Мариела Черкезова
Факс: +359 52820846
Адрес: бул. „Генерал Колев“ №92, ет. 5
Адрес на възложителя: www.varna.bg
Телефон: +359 52820830
E-mail: op@varna.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=916993&mode=view

3Наименование: Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи, в многофамилни жилищни
сгради в гр. Пазарджик - Етап II продължава в раздел VI.3
Възложител: Община Пазарджик
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 2 839 529.29 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 150
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 26/07/2019 Местно време:
17:30
Отваряне на офертите: Стъклена зала, ет.
2, сградата на Община Пазарджик

Дата: 31/07/2019 Местно време: 10:00
За контакти: инж. Славка Стойчева
Факс: +359 34442495
Адрес: бул. „България“ №2
Адрес на възложителя: https://pazardzhik.bg/
bg/
Телефон: +359 34402205
E-mail: secretary@pazardjik.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=917184&mode=view

3Наименование: Изпълнение на строително-монтажни работи по
проект: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Дондуков”, гр. Козлодуй”
Възложител: Община Козлодуй
Oсн. предмет: 45233120
Прогнозна стойност: 175 412.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 45
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 08/07/2019 Местно време:
17:00
Отваряне на офертите: гр. Козлодуй, ул.
„Христо Ботев“ №13, заседателна зала на
Община Козлодуй

Дата: 09/07/2019 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=F02_2014
&id=917129&mode=view

Още на: http://vestnikstroitel.bg/category/public_orders/
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ǰȓȏȍǲȘȈțȜȖȘȌ ǰȕȚȍȘȐȖȘȢȚȒȈȚȖ
ȘȈȔȒȈȏȈȎȐȊȖȚȈ
Елица Илчева

„Колкото по-виртуален
става животът ни, толкова повече копнеем за
физическото“, смята Илзе
Крауфорд. Тя е дизайнер и
творчески директор на
агенцията Studioilse, базирана в Лондон и с над 15
години история. С екипа си
създава предмети и пространства, посредством
които хората чувстват
комфорт и откриват подобра и смислена връзка с
естетиката и функцията
на средата. Крауфорд е и
основател на департамен-

ското издание на изложбата Maison&Objetв – Париж,
през 2016-а англичанката е
провъзгласена за

най-добрия автор на
интериори за годината.

та Man and Wellbeing в Академията за дизайн в Айндховен, където насърчава
студентите си постоянно
да си задават въпроса по

какъв начин тяхната работа ще подобри живота на
хората.
Илзе Крауфорд е една
от най-влиятелните жени
в интериорния дизайн в момента. Тя е и преподавател,
и творчески директор, и автор на десетки, стотици
вече проекти.

Винаги поставя нуждата
и желанията на хората в
центъра на работата си.

Фамилната къща Dinder House в
графство Съмърсет, 2009

Родена в Лондон, Илзе
решава да учи журналистика и веднага след това
започва работа в списание
ELLE UK, където пише за
сегментите за декорация и интериорен дизайн.
Именно там се запалва по
онова, което днес може
да нарече своя професия.
Десет години по-късно
страстта и работата
й я отвеждат в Ню Йорк
и там става вицепрезидент на Donna Karan
Home. През 2001 г., помъдряла и натрупала опит,
се връща в Лондон, за да
създаде собствена фирма
за интериорен дизайн –
Studioilse Creative Direction
and Design, която днес има
близо 20 служители.
Илзе е написала няколко
популярни сред професионалистите книги - „Сензитивен дом“, „Домът е, където е сърцето“ и „Рамка
за живота“. През 2014 г.
получава званието „Член
на ордена Британската
империя“, а през 2015 г. е
наградена с почетна докторска степен от Университета за изкуства в
Лондон. На септемврий-

Тя печели почитатели
с лъскавите обзавеждания на британската Soho
House Group, управляваща
частни клубове, хотели,
ресторанти и СПА комплекси премиум класа. Признати за изключителни са и
създадените от нея визии
на лондонския италиански
ресторант Cecconi’s (2005),
на шампанерията Kettner‘s
(2008). Също и бутиковият
хотел Ett Hem в Стокхолм,
артклубът Duddell‘s в Хонконг (2013) и интериорът
на фамилната къща Dinder
House в графство Съмърсет (2009).
„Интериорът е много
повече от подреждане на
мебели“, убедена е дизайнерката. Тя твърди, че
обзавеждането не е това,
което се вижда с очите,
а всичко, което усещаме,
чуваме и сякаш можем
да вдишаме в дадена обстановка. „Вътрешното
оформление трябва да
ни прави щастливи, да се
състои от предмети, които ни харесват и вълнуват“, изповядва веруюто
си Илзе. Само тези разсъждения са достатъчни,
за да разберем защо е
призната за майстор на
уюта, дори и когато ста-

Апартхотел Ett Hem в Стокхолм, 2012

ва въпрос не за домове, а
за обществени пространства, включително на аерогари и магазини.
Нейните интериори

често съдържат предмети
на изкуствата и занаятите
и всичко, което е характерно за английския стил
от началото на ХХ век:
тъмно дърво, кожа, цветни ориенталски килими и
стилизирани средновековни орнаменти, богат цвят
на стените. Предпочита да
работи в стари сгради, да
играе с тяхната вътрешна
архитектура и запазен декор. Илзе Крауфорд винаги
влага в проектите и предмети икони от скандинавски и американски автори.
През 2014 г. компанията
Vitra я кани да оформи ня-

Италианският ресторант Cecconi's в Лондон,
2005 г.

ǲȖȓȍȒȞȐȧȚȈ6LQQHUOLJ

Шале в Швейцарските Алпи, 2015

Ресторант и шампанерия Kettner' в Лондон, 2008

Създадена през 2016 г. за IKEA, колекцията Sinnerlig
на Илзе Крауфорд е определяна като една от най-запомнящите се в 70-годишната история на бранда.
В нея основен акцент са естествените материали,
които изграждат земен и успокояващ уют. Близката
до природата красота е постигната чрез употреба
на сурови материали, оформени в предмети със свой
облик и послание.

колко зали в техния музей
на дизайна (Vitra Design
Museum). Предложили й да
използва каквито си избере
мебели от финландската
марка Artek и от самата
Vitra. И дизайнерката създала апартамент за въображаема семейна двойка
- финландеца Гари и германката Астрид.
След това идва колекцията от мебели и аксесоари за концерна IKEA, чрез
която произведенията й
могат вече да стигнат до
всеки дом. „Обичам да гледам как хората търсят мебелите в магазина - не само
с очите си, но и с ръцете си
те буквално ги погалват и
усещат. Не избирайте нещата единствено според
външния им вид, чувствайте ги емоционално и на допир“, съветва Илзе.

Въображаемият апартамент във Vitra Design
Museum

Колекцията е неформално обособена в три направления – работа, хранене и почивка. Над 30-те предложения са изработени от корк, акация, керамика, ръчно
духано стъкло, бамбук, морска трева и памук.
Преди да започне работа с екип на IKEA, Илзе
Крауфорд предприема задълбочено проучване, което преминава през Португалия, Полша, Китай и Виетнам, за да експериментира с възможностите за
употреба на естествени материали в индустриално
производство.
Коркът е най-отчетливата визуална референция
на колекцията, като нито едно дърво не е отсечено.
Използвана е само кората, и то без отпадъци.
Материалът е бързо възобновим, траен, водоустойчив и лесен за почистване, освен това създава
уют. Тук той е комбиниран с черно боядисани подпори
от дърво или стомана, както и със стъкло. Виждаме
го основно в пейките, плотовете за масите, табуретките (кръгла и крушовидна), база за настолните
лампи, капаците на декоративните буркани и аксесоарите за готвене.
Колекцията впечатлява още със своите сложно
заплетени висящи осветителни тела, където всеки
абажур е ръчно изработен уникат от бамбук, тъканите кошове от морска трева, керамичните кани и
кашпи, стъклените буркани и други.
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ǷȓȈȊȈȡȐȖșȚȘȖȊȐȡȍșȗȈșȧȊȈȚ
ǯȍȔȧȚȈȖȚȒȓȐȔȈȚȐȟȕȐȗȘȖȔȍȕȐ
Съоръженията ще превръщат въглеродния диоксид в метанолово гориво
Страницата подготви
Емил Христов
Екип от изследователи от
Норвегия и Швейцария представиха проект за изграждане на
милиони плаващи острови, подобни на големи плаващи рибни
стопанства, които да превръщат въглеродния диоксид в метанолово гориво. Той носи името Solar Methanol Islands и цели
опазването на климата на Земята. Съоръженията ще бъдат
групирани заедно, за да се създадат големи мащаби, с които
да се компенсира нуждата от
използване на изкопаеми горива
и драстично да се намали изгарянето им. По този начин ще се

ограничи глобалното затопляне
през следващите десетилетия.
Островите трябва да бъдат

закотвени на безопасни места в
океаните. Те ще могат да бъдат
разположени в райони, където

ǷȖșȍȚȐȚȍȓșȒȐȞȍȕȚȢȘșȍȖȚȊȈȘȧȐ
ȏȈȚȊȈȘȧșȈȔșȗȖȘȍȌȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ
Посетителски център в селището
Сяхуайен в Китай, изграден от панели,
има хидравлична система, която отваря
и затваря три от тях в зависимост от
околната температура. Той е разработен
от екип от училището по архитектура
към Университета Цинхуа в Пекин начело
с професор Уейгуо Сю.

Обектът съчетава съвременни технологии с дизайн, който е в унисон със
строгата красота на природата. Малката постройка е във формата на кристал
и отразява чертите на близката до нея
планина, а панелите са изработени от
екологични материали. Те са покрити със
смес от глина и трева от селището.
Дизайнът на къщичката възприема
триизмерния метод за цифрово моделиране. Структурата използва нестандартна стоманена рамка, която е заварена
на място с четиринадесет тръби с диаметър 13 см. Трите панела се отварят и
затварят, когато температурата падне
под 16 градуса или се вдигне над 29. При
движението си системата задейства
режим на отопление или на охлаждане на
постройката.

9RONVZDJHQǻǷǬǹǴǼǬǰǬǴǳǯǼǬǰǴ
ȁǴǷǳǬǼȋǰǹǴǽǾǬǹȂǴǴǮǑǮǼǺǻǬ
Volkswagen Group обяви
плановете си до 2025 г. да
направи 36 хиляди зарядни
станции за автомобили с
електрическо задвижване
в Европа. Целта е зареждането на елмобили да
бъде толкова лесно и просто, както зареждането на
смартфон. Инвестицията ще възлезе на около
250 млн. евро.
Около 11 хил. зарядни
станции ще бъдат само
за марката Volkswagen.
Те ще бъдат инсталирани
във всички предприятия
на компанията, както и в
дилърските центрове във

всички големи градове.
Първите устройства ще
бъдат направени още през
2019 г. във Волфсбург, а от
следващата година апаратите ще започнат да се
появяват и в други части
на Германия.
Всяко устройство на
автомобилния гигант ще
може да обслужва до 15
електрически превозни
средства. Благодарение
на специална система
времето за зареждане ще
бъде около 17 минути. От
групата отбелязват, че
основното предимство на
мобилното зареждане е, че

не се нуждае от външен
източник на енергия.
Volkswagen Group, в
рамките на консорциума
си с BMW Group, Daimler
AG и Ford, ще участва в
изграждането на още 400
устройства и 2400 терминала от мрежата IONITY,
чиято мощност е 350 киловата. Всички те ще бъдат поставени до големите магистрали в Европа.
Първите 150 станции от
този модел заработиха
още през миналата година, а останалите трябва
да бъдат изградени до
2020 г.

ǛǼǺǰǬǮǬǾǹǬǵǯǺǷǱǸǴȋǽǬǸǺǷǱǾǮǽǮǱǾǬ
Холдинговата компания Vulcan обяви за продажба най-големия самолет в света Stratolaunch.
Той е летял само веднъж и
може да бъде купен срещу
400 млн. долара. Цената
включва освен Vulcan и
правото на интелектуална собственост върху
проекта, както и прилежащите съоръжения.
Самолетът извърши
първия си и единствен полет през миналата година. Размахът на крилата
му е над 117 м, което го

прави по-широк от футболно игрище. Дължината
му е близо 73 м, а височината – 15 м. Машината се
задвижва от шест двигателя и има два съединени

фюзелажа. Летателният апарат е проектиран
така, че да носи ракети и
други космически апарати
с тегло до 227 хил. кг на
височина от 10,6 км.

височината на вълните достига
по-малко от седем метра, вероятността за урагани е нищожна и дълбочината на водата е до
600 м.
Съоръженията ще имат фотоволтаични клетки, които ще
преобразуват слънчевата енергия в електричество. Това ще
доведе до производство на водород и до извличане на въглероден диоксид от морската вода.
Получените газове след това се
подлагат на взаимодействие, за
да се образува метанол, който
може да се използва повторно
като гориво.
Идеята за слънчевите острови идва, след като норвежките изследователи са помолени

от правителството да изтласка рибните ферми до открито
море. В момента те разработват прототипа на изкуствените плаващи острови. Едно съоръжение ще е съставено от 70
по-малки, които ще са с обща
площ от около един квадратен
километър.
По думите на учените възобновяемата енергия все още
не се приема за конкурентна на
тази от изкопаемите горива. Те
планират проектът им да бъде
завършен до 2050 г. „Най-голямото предизвикателство е разработването на широкомащабно
устройство за извличане на CO2
от морската вода“, споделят авторите на идеята.

ǔǹǺǮǬǾǴǮǹǬÅǳǱǷǱǹǬǽǯǼǬǰǬ´
ȅǱǶǼǬǽǴǐȊǽǱǷǰǺǼȀ
Германската архитектурна фирма Ingenhoven
Architects представи проект за устойчиво здание
със смесено предназначение. То ще носи името KöBogen II и ще бъде изградено в Дюселдорф до парк
Hofgarten. Иновативната
„зелена сграда“ е проектирана така, че визуално
да се впише в прилежащия
Hofgarten. За тази цел архитектите за заложили
на наклонени фасади, на
които ще има жив плет
от габър. Покритите с
храсти пространства ще
помогнат за пречистването на въздуха.
Зданието ще е високо
27 м, ще е на пет етажа и ще изглежда като
трапец. Към него ще има
пристройка с триъгълна
форма, която ще се слива
с площада. Фасадите няма
да закриват изгледа към
театъра недалеч, който
ще бъде ремонтиран.
„За да се справим с

цялостната ситуация в
градския дизайн, при K ö Bogen II умишлено избегнахме класическото блоково оформяне като това
по близката търговска
улица Schadowstrasse” и
използвахме идеите на
„зелената“ архитектура“,
обясняват авторите на
проекта.
K ö -Bogen II ще е търговски и офисен комплекс,
разполагащ с 42 000 кв. м.
В обекта ще има магази-

ни, ресторанти, административни площи, зони за
отдих и подземен гараж с
пет нива, които ще осигуряват 670 места. Наклонените фасади на триъгълната сграда ще бъдат
достъпни за минувачите,
които ще могат да използват пространството
като открита поляна за
почивка и релаксация.
Очаква се K ö -Bogen II
да бъде открит през пролетта на 2020 г.

ǛȆǼǮǴȋǾǮǺǰǺǼǺǰǱǹǮǷǬǶǮȆǮ
ǎǱǷǴǶǺǭǼǴǾǬǹǴȋǮǱȃǱǱȀǬǶǾ
Във Великобритания
беше представен първият прототип на ново
поколение влакове, които
ще бъдат задвижвани от
водород. Машината носи
името Hydroex и зa paзликa oт дизeлoвитe нe
oтдeля вpeдни eмиcии.
Авторите на проекта

са обяснили, че Hydroex е
като малка електроцентрала на колела.
До момента подобен
проект е реализиран в Германия, като първите два
тестови влака вече са в
движение. Великобритания иска да е следващата
страна, която да започне

да ги използва, като чрез
Hydrolex властите целят
да изпробват технологията. В момента 25% от
влаковете в Обединеното
кралство се задвижват с
дизел. Правителството си
е поставило за цел те да
бъдат спрени от движение
до 2040 г.
Майк Мълдун от френския производител Alstom,
който стои зад изработването на водородните влакове в Германия, е коментирал, че железопътният
сектор трябва да стане
„по-зелен“. Той смята, че
трябва да се създадат
стимули за хората, за да
оставят колите си и да
избират влака като средство за придвижване.
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Нейната изява ще бъде част от проекта Opera Open
Страницата подготви
Мартин Динчев
Известната джаз и госпъл певица Лиз Райт ще гостува за първи път
у нас на 16 юли в Античния театър
в Пловдив. Тя пристига в България за
специалния съвместен концерт с оркестъра на Опера Пловдив, наречен
Jazz Symphony.
Родена в малък град в щата Джорджия, Лиз Райт започва да пее и свири на пиано в местната църква още
като дете. Тя е силно привлечена от
блуса, джаза и госпъла. Учи в престижни университети в Атланта, Ню
Йорк и Ванкувър. През 2003 г. издава
първия си самостоятелен албум Salt,
който достига второ място в найпрестижната американска музикална
класация на списание „Билборд“.
Следват още четири албума, които се приемат с голям ентусиазъм
от публиката. Последната й продукция – Grаce (2017), е смятана за

най-зрялата в кариерата й до този
момент.
Концертът на Лиз Райт е част
от тазгодишната програма на фестивалната платформа Opera Open,

чиято цел е да разшири жанрово художествените граници на оперното изкуство. Проектът е акцент в
програмата на Пловдив – Европейска
столица на културата 2019.

ǔǳǷǺǲǭǬǾǬÅǙǺǮǴǾǱǷǴȂǬǹǬǒǱǹǽǶǴȋ ǑǰǤǴǵǼȆǹǼǬǳǶǼǴǯǺǽǾǴǾǱ
ǻǬǳǬǼ´ǻǼǱǰǽǾǬǮȋǶǺǷǺǼǴǾǹǴȋǺǭǼǬǳ ǮǻǺǽǷǱǰǹǴȋǽǴǬǷǭǿǸ
ǹǬǹǬǵǮǴǾǬǷǹǺǾǺǸȋǽǾǺǮǝǺȀǴȋ

Изложбата „Новите лица на Женския пазар“ представя колоритния образ на най-виталното място, запазило културата на Стара София. Главни герои във
фотографиите са продавачите от сергиите, които
провокират симпатия с ярки емоции и изражения.
Автори на снимките са студенти от програма
„Фотография“ на Нов български университет. Те изучават търговците внимателно, улавят портретите
им в сложна, богата на детайли среда, като насочват вниманието върху техните лица. В някои от
кадрите личността се разкрива фронтално, а друг
път е загатната с поглед отстрани, когато фотографите са предпочели на останат незабележими.
Изложбата „Новите лица на Женския пазар“ показа съвременни фотографски икони на търговията. Тя може да бъде разгледана до 4 юли в галерия
„Сердика“.

Британската звездата Ед Шийрън разкри повече
подробности за новия си албум No.6 Collaborations Project,
който трябва да излезе на пазара на 12 юли. В творбата
музикантът си сътрудничи с 22 от любимите си изпълнители, като Еминем, Травис Скот, Джъстин Бийбър,
Бруно Марс и други.

Изглежда невъзможно вековната история на
Европа да бъде разказана в един кратък том. Но
Саймън Дженкинс си поставя именно тази задача и се справя чудесно. Той води читателя през
най-светлите и мрачните мигове от миналото
на Стария континент. От Древна Гърция и могъщата Римска империя през Тъмните векове,
Ренесанса и епохата на революциите, та до Просвещението и повратния за континента XX в.,
започнал с ужасите на двете световни войни,
но продължил с безпрецедентен период на мир и
постепенно обединение в немислим досега съюз.
Историята на съвременните европейски държави е сложна, противоречива и често изпълнена с
насилие.
В хронологичен и ясен ред са проследени основните събития в европейската политическа,
икономическа, военна и културна история, изследвани са базовите периоди, големите империи, сблъсъците, които променят границите и
предначертават бъдещето за векове напред. Същевременно детайлно са описани и личностите,
които създават историята – като Юлий Цезар,
Карл Велики, Жана д’Арк, Наполеон Бонапарт и Уинстън Чърчил, а също и творците на мисълта и
изкуството, като Аристотел, Леонардо да Винчи,
Уилям Шекспир и други.
Опирайки се на множество авторитетни източници, Саймън Дженкинс представя най-важните моменти от историята на Европа.
„Кратка история на Европа“ е истински триумф на историческия разказ – опрян на коректна фактология и работа с извори, но завладяващ
като добре написан роман.

„Аз съм огромен фен на всички артисти, с които работих в No.6 Collaborations Project. Дали съм ги следял от
самото начало на техните кариери, или съм слушал албумите им пак и пак, те са творци, които ме вдъхновяват,
и всички носят нещо специално към всяко парче. Нямам
търпение да го чуете!“, не крие вълнението си Шийрън.
Новината за съдържанието на No.6 Collaborations
Project дойде след излизането на песните I Don’t Care с
Джъстин Бийбър и Cross me с участието на Chance the
Rapper и PnB Rock, които събраха повече от 800 милиона
стрийма в интернет.

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

ǺȖȓȒȐȕ
Книгите на Дж. Р. Р. Толкин „Хобит“ и „Властелинът на
пръстените“ са знакови не само
за приключенския фентъзи жанр
на миналия век. Влиянието на
творчеството на английския
писател може да бъде открито навсякъде в литературата,
телевизията и киното. Създадените от невероятното въображение на Толкин светове на
магьосници, хобити, дракони и

митични същества олицетворяват най-добрите страни от
човешката природа – любовта
към приключенията, готовността да се жертваме за другите,
надеждата доброто да възтържествува над злото и силата,
която черпим от истинското
приятелство.
Филмът „Толкин“ е посветен
на ранните години на знаменития автор и приятелството,
куража и вдъхновението, които
открива в училище. Младата
звезда Никълъс Холт („Фаворитката“, „Лудия Макс: Пътят на
яростта“, „Х-мен: Апокалипсис“)
е Джон Роналд Руел Толкин, от-

гледан от грижовна майка, която подхранва въображението му.
След като тя умира, когато той
е едва на 12 години, момчето е
принудено само да върви по един
несигурен път.
Всичко се променя, когато
заедно със свои съученици сформира тайно общество от артисти и бунтари, които се надяват да променят света заедно.
В тяхно лице Толкин открива
едно трайно приятелство, което ще му даде сили да преживее
Първата световна война и ще
го вдъхнови да напише своите
епични истории за Средната
земя.
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Светослав Загорски
Любителите на пътешествия, които искат да
посетят Северна Европа,
задължително трябва да
видят красивия Орхус в
Централна Дания. Той е
вторият по големина град
след столицата Копенхаген. Определят го като
важно пристанище на източния бряг на полуостров
Ютландия. Тук морският
бряг плавно прелива в гористи хълмове, а всичко
е бързо и лесно достъпно
благодарение на множеството пътеки за бягане и
велоалеи. От 1938 г. става
известен като Града на усмивките, както го наричат
и до днес. А през 2017 г., наред с Пафос в Кипър, става
Европейска столица на културата.
Счита се, че Орхус е
основан през VIII век, което го прави най-стария от
градовете, създадени от
викингите на територията на днешните Норвегия,
Швеция и Дания. Доказателство за това са найдревните находки от тези
племена – стъклени перли
от VIII в. Открити са и
къщи, и ателиета, вкопани
наполовина в земята. От Х
век са намерени предмети
в и около сградите - гребени, бижута, сечива. През
2005 г. изследователи се
натъкнали на ров от 850 г.,
за който се предполага, че
е очертавал границите на
търговската част на града. В околностите на Орхус има находка и на шест
рунически камъка.
Населеното място е
споменато за първи път
в исторически документи
през 948 г. В периода между
X - XIII в. се счита за едно
от най-важните католически селища. През XIX в.
Орхус достига нов връх
– изгражда се железопътна линия и индустрията
процъфтява. Днес е културен център на Дания и
университетско средище.
Тук хранителната, химическата, текстилната промишленост и машиностроенето са изключително
развити. В града се намира
и фабриката на световноизвестната фирма Danfoss,
както и офисът на най-големия датско-шведски производител на млечни продукти Arla Foods.
Главната забележител-

Природен резерват край Орхус

ност на Орхус е Старият
град,

ÓÔÒÂÏÂÏÂÄÊÌÊÏÅÊÔÇ

известен още като ДенГамле-Бю.
Смятат го за възхитителен музей под открито
небе, в който цари красотата на 75 реставрирани
сгради. Създаден е през
1909 г. и представя типичния за страната строителен стил на 20-те и 70-те
години на ХХ в. Къщите
са в традиционен датски
стил, като има и ателиета, магазини, даже кметство. Всяка е мебелирана
съобразно съответната
епоха, в която е изградена.
Ис т и н с ка сл ава н а
Орхус носи катедралата
„Св. Климент”. Освен че е
впечатляваща, тя е и найголямата църква в страната. Построена е през XIII
век в романски стил, но покъсно – през 1330 г., е опустошена от голям пожар
и е възстановена към края
на 1500 г. в готически. „Св.
Климент” е висока 96 м,
което я прави и най-високата църква в Дания, а и
втората по височина в Северна Европа. Изписана е с
най-много на брой фрески
и разполага с най-големия
орган в страната.
Друга прекрасна сграда
в Орхус, която си заслужава да се посети, е „Фрукирхе“, издигната през XI в. и
считана за най-старата
с кан ди н ав с ка ка ме н н а
църква. Емблематично е и

Старото кметство, изградено през 1857 г.
Обектът е популярен
със своята кула с височина

Катедралата „Св. Климент”
Красивата сграда на театъра

лемите културни събития
в Европа. Освен това жителите не пропускат да
отбележат и древната си
история чрез празненствата Базар на ковачите през
юни и Дните на викингите
– юли. Тези събития привличат туристите, които
искат да се върнат назад
във времето.
Сред прекрасните музеи на града се отличава

Художественият - AroS,
Централната част

60 м, облицована с мрамор.
Проектирана е от Арне
Якобсен и Ерик Молер във
функционалистичен стил.
Много красив е театърът
в Орхус, построен през
1916 г. в стил ар нуво, който е най-големият провинциален храм на Мелпомена
в Дания.
Впечатление със своя
чар правят и многобройните ресторанти, които
имат собствени пивоварни с жива норвежка бира.

През септември в Орхус се провежда фестивал, определян като
едно от най-големите културни събития в Европа

Туристите най-често опитват специалните рибни
ястия, както и известните датски сандвичи с бекон.
Орхус претендира, че
е градът с най-богатия
и разнообразен културен
живот в Ютландия. Свидетелство за това е привличащата много почитатели
на музиката великолепна
Концертна зала, която предоставя на изпълнителите
изключителна акустика.
Ежегодно в първата неделя на септември в града се
провежда фестивал, определян като едно от най-го-

Един от парковете в града

посветен на местното изкуство от XIX и
ХХ в. Сградата му, която е строена в периода
1938 - 1942 г., е прекрасен
образец на съвременната
датска архитектура. На
покрива на музея има панорамна дъга, дело на световноизвестния художник,
скулптор и архитект Олафур Елиасон, създал „Малкото слънце“ в Галерия
„Тейт Модърн“, Лондон, и
водопадите инсталации на
възлови места в Ню Йорк.
От най-високата точка на
AroS се открива прекрасна
гледка към града.
Интересен за посеще-

ние е и Музеят на предисторията, който съхранява
колекция от артефакти,
в к л ю ч и телн о ч ове ш к и
скелет, запазил се две хилядолетия в блатистата
местност край града и
открит през 1952 г.
Музеят на жената е
уникален по своята същност, защото представя
мястото на дамите в обществото през последните 200 години и е един от
малкото в света, изцяло
посветени на нежния пол.
Сред любопитните експозиции в него е тази, сравняваща начина на живот на
момчетата и момичетата
– техните игри и забавления, задължения, обучение
и работа.
Южно от Орхус се намира

Паркът на елените
В него живеят над 300
благородни и петнисти
елена и 1700 лопатари. Разположен е сред гора, която
някога е била кралско ловно
имение за едър дивеч. Паркът е включен в Списъка
на световното културно
и природно наследство на
ЮНЕСКО.
В Орхус могат да се
видят още зоологическата градина и аквариумът
„АКВА“, който е най-големият сладководен в Северна Европа и се допълва от
красив парк с бобри, видри,
еноти и щъркели.
Атрактивен е и увеселителният парк „Тиволи“.
Открит е през далечната 1903 г. и от тогава е
истински магнит за туристи.
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The TOLL system will be started with about
6000 km of the national road network
Putting into operation is set for August 16th
The toll electronic collection system
for distance-based charges – tolls, intended for vehicles weighing over 3,5
tonnes, is ready to be put into operation
as from 16th August. Then, the tests in
situ will be launched with real-time data
from on-board devices and route cards,
to get an idea about the cost of carriers.
This was announced at a press conference by the Deputy Minister of Regional
Development and Public Works Nikolay
Nankov. The event was also attended by
the director of the National Toll Administration Prof. Oleg Assenov.
According to the technical specification, the operation of toll system

should cover 10 800 km of road infrastructure, but this will be implemented
stage by stage. „Now it will start with
about 6 000 km of the national network,
mainly motorways, first class and part
of second class roads“, said the Deputy
Minister Nankov and noted that this corresponds to the decision taken after the
meeting of the Prime Minister Boyko
Borissov with the transport industry in
mid-May. „Our goal is to have the most
balanced and efficient toll tariff“, he explained, adding that the expected tax
revenues are about BGN 700 Million per
year and a total of about BGN 1 Billion
together with sales of vignettes. From 17

December 2018 to 24 June 2019 inclusive, more than 4 150 000 e-vignettes
were sold, amounting to about BGN 244
Million. Of these, vignettes for heavy
goods vehicles are 1 072 212 for BGN
55 765 507.
During the event it became clear
that the working premises in the National
Toll-Center, located in the building of the
Construction Research Institute, are already fully equipped. The programming
modules are installed in the dispatchcenter, where staff training is currently
underway. After the system is put into
operation, vehicle traffic will be monitored 24 hours a day.

52RI%&&±6R¿DGLVFXVVHGZRUOGZLGHH[SHULHQFH
LQGLJLWDOLVDWLRQRIWKHFRQVWUXFWLRQSURFHVV
The Regional representative office of the Bulgarian
Construction Chamber (RO
of BCC) in Sofia held the next
of series seminar-discussion
on the most up-to-date topics concerning development
of the sector. It took place
in Pravets after the meeting
of the Regional Council of
the BCC's RO – Sofia. The
world-wide experience in digitalisation of the construction
process was discussed at
the seminar and the related
benefits to the sector, the advantages of the performance
bonds related to fulfilment of
the contracts under the Public Procurement Act, the digi-

talisation of water consumption in the capital. Attention

was also paid to the relations
between the constructor, on

one hand, and the participants in the construction process and the third parties, on
the other hand, as well as to
the types of responsibilities,
actions and consequences in
case of accidents.
The host of this event
was Eng. Lyubomir Kachamakov, Chairman of the BCC's
RO – Sofia, also member
of the Executive Bureau
(EB) and the Management
Board (MB) of BCC, FIEC
Vice-president and member
of the Board of Directors
(BD) of „Stroitel Newspaper“
EAD. Among the participants
were Eng. Blagoy Kozarev,
member of the EB and MB

of BCC and Chairman of
„Hydro-technical construction, water supply and sewerage systems“ Section, also
member of the BD of „Stroitel Newspaper“ EAD, Plamen
Pergelov, Chairman of the
BD of „Stroitel Newspaper“
EAD, Eng. Nikolay Stankov advisor to the cabinet of the
Minister of Regional Development and Public works, who
is also an ex-Chairman of the
BCC's RO- Sofia and of the
MB of BCC, as well as members of the Sofia Regional
Office. Guest lecturers were
Lyubomir Iliev from „TechnoRoom“, Tihomir Stanev,
General Manager of „TT

Ins“ insurance and brokerage company, lawyer Emiliya
Alexandrova and Stanislava
Stefanova, Senior Manager
at the Customer Service Centres of „Sofiyska Voda“.
At the beginning of discussion Eng. Lyubomir Kachamakov welcomed the attendees and wished them a
fruitful work. Then, he gave
the floor to Lyubomir Iliev,
who presented the world
best practices in digitization
of the sector, pointing out
the benefits realized. „The
necessity to digitize the construction process is caused
by the pursuit of higher incomes by reducing costs and
improving the quality of production“ he said, and stated
that the Bulgarian construction sector is digitizing at a
very slow pace.

7 candidates continue in the
contest for a Conceptual Design
of the „Sveta Nedelya” square

Digital infrastructure in South-Eastern Europe
could be funded with European funds

Architects from
Italy, France, Russia
and Bulgaria continue in the second
stage of the competition for conceptual
design for renovation
of „Sveta Nedelya”
Square in the historical center of Sofia.
This was announced
at a press conference by the Chief
architect of Sofia
Municipality Zdravko
Zdravkov, together with the almost
all members of the prestigious international jury. The event took place
after the final jury meeting, which
ended its work on the first stage of
the competition that had been announced last year.
„The competition is extremely
important for the city, because the
„Sveta Nedelya” Square is the missing section in the pedestrian zones
of Sofia. The purpose of the preliminary design is to connect Vitosha
Blvd. with the space around Nezavisimost Square and Saborna Street.
It should continue and improve the
pedestrian connections”, recalled
Arch. Zdravkov.
Of the 14 applications submitted, 7 candidates were selected,
to whom the Sofia Municipality will
send invitations to participate after
the expiration of the 10-day appeal

„Southeast Europe
Digital Infrastructure Projects will be eligible for
funding under the EU
programs after 2020“.
This was announced by
the Minister of Transport,
Information Technology
and Communic ations,
Rossen Jeliazkov at a
forum dedicated to innovation in the region – InnoStart Forum 2019. The
event was attended by
the Deputy Prime Minister Tomislav Donchev, the
Minister of Economy Emil
Karanikolov, the Minister
of Innovation and Technological Development
of Serbia Nenad Popovich and the Minister of
Information Society and
Administration of Northern Macedonia Damian
Manchevski.
„One of the key projects that could be supported is to ensure the
connectivity along the
Serbia - Bulgaria - Greece
Highway. This will allow
the movement of fully
autonomous vehicles.
The motorway is currently
ready, but the connectivity – in the context of the
5G infrastructure – is still

deadline. These are: Consortium:
OW/MA/CL with consortium members: One Works & Maofficina,
Сracknell; Studio Paolo Vigano;
Konkurent-90 EOOD; Studio Wilmotte; Studio Fuksas; Consortium
AI Architects LLD, CLAB Architettura, Yuri Sheredega, Dina Dridze,
Evgeniy Shirinyan; Consortium
GTRF&Studio Morfe with participant
Giovanni Tortelli Roberto Frassoni
Architetti. Selection at this stage is
based on the professional experience of the candidates, related to
the realization of projects in similar
spaces.
It is expected the winner to be
selected by the end of November,
whom Sofia Municipality will assign
the elaboration of the preliminary
design for realisation of Sveta Nedelya square renovation project in
2020.

waiting to be built“ said
Minister Jeliazkov. He recalled that the EU plans
to allocate EUR 30 Million
for high-speed internet in
the region.
„The Bulgarian economy, at its current state,
is close to the ceiling
that limits its development potential. From now
on, simply by increasing
the volumes, producing
more, attracting new investments, trying to be
faster, we are anyway
doomed to grow at the

same pace”, said Deputy
Prime Minister Tomislav
Donchev. In his words,
economic transformation
is needed, and digitization
is one of the main points
in it because it will stimulate competitiveness. „Our
ambition is to invest as
much as possible public
funding in the field of digitization“, added Donchev.
„The startup economy
stirred up many areas to
activity, and various biotech sectors gained the
upper hand over“ pointed

out Minister Emil Karanikolov. He added that they
are supported by the accelerated development of
the financial instruments
as well as through the
preparation of legislative
amendments for improving the conditions for
starting a business in Bulgaria, on which the Ministry of Economy and the
Startup Association are
jointly working.
Превод Радостина Иванова
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Гана не успя да стартира с победа участието
си на Купата на африканските нации. „Черните
звезди“ бяха фаворит за
трите точки срещу Бенин,
но стигнаха само до 2:2 в
среща от своята група
„F“. Ганайците подходиха
с прекалено високо самочувствие и бяха наказани
още във 2-рата минута от
Микаел Поте, който получи топката на скорост и

ǝǬǰǴǺǘǬǹǱǏǺǾǺǮǽȆǸǰǬǳǬǸǱǹȋ
ǾǼǺȀǱȋǺǾǤǗǳǬǖǿǻǬǾǬǹǬǌȀǼǴǶǬ
Нападателят на „Ливърпул“ Садио
Мане призна, че би заменил трофея от
Шампионската лига, който „мърсисайдци“ спечелиха в началото на юни, за
Купата на Африка. Голмайсторът е капитан на Сенегал, който до момента
никога не е печелил най-голямото отличие в африканския футбол.

„От нас зависи да постигнем нещо
велико. Разбира се, ние сме един от фаворитите. Но това не е достатъчно,
за да стигнеш до края. Да спечеля трофея със Сенегал, който никога досега
не е вдигал Купата на африканските
нации, ще бъде великолепно“, е заявил
той.

ǝǾǬǹǴǽǷǬǮǘǬǹǺǷǱǮÅǗǿǰǺǯǺǼǱȂ´
ǴǯǼǬǱǰǺǭǼǱǴǻǺǭǱǲǰǬǮǬ
Футболистът на „Лудогорец“ Станислав
Манолев коментира представянето на „орлите“ при победата с 2:0 над азербайджанския
шампион „Карабах“ по време на лагера в Австрия. „Играем добре и побеждаваме, но това
е подготовка, имаме много неща за изчистване. Представянето ни спрямо последните
мачове от сезона е различно. Дойдоха нови
момчета, променихме схемата“. Манолев
добави, че не се притеснява от конкуренция
в състава, защото тя кара всеки играч да
вдига нивото си в тренировките и мачовете.
В същото време наставникът на „Лудогорец“ Стойчо Стоев призна, че отборът чака
двама нови футболисти, които да вдигнат
още класата на тима.

Припомняме, че разградчани вече записаха три победи в трите проверки до този момент по време на подготвителния им лагер
преди началото на сезона.

ÅǚǽǴǱǶ´ǮǺȃǬǶǮǬǹǱǹǬÅǢǝǖǌǝǺȀǴȋ´
В случай че „ЦСКА-София“ отстрани
„Титоград“ в първия предварителен кръг на
Лига Европа, ще се изправи срещу „Осиек“
в следващия етап на надпреварата. Хърватите са сигурни, че техен съперник ще са
именно „червените“, и поради тази причина
ръководството прави звездна селекция, с
която да отстрани българския тим. Хър-

ватските медии оповестиха, че привличането на най-новото попълнение Антонио Мансе от „Нант“ е рекордна покупка за тима.
Местно издание твърди, че „Осиек“ е дал 1,3
млн. евро за нападателя. Преди това пък хърватите платиха още 400 000 евро за Анте
Майсторович. Така общата сума за трансфери до този момент надхвърля 3,3 млн. лв.

ǍǿȀǺǹǺǾǹǺǮǺǸǺǲǱǰǬǺǭǷǱȃǱǱǶǴǻǬ
ǹǬÅǪǮǱ´
Легендата Джанлуиджи Буфон ще се
завърне в „Ювентус“. Двете страни са
много близо до споразумение, разкриха
италианските медии. Те съобщават още,
че след година Буфон ще прекрати кариерата си и ще започне треньорска дейност. 41-годишният страж се е съгласил
да е резерва на Войчех Шчесни, който изнесе много силен сезон с екипа на „Юве“.
Това почти сигурно означава, че досегашният втори вратар на „бианконерите“
Матия Перин ще напусне клуба.
Бившият италиански национал прекара 1 година в „Пари Сен Жермен”, като
стана шампион на Франция. Той запи-

са общо 25 мача за френския гранд, в
които допусна 25 гола. За „Юве“ Буфон
игра в продължение на 17 години след
трансфера си от „Парма“ през 2001 г. С
гранда от Торино той спечели 9 титли
на Италия, 4 национални купи и 5 суперкупи.
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Футбол

напредна. Последва финт
на 34-годишния нападател и точен удар покрай
Ричард Офори. Гана отговори веднага. В 9-ата
минута Андре Аю се пребори за топката в наказателното поле и с много
премерен изстрел с левия
крак изравни. Съставът
на Джеймс Апиа притисна
съперника и в края на полувремето направи пълен
обрат. Точен беше Джордан Аю, който се възползва от чудесно подаване на
халфа на „Атлетико Мадрид“ Томас Партей и вкара
за 2:1.
След почивката нещата се объркаха за „черните звезди“. Джон Бой,
който единствен имаше
жълт картон от първото
полувреме, беше изгонен за
второ грубо нарушение и
в 55-ата мин Гана остана
с човек по-малко. Не след

Страницата
подготви
Теодор Николов
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дълго Микаел Поте успя
технично да отклони топката след опит за удар на
негов съотборник и резултатът стана 2:2.
В същото време в другия мач от групата Камерун надви Гвинея-Бисау.
„Неукротимите лъвове“ се
наложиха с 2:0 след попадения на Яя Банана в 66ата минута и Стефан Бахокен в 69-ата. В състава
на Гвинея-Бисау титуляр
беше бившият футболист
на ЦСКА Тони Силва, който остана на терена до
средата на второто полувреме. Малко по-късно
като резерва пък влезе
Жоржиньо, който това
лято сменя „червените“ с
„Лудогорец“.
В следващия кръг „неукротимите лъвове“ излизат срещу Гана, а съперник на Гвинея-Бисау ще е
Бенин.

ÅǗǱǮǽǶǴ´ǺǾǽǾȆǻǴǻǼǱǰǼǿǽǶǴȋȄǬǸǻǴǺǹ
ÅǓǱǹǴǾ´
„Левски“ допусна второ поредно поражение с 0:1 в серията от контролни
мачове по време на лагера си в Австрия.
Българският тим отстъпи пред руския
шампион „Зенит“, а единственото попадение в мача отбеляза Сардар Азмун от
дузпа в 47-ата минута. Това бе и найпрестижната проверка за „сините“ от
дълги години насам, като нашенци играха
равностойно почти през цялото време
срещу противника си.
Следващата контрола на „Левски“ е

срещу германския „Тюркгюджю Атаспор“
(Мюнхен). Двубоят между двата тима е
на 1 юли от 18:00 часа.

ǔǾǬǷǴȋǴǡǺǷǬǹǰǴȋȅǱǽǱǽǼǱȅǹǬǾǹǬ
ȀǴǹǬǷǹǬǝǮǱǾǺǮǹǺǾǺǳǬǲǱǹǴ
Италия и Холандия се превърнаха в последните четвъртфиналисти на Световното първенство по футбол за жени, което се
провежда във Франция. На осминафиналите
италианките победиха Китай с 2:0. Точни
бяха Валентина Джачинти в 15-ата минута
и Аурора Гали в 49-ата. Китай показа солидна
игра в дефанзивен план в групите и именно
благодарение на това се класира за елиминациите, но тимът срещна по-силен съперник и
нямаше много шансове. В следващата фаза
италианките ще се изправят срещу Холандия.
„Оранжевите“ надвиха с 2:1 Япония. Найголямата заслуга за успеха на холандците е
на Лике Мартенс, която отбеляза и двата
гола за своя тим. Мартенс откри резултата в 17-ата минута, когато леко отклони
топката след центриране от фланга, а кълбото мина между краката на японска футболистка и спря в мрежата. В 43-тата минута

Борба

Юи Хасегава беше изведена в наказателното поле и елегантно изравни за 1:1. Това
беше първият точен удар на Япония в мача.
В края двубоят стана много интересен. В
80-ата мин гредата помогна на холандките, а веднага след това вратарката Сари
ван Веенендал направи важно спасяване. В
89-ата мин Холандия получи дузпа за игра с
ръка в наказателното поле на Саки Кумагай.
Мартенс не сбърка и реализира победното
попадение.

ǵȈȞȐȖȕȈȓȐȚȍȕȐȡȍșȍȉȖȘȧȚȏȈ
ȔȍȌȈȓȐȕȈǭȊȘȖȗȍȑșȒȐȚȍȐȋȘȐȊǴȐȕșȒ

Националният ни отбор
по свободна борба замина за Европейските игри в
Минск. При тръгването на
тима старши треньорът
Валентин Ангелов заяви, че
Мирослав Киров е сред големите надежди за отличие.
Българският представител
в категория до 74 килограма Мирослав Киров сподели,
че се надява на силно представяне и да се завърне с
медал от Беларус. „Отиваме
да завоюваме медали. Настроението е добре, подготовката също мина добре.
Надявам се да успеем да
реализираме това, за което
сме тренирали. Във всяко

едно състезание трябва да
влизаме със самочувствие”,
каза Киров.
Националът на България
по свободна борба Николай
Щерев също обяви, че целта

му в Минск е медал в категория до 97 кг. „Подготовката
ми беше трудна, а и целта
ми са Игрите в Токио. Готов
съм и отивам за медал”, заяви Щерев.
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%ODFN3HDUO±ȕȈȑȌȖȉȘȈȚȈȊȍȚȘȖȝȖȌȕȈȧȝȚȈ
ȕȈȋ
Платната на Black Pearl произвеждат
енергия от слънцето

Елица Илчева
Преди дни в Лондон
бяха оповестени новите
носители на престижната награда The World’s
Superyacht Awards 2019. В
категорията „Най-добра
ветроходна лодка“ отличието грабна 107-метровата Black Pearl. Съдиите
са оценили високо това,
че плавателният съд притежава ниво на комфорт,
каквото предлагат моторните яхти, а в същото
време е способен да прекоси океана без дизелово
гориво благодарение на
алтернативни източници
на енергия.
Black Pearl е

то на лодки с дължина над
80 м. Това е първата ветроходна яхта, създадена
от Oceanico.
Името Black Pearl е
вдъхновено от филмовата поредица „Карибски
пирати“. Впечатляващият екстериор е проектиран от Нуволари Ленард и
Кен Фрайвох, а визията
на съда е разработена
от Dyksra Architects, които преди това са работили за създателите на

третата по дължина ветроходна яхта в света.
Неин създател е хол ан д с кат а ко м пан и я
Oceanico, която е основана през 1989 г. и е специализирана в строителство-

Наградата

Церемонията по награждаването

Поръчана през не толкова далечната 2006 г. от американския финансист и страстен любител на ветроходството Том Перкинс
при всепризнатите майстори на луксозни плавателни съдове
Perini Navi Group, Maltese Falcon доскоро беше най-голямата частна ветроходна яхта. През 2009 г. Том Перкинс решава да се раздели със своята уникална играчка и я обявява на пазара за скромните 167 млн. долара, но финално я продава за 100 млн. долара

Maltese Falcon – Perini Navi
Group. Всъщност платната на новата лодка доста
наподобяват по форма на
тези на Малтийския сокол.
Капацитетът на Black
Pearl е 38 души. Тя може
да развие максимална скорост от 30 възела, т.е.
56 км/ч. Комбинацията от

интелигентен и елегантен високотехнологичен
дизайн и модернизирана
съвременна система за
ветроходство DynaR ig
прави Black Pearl уникална лодка. Структурата на
корпуса й е запазена марка с изключителния вълнообразен лък, включващ
не само

грациозен външен вид, но и
икономия на гориво.
Платната са с площ
2900 кв. метра. Издигат
се само за 7 минути с помощта на автоматична
система. В тъканта, от
която са изработени, са
вградени гъвкави соларни
панели, които осигуряват
до 50% енергийните по-

требности на яхтата.
Така тя е способна да
пресече Атлантическия
океан, като използва само
20 литра гориво. Затова
пък цената й е 280 млн.
долара.
Интериорът също е
съобразен с факта, че
вдъхновението са пиратските кораби, и е решен
в техния стил от XVIII
в. Все пак на основната
палуба има СПА басейн и
джакузи, а и всичко друго
вътре е последен писък на
модата.
The World Superyacht
Awards в Лондон имат за
цел да отличат забележи телн и диз ай нер с к и,
инженерни и строителни
иновации на най-добрите
луксозни яхти в света.
Тази година церемонията
се проведе в сърцето на
Лондон, в „Стария Билингсгейт“. Тридневната програма включваше голф ден
в ексклузивния клуб „Св.
Георги“, стрелба в West
Wycombe House и парти в
Kensington Palace.

В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ
Антоанета Барес,

КСБ
Разширен
Управителен съвет
на КСБ в Кюстендил

изп. директор на
„Национална компания
индустриални зони“ ЕАД
ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:
Наградата
на НСОРБ
„Медиен
глас на
общините“
2018 г.

Велик майстор на Обединената
Велика ложа на България

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

СПЕЦИАЛЕН ГОСТ
Искрен Йотов,

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

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

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой
Лесно

Виц
- Ало, техниците?
- Да, какъв е
проблемът?
- Не ми работи
рутерът.
- Кои лампи светят?
- В хола и в банята.
- Оставете, пращаме
техник.

Бисери от кухнята

Фирмите, които
кандидатстват за
различни проекти,
полазват BIM
технологията

Забавен кадър

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

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

Обем
Цена

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BG.121357Q/U

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

Забележка: Посочените цени не включват ДДС.

50
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9 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ,
ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ
9 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ,
РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.
9 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ
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АБОНАМЕНТ
ЗА ВЕСТНИК

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